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Wstęp 

Opracowanie  zawiera  opis  techniczny  wykonania  wzmocnienia  i  uszczelnienia  gruntu  w
technologii iniekcji niskociśnieniowej spoiwa gruntowego na bazie modyfikowanych iłów (Clayfill-IN).
W/w  zakres  robót  dedykowany  jest  dla  ograniczenia  i  wyeliminowania  niekorzystnych  zjawisk
powodujących deformację i zniszczenia podłoża gruntowego, a w tym dla zabezpieczenia dna wkopu
budowlanego,  ubezpieczenia  skarp  budowli  ziemnych  (np.  wału  przeciwpowodziowego),
uszczelnienia konstrukcji obiektu hydrotechnicznego, poprzez budowę przesłony przeciwfiltracyjnej,
pionowej  lub  poziomej,  ograniczającej  przepływ  wody,  wydłużającej  drogę  filtracji  oraz
wzmacniającej podłoże gruntowe dla potrzeb posadowienia budynków i budowli. 

Opracowanie niniejsze zostało przygotowane dla potrzeb uzyskania Rekomendacji Technicznej ITB w
2014  roku  i  aktualizowane  we  wrześniu  2019  na  potrzeby  cyklu  szkoleń  "Nowoczesne  metody
hydroizolacji  i  stabilizacji  głębokich wykopów budowlanych za pomocą neutralnych środowiskowo
nanospoiw" realizowanego dla Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. 

Celem  przedmiotowej  rekomendacji  jest  potwierdzenie  zgodności  proponowanego  rozwiązania  z
wymaganiami art. 5 ustawy - Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 207/2003, poz. 2016 z poźn.
zmianami), tzn. potwierdzenie, że proponowane rozwiązanie jest zgodne z wymaganiami przepisów
techniczno-budowlanych  oraz  zasadami  wiedzy  technicznej  i  zapewnia  spełnienie  wymagań
podstawowych  przez obiekty budowlane. 



Wykonanie robót

Technologia

Iniekcja niskociśnieniowa jest standaryzowaną metoda modyfikacji gruntu opisaną normą PN-EN 
12715 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych- Iniekcja. Modyfikacją gruntu polega na 
wprowadzeniu (iniekowaniu) do gruntu płynnego spoiwa, które w przestrzeni porowej gruntu lub 
szczelinach ośrodka skalnego podlega zeskaleniu, tworząc zwartą objętość zmodyfikowanego gruntu. 
W zależności od celu i zakresu robót otwory iniekcyjne mogą byc zlokalizowane:

 liniowo (1, 2 lub 3 rzędowo) np. dla wykonania pionowych barier hydroizolacyjnych,

 powierzchniowo (np. na bazie siatki trójkątów równobocznych) dla potrzeb 
wykonania poziomej przesłony hydroizolacyjnej lub objętościowego wzmocnienia 
gruntu. 

Rozstaw otworów iniekcyjnych (odległość pomiędzy otworami) jest indywidualnie dobierana dla 
konkretnej inwestycji i zależy od rodzaju i stanu gruntu. W zależności od potrzeb dopuszczalne jest 
zmniejszanie odległości pomiędzy poszczególnymi otworami lub w uzasadnionych przypadkach, 
zwiększanie odległości.

Iniekcję wykonuje się metodą tzw. kolejnych dogęszczeń otworów iniekcyjnych. W pierwszym etapie 
wykonywana jest pierwsza seria otworów znacznie od siebie odległych.  W kolejnych etapach 
wykonywana jest iniekcja pomiędzy wcześniej wykonanymi i zainiekowanymi otworami. Ostatni etap 
stanowią otwory iniekcyjno sprawdzające. Wraz ze wzrostem zagęszczenia otworów iniekcyjnych 
spodziewane jest zmniejszanie chłonności gruntu przejawiające się wzrostem ciśnienia iniekcji oraz 
spadkiem wydatków chwilowych iniekowanego spoiwa. 

Iniekcję w otworze należy prowadzić do uzyskania wysycenia gruntu spoiwem lub do wzrostu 
ciśnienia roboczego iniekcji do wartości graniczne, lub do wybicia spoiwa na powierzchni terenu . 
Poniżej przedstawiono przykładowe lokalizacje otworów iniekcyjnych. 

Rysunek 1. Przykład liniowego (2-rzędowego) ułożenia otworów iniekcyjnych dla potrzeb wykonania
pionowej przesłony hydroizolacyjnej u podstawy ściany szczelinowej – Budowa centrum handlowego

Galeria Zamkowa w Lublinie.



 

Rysunek 2. Przykład powierzchniowego ułożenia otworów iniekcyjnych dla potrzeb wykonania 
poziomej przesłony hydroizolacyjnej – budowa budynku Prosta Tower w Warszawie. 

Rysunek 3. Przykład powierzchniowego ułożenia otworów iniekcyjnych dla potrzeb wykonania
poziomej przesłony hydroizolacyjnej – fragment siatki na bazie trójkątów równobocznych.



Rysunek 4. Przekrój przez projektowaną przesłonę poziomą – przykładowa realizacja – budowa
budynku Prosta Tower w Warszawie. 

Rysunek 5. Przykład przestrzennego rozkładu wysycenia gruntu spoiwem wraz z lokalizacją otworów 
iniekcyjnych- pozioma przesłona hydroizolacyjna dla potrzeb ograniczenia dopływu wody do 
głębokiego wykopu pod posadowienie budynku Prosta Tower w Warszawie.



Rysunek 6. Przykład przestrzennego rozkładu wysycenia gruntu spoiwem w strefie iniekcji - przekrój 
podłużny przez strefę iniekcji poziomej przesłony hydroizolacyjnej dla potrzeb ograniczenia dopływu 
wody do głębokiego wykopu pod posadowienie budynku Prosta Tower w Warszawie.

Cechy spoiwa gruntowego

Stosowane surowce  to:  surowce  mineralne  pochodzenia  naturalnego  (o  znanym składzie
mineralogicznym,  rozkładzie  uziarnienia,  średnicą  cząstek  d60  <5  µm,  którego  zawiesina  wodna  z
reagentami spełnia wymagania określone poniżej), woda technologiczna, reagenty dopuszczone do
budownictwa,  których  zadaniem  jest  stabilizacja  zawiesiny  i  .  Do  stosowania  są  dopuszczone
materiały  posiadające atest  PZH oraz Aprobatę ITP.  Należą do nich Clayfill-IN (modyfikowane iły)
będące stabilnymi ultradrobnymi spoiwami mineralnymi.

Woda z naturalnych źródeł powinna być zbadana (szczególnie na zawartość chlorków, siarczanów,
substancji  organicznych)  i  aprobowana  przez  producenta.  Jakość  wody  zarobowej  powinna
odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
próbek,  badanie  i  ocena  przydatności  wody  zarobowej  do  betonu,  w  tym  wody  odzyskanej  z
procesów produkcji betonu.  

Podstawową  zasadą  stosowania  materiałów  dla  potrzeb  iniekcji  jest  zgodność  wymaganiami
formalno prawnymi dopuszczającymi wyroby budowlane do stosowania (Ustawa z 16 kwietnia 2004r
o wyrobach budowlanych, Dz.U. z 2004 r Nr 92 poz. 881).

Przygotowanie  spoiwa  uszczelniającego  dokonuje  się  wg.  metodyki  opracowanej  przez  PRGW
równolegle  z  prowadzonymi  pracami  wiertniczymi.  Proces  ten  obejmuje  przygotowanie  ilastego
roztworu  bazowego,  a  następnie  dodanie  do  niego  reagentów  w  odpowiednich  proporcjach.
Przygotowanie bazowego roztworu ilastego odbywa się na placu budowy, lub dostarczane jest jako
gotowy  materiał  w  postaci  sypkiej.  Lokalizacja  stanowiska  (węzła  technologicznego)  do
przygotowania i zatłaczania spoiwa, każdorazowo jest ustalane w taki sposób aby nie kolidować z
ruchem maszyn, jak również nie stwarzać zagrożenia uszkodzenia uzbrojenia podziemnego w rejonie
robót  budowlanych.  Składowane  składniki  spoiwa  powinny  być  zabezpieczone  przed  wpływami
atmosferycznymi.  Pojemniki do przechowywania gotowej zawiesiny wodnej spoiwa hydraulicznego
powinny  zapewniać  niezmienność  właściwości  reologicznych  i  pozostałych  podczas  składowania.



Naczynia do reagentów chemicznych powinny być z materiału nie wchodzącego w reakcje chemiczne.
Dozowanie składników Clayfill-IN (ultradrobnych spoiw mineralnych) powinno być wykonywane za
pomocą kalibrowanych urządzeń pomiarowych.

Z uwagi na skład zawiesiny, spoiwa na bazie modyfikowanych iłów (Clayfill-IN ) opisywane są jako 
ciało wg modelu reologicznego Binghama, o określonych własnościach reologicznych. Poniżej 
przedstawiono graficznie krzywe płynięcia dla poszczególnych składów spoiwa (zgodnych z Aprobatą 
Techniczną ITP AT/18-2012-0011-02).
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Rysunek 7. Wpływ zmiany ilości cementu na krzywe płynięcia spoiw hydroizolacyjnych

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Szybkość ścinania [1/s]

L
e

p
k

o
ść

 p
o

zo
rn

a 
[m

P
as

]

3% cementu

6% cementu

10% cementu

15% cementu

20% cementu

Rysunek 8. Wpływ zmiany ilości cementu na zmiany lepkości pozornej w funkcji szybkości ścinania 
spoiw hydroizolacyjnych.



Własności Clayfill-IN  w stanie zeskalonym

Właściwości  stabilnych,  Clayfill-IN   (ultradrobnych  spoiw  mineralnych),  zależą  od  składu  i  ilości
poszczególnych komponentów. Parametry Clayfill-IN charakteryzują się poniższymi parametrami:

1. Spoiwo nie wykazuje skurczu w czasie twardnienia.
2. Współczynnik filtracji spoiwa kształtuje się na poziomie k<10-8 m/sek,
3. Wartość wskaźnika nośności CBRd>20% 
4. Max. naprężenia ścinające (aparat bezpośredniego ścinania) 

 ~105 kPa (przy naprężeniach pionowych 25kPa)
 ~135 kPa (przy naprężeniach pionowych 50kPa)
 ~190 kPa (przy naprężeniach pionowych 100kPa)

5. Wytrzymałość na zginanie ~400 kPa (po 28 dniach)
6. Wytrzymałość na ściskanie >500 kPa (po 28 dniach). 
7. Test na wysadzinowość (zgodnie z procedurą Transport and Road Research Lab. TRRL – UK)

po 42 dniowym okresie dojrzewania spoiwo wykazuje całkowitą odporność na działanie 
temperatur ujemnych.

Poniżej przedstawiono przykładowe zdjęcia z mikroskopu elektronowego przedstawiające strukturę 
zestalonego spoiwa. 

    

Rysunek 9. Mikrofotografie SEM i analiza EDS próbki 2 po 28 dniach dojrzewania (badania AGH 
Kraków, WIMiC).

Na załączonych ilustracja widoczna jest faza CSH przerastająca i spajające ziarna minerałów ilastych.
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Uszczelnienie i wzmocnienie struktury gruntu

Parametry geotechniczne zmodyfikowanego gruntu zależą przede wszystkim od rodzaju i stanu 
gruntu pierwotnego oraz stopnia wysycenia gruntu spoiwem (udział spoiwa w zmodyfikowanym 
gruncie). Na wykresach zawartych poniżej przedstawiono wyniki badań wskaźnika nośności CBRd dla 
przykładowego gruntu (piasku średniego) oraz wskaźniki CBRD dla mieszanek gruntu i spoiwa. 

Optymalne parametry przesłony otrzymuje się poprzez procentowy udział spoiwa w 
zmodyfikowanym gruncie w przedziale 18-30% i taki stopień wysycenia gruntu spoiwem osiągamy w 
czasie iniekcji. W przypadku gruntów o drobniejszym uziarnieniu przedział ten obejmuje 9-22% 
(piaski drobne/pyły).

W zależności od  rodzaju gruntu pierwotnego uzyskuje się zróżnicowanie parametrów 
geotechnicznych zmodyfikowanego gruntu. Podstawowymi parametrami są:

fi’ = w przedziale 27-39 st. przesłona w gruntach pylastych oraz piaskach drobnych oraz 42-49 st. 
przesłona w piaskach (wyniki na podstawie badań w aparacie 3osiowego ściskania próbek pobranych 
z przesłony)

c’ = w przedziale 0-15 kPa dla gruntów pylastych i piasków drobnych oraz 0- kilku kPa dla przesłony w
piaskach.

E (moduły odkształceń) mieszczą się w przedziałach (warunki z odpływem-warunki bez odpływu) 
określony odpowiednio dla odkształceń pionowych:

 dla e1=0,02% E= 110÷250 MPa
 dla e1=0,05% E=70÷150 MPa
 dla e1=0,1% E=50÷100 MPa
 dla e1=0,2% E=40-70MPa
 dla e1=0,5% E=30-40MPa
 dla e1=1,0% E=23MPa

Wytrzymałość na jednoosiowe ściskanie – 500kPa ( w zależności od udziału regentów można tym 
parametrem sterować).

Kluczowe znaczenie w poprawie szczelności oraz parametrów geotechnicznych gruntu jest stopień 
wysycenia spoiwem. Poniżej przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych zmian współczynnika 
filtracji wraz z zmianami udziału spoiwa iłowo cementowego wykonywanego na bazie 
modyfikowanych iłów (Clayfill-IN).

Wyraźną zmianę włąsności filtracyjnych  można zaobserwować przy ~20%wag. dodatku spoiwa.
Dalszy  wzrost  udziału  spoiwa  w  modyfikowanym  gruncie  nie  powoduje  już  znacznego  spadku
współczynnika  filtracji,  a  zatem można  przyjąć,  że  jest  to  minimalny  wymagany  próg  wysycenia
spoiwem gruntu,  zapewniający  osiągnięcie  wymaganej  szczelności  iniekowanego gruntu.  Badania
przeprowadzone dla piasku średniego potwierdzają się również dla innych rodzajów gruntów. 

Jednym ze wskaźników pozwalających na „całościową” ocenę stanu gruntu jest tzw. kalifornijski
wskaźnik  nośności  CBRd.  Badania  dwóch  grup  próbek:  dojrzewających  w  wodzie  (symulujących
dojrzewanie w warunkach saturacji) oraz suchych (symulujących dojrzewanie w warunkach aeracji)
wykazują, że próbki o udziale spoiwa 10 i 20%wag. posiadają wskaźnik nośności CBRd powyżej 22%.
Jest to wartość wskaźnika odpowiadający piaskom średnim w stanie zagęszczonym, a więc gruntów



bardzo  dobrze  nadających się  pod zabudowę.  Można zatem stwierdzić,  że  optymalne wysycenie
gruntu spoiwem na bazie modyfikowanych iłów (Clayfill-IN) powinno zawierać się w granicach 20-
30%. 

Rysunek 10  Porównanie wartości wskaźnika nośności (CBRd) dla piasku średniego oraz mieszanin
piasku średniego o różnym udziale wagowym spoiwa. 

Rysunek 11. Porównanie zmian współczynnika filtracji (m/sek) w zależności od wysycenia gruntu
spoiwem. Bad. IIS-UP Wrocław.



Sprzęt

Sprzęt do produkcji spoiwa
Sprzęt użyty do produkcji spoiwa na bazie modyfikowanych iłów powinien bezpiecznie wytrzymać 
przewidywane maksymalne ciśnienia iniekcji. Wykwalifikowany personel powinien konserwować 
sprzęt iniekcyjny przez cały okres robót. 

Zestaw do iniekcji
W skład zestawu urządzeń do powadzenia robót iniekcyjnych wchodzą: mixer, agitator , pompa 
iniekcyjna  o regulowanej wydajności, komputerowy system rejestracji parametrów technologicznych
procesu iniekcji, urządzenie wiertnicze, instalacja elektryczna.

Realizacja robót

Iniekcję  należy  wykonywać  wykorzystując  zestaw  czytników,  rejestratorów  i  przenośnych
komputerów pozwalających na monitorowanie, zapisywanie i analizowanie procesu iniekcji (zgodnie
z normą PN-EN 12715 w pkt 9.3.1 Monitorowanie i kontrola, wymagania ogólne).
Dostawy materiałów

Wybór środków transportu powinien być dostosowany do warunków dojazdu na plac budowy (stacji 
mieszalników). Wydajność środków transportowych oraz częstotliwość dostaw materiałów powinny 
zapewniać ciągłość robót. 
Przygotowanie spoiwa

 Przygotowanie spoiwa uszczelniającego dokonuje się wg. metodyki opracowanej przez PRGW 
równolegle z prowadzonymi pracami wiertniczymi. Proces ten obejmuje przygotowanie ilastego 
roztworu bazowego, a następnie dodanie do niego cementu i reagentu w odpowiednich proporcjach.

Przygotowanie bazowego roztworu ilastego odbywa się na placu budowy. Lokalizacja stanowiska 
(węzła technologicznego) do przygotowania i zatłaczania spoiwa, każdorazowo jest ustalane w taki 
sposób aby nie kolidować z ruchem maszyn, jak również nie stwarzać zagrożenia uszkodzenia 
uzbrojenia podziemnego w rejonie robót budowlanych.

Składowane składniki spoiwa powinny być zabezpieczone przed wpływami atmosferycznymi.

 Pojemniki do przechowywania gotowej zawiesiny wodnej spoiwa hydraulicznego powinny zapewniać
niezmienność właściwości reologicznych i pozostałych podczas składowania.

Naczynia do reagentów chemicznych powinny być z materiału nie wchodzącego w reakcje chemiczne.

Dozowanie składników Clayfill-IN ( ultradrobnych spoiw mineralnych) powinno być wykonywane za 
pomocą kalibrowanych urządzeń pomiarowych.



 Pompowanie i dostawa spoiwa

 pompa iniekcyjna powinna umożliwiać regulowaną prędkość dostawy zawiesiny stabilnej, 
moc wyjściową która zapewni dostawę dostatecznej ilości zawiesiny stabilnej, albo 
osiągnięcie wystarczającego ciśnienia w danym okresie, regulację prędkości iniekcji, łatwość 
czyszczenia i konserwacji. 

 jeśli stanowisko przygotowania spoiwa jest daleko od punktu iniekcji, powinno się rozważyć 
potrzebę stanowiska pośredniego.

Wiercenie

 Przed przystąpieniem do wiercenia, wyznaczyć w oparciu o projekt robót lokalizację otworów
iniekcyjnych.

 Podczas wiercenia otworów iniekcyjnych należy stosować metodę wiercenia obrotowego.

 Powinny być przedsięwzięte środki minimalizujące odchyłki kierunków wiercenia otworów, a 
rozstaw otworów powinien kompensować przewidywane odchyłki.

 Iniekcja

Roboty należy prowadzić ściśle z projektem 

Stosować iniekcję,  z zachowaniem objętości iniektu V na krok iniekcji, ciśnienia iniekcji P, przepływu 
lub prędkości wtłaczania Q. Prowadzić iniekcję zgodną z metodą podziału rozstawów, polegającą na 
wykonywaniu najpierw otworów  według ustalonej  kolejności.

Iniekcję wykonywać etapami, metodą kolejnych dogęszczeń otworów iniekcyjnych. 

 Ciśnienie iniekcji jest mierzone na pompie podającej Clayfill-IN (ultradrobne spoiwa mineralne).  lub 
na wylocie otworu iniekcyjnego. Jednakże, zmienność w naporze hydraulicznym, straty tarcia w 
instalacji zasilającej powodują, że ciśnienie robocze różni się od ciśnienia efektywnego w gruncie, co 
powinno być uwzględnione podczas określania i rejestrowania efektywnego ciśnienia iniekcji. 
Maksymalne ciśnienie w pobliżu budowli powinno być określone na podstawie analizy i oceny 
konstrukcji budowli, a przede wszystkim na podstawie oceny obciążeń budowli przenoszonych na 
grunt. W przypadku natrafienia na duże pustki (kawerny) lub rozluźnienia gruntu, należy 
kontynuować zatłaczanie do momentu ich wypełnienia.

Zachować szczególną ostrożność w przypadku prowadzenia robót iniekcyjnych w pobliżu betonowych
budowli hydrotechnicznych, których uszczelnienie wymaga specjalnej siatki otworów (w tym 
wierconych pod kątem) umożliwiających iniekcję wzdłuż całej budowli.

Zakończenie iniekcji następuje w przypadku:

 wzrostu ciśnienia iniekcji powyżej granicznego.
 zatłoczenia w danym interwale iniekcji ustalonej ilości spoiwa.

 ruchów gruntu spowodowanych iniekcją przekraczającą wartości graniczne



 ucieczki spoiwa hydraulicznego na powierzchnię, do budynków lub sąsiednich otworów.

Stosowane są pompy z regulowaną wydajnością w taki sposób aby nie przekroczyć 
obliczonych wartości ciśnień oraz wydatków chwilowych na jej wylocie. 

 Na wylocie pompy zainstalowany jest manometr i przepływomierz sprzężony z 
komputerowym systemem monitorującym proces iniekcji Log PRGW.

 Prace iniekcyjne prowadzone są w sposób ciągły w każdym otworze do zakończenia 
zaprojektowanych robót wokół każdego otworu. Otwór iniekcyjny zaprojektowany jest do 
modyfikacji gruntu w okreśłonej przestrzeni wokół niego. 

 Iniekcja należy prowadzić w taki sposób aby nie przekraczać obliczonych maksymalnych 
dopuszczalnych wartości ciśnienia. 

 Iniekcja należy prowadzić do momentu wprowadzenia obliczonej objętości roztworu lub do 
wysycenia gruntu spoiwem. 

 Osiągnięcie maksymalnego projektowanego ciśnienia jest kryterium wyznaczającym koniec 
zatłaczania i zagwarantowanie bezpieczeństwa . 

 Zatłaczanie należy przerwać również w następujących przypadkach:

- osiągnięcie maksymalnego ciśnienia zatłaczania.

- „wybicie” roztworu na powierzchnię (z otworu bądź w sąsiedztwie otworu). Przy wypływie 
roztworu hydroizolacyjnego na powierzchni terenu iniekcję przerywa się na okres stabilizacji 
roztworu i wznawia po 16-24 godzinach. Po zakończeniu zatłaczania pompę i rurociąg tłoczny 
(wąż ciśnieniowy) płukany jest wodą o określonej objętości.. 

W przypadku wykonywania przesłony poziomej we wkopie fundamentowym należ w pierwszej 
kolejności wykonać otwory iniekcyjne po obrysie wkopu i posuwając się kolejnymi liniami otworów w
stronę środka wkopu należy obserwować czy przy wykonywaniu otworów dogęszczających chłonność
materiału hydroizolacyjnego w tych otworach zmniejsza się wraz ze zbliżaniem się z robotami 
iniekcyjnymi do centralnych sektorów wkopu.

W przypadku prowadzenia prac iniekcyjnych mających na celu usunięcie przebić hydraulicznych 
którym towarzyszą wypływy wody do wkopu fundamentowego należy obserwować czy wykonywaniu
poszczególnych serii otworów wypełniających i dogęszczających towarzyszy ograniczenie ilości wody 
dopływającej do wkopu oraz czy nie pojawiają się nowe lokalizacje wypływów w obrębie 
zabezpieczanego wkopu.

W przypadku wykonywania przesłony iniekcyjnej pionowej lub poziomej w bezpośredniej bliskości 
wysokich budynków, lub obiektów budowlanych o szczególnym charakterze ( budynki zabytkowe, 
skomplikowane obiekty inżynieryjne) należy monitorować geodezyjnie czy wykonywane prace nie 
spowodują odchylenia ścian budynków w stosunku do stanu pierwotnego.
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W przypadku zaistnienia sytuacji zagrażającej odchyleniem ścian budynków lub obiektów prace 
iniekcyjne należy przerwać i można je wznowić dopiero po wprowadzeniu zmian w sposobie 
wykonywania przesłony uwzględniających zaistniałą sytuację i uzgodnieniu tych zmian z Inwestorem.

Rejestracja elektroniczna obejmuje takie parametry technologiczne procesu wytwarzania ekranu jak: 
ciśnienie robocze iniekcji, wydatek spoiwa chwilowy, wydatek całkowity spoiwa w otworze, prędkość 
przepływu spoiwa, głębokość iniekcji, czas iniekcji. Wszystkie dane są zbierane w formie 
elektronicznej bazy danych, co umożliwia bezpośredni wgląd i kontrolę procesu wykonywania 
przesłony na każdym etapie wykonywania prac. 

Ciśnienie iniekcji

Ciśnienie iniekcji dobierane jest indywidualnie dla konkretnego zadania inwestycyjneg. Dobór 
wartości ciśnienia iniekcji zależy od:

 rodzaju i stanu gruntu,
 warunków hydrogeologicznych,

 ograniczeń wynikających z otoczenia iniekcji.

Ciśnienie iniekcji powinno zapewniać odpowiednie wysycenie spoiwa w gruncie. Wartość ciśnienia
iniekcji  powinna być też tak dobrana aby zrównoważyć opory iniekcji wynikające z położenia wód
gruntowych  oraz  ciśnienia  hydrostatyczne  wód  porowych.  W  przypadku  iniekcji  w  sąsiedztwie
konstrukcji  podziemnych,  max.  ciśnienie  iniekcji  powinno  być  dodatkowo  tak  dobrane,  aby  nie
zaburzyć stateczności posadowienia konstrukcji. W praktyce stosuje się ciśnienia rzędu 1-10bar. W
określonych przypadkach możliwe jest zastosowanie wyższych ciśnień iniekcji. 

Wydatek spoiwa

Wydatek spoiwa chwilowy jak i całkowity na interwał i otwór dobierany jest tak, by zapewnić 
odpowiednie wysycenie spoiwem strefy gruntu wokół otworu w zaprojektowanej odległości. Ilość 
wprowadzanego spoiwa zależy głównie od rodzaju i stanu gruntu, a przede wszystkim od 
porowatości efektywnej modyfikowanego gruntu. Aby nie zniszczyć pierwotnej struktury gruntu, w 
praktyce najczęściej stosuje się wydatki chwilowe z przedziału 5-20 l/min. W przypadkach 
iniekowania spoiwa do stref znacznie rozluźnionych lub wykazujących pustki (np. sufozja), 
dopuszczalne jest stosowanie wyższych wydatków chwilowych iniekcji, dobranych indywidualnie do 
konkretnego zadania inwestycyjnego. 
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