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1. WSTĘP

Celem  projektowanych  robót  jest  ograniczenie  i  wyeliminowanie  niekorzystnych  zjawisk

powodujących deformację i zniszczenia w ubezpieczeniu skarp wału przeciwpowodziowego oraz

uszczelnienia  konstrukcji  obiektu  hydrotechnicznego  poprzez  budowę  przesłony

przeciwfiltracyjnej, ograniczającej przepływ wody oraz wydłużającej drogę filtracji.

Projekt swym zakresem obejmuje wykonanie oczepu oraz przesłony w technologiach:

Iniekcyjną  z  zastosowaniem  ultradrobnych  spoiw  hydraulicznych  na  bazie

modyfikowanych iłów

1.1.Przedmiot STWiOR

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót

związanych  z  wykonaniem  przesłony  hydroizolacyjnej  metodą  iniekcji  niskociśnieniowej,

modyfikacją  właściwości  mechanicznych  gruntu  (stopnia  zagęszczenia),  wypełnieniem

naturalnych kawern i pustek przyległych do konstrukcji.

1.2. Zakres stosowania STWiOR

Specyfikacja  jest  stosowana  jako dokument  przetargowy i  kontraktowy przy  zlecaniu  i

realizacji robót wymienionych w p. 1

1.3. Zakres robót objętych STWiOR

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z

wykonaniem  modernizacji  parametrów hydraulicznych  i  fizycznych  cech  podłoża  gruntowego

wraz z robotami towarzyszącymi.

1.4. Określenia podstawowe

■iniekcja zagęszczająca - polegająca na wtłaczaniu spoiwa w grunt, w celu

zagęszczenia.

■iniekcja penetracyjna - iniekcja przestrzeni porowej w gruncie bez jego

przemieszczenia.  Termin  obejmuje  penetrację  (impregnację)  i  iniekcję

kontaktową



■iniekcja kontaktowa - iniekcja w strefę kontaktu konstrukcji budowlanej z

gruntem ,

■zawiesina  stabilna  -  zawiesina  wykazująca  po  2  godzinach  odsączanie

czystej wody <5%.

■ultradrobne spoiwa hydrauliczne lub cementy - charakteryzują się średnicą

cząstek  d
90

 mniejszą od 20μ

Wymienione powyżej określenia podstawowe, nawiązują do definicji podanych w normie PN-EN

12715 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych -- Iniekcja. Również wymagania podane

poniżej uwzględniają zasady podane w normie PN-EN 12715

2. MATERIAŁY

2.1. Materiały

Stosowane  surowce  to  surowce  mineralne  (o  znanym  składzie  mineralogicznym,  rozkładzie

uziarnienia, średnicą cząstek d
50 

mniejszą niż 5 µm, którego zawiesina wodna z reagentami spełnia

wymagania  określone  poniżej),  woda  technologiczna,  reagenty  dopuszczone  do  budownictwa,

których zadaniem jest stabilizacja zawiesiny. Do stosowania są dopuszczone materiały posiadające

atest  PZH  oraz  Aprobatę  Techniczną  lub  Krajową  Ocenę  Techniczną.  Należą  do  nich

modyfikowane iły będące stabilnymi ultradrobnymi spoiwami hydraulicznymi.

Woda z naturalnych źródeł powinna być zbadana (szczególnie na zawartość chlorków, siarczanów,

substancji organicznych) i aprobowana przez producenta.

Właściwości  stabilnych,  ultradrobnych  spoiw  hydraulicznych,  zależą  od  składu  i  ilości

poszczególnych komponentów.

Parametry stabilnych, ultradrobnych spoiw hydraulicznych:

- gęstość objętościowa                     - 1200-1350 [kg/m
3
]

- rozlewność                                   R - 8-20 [cm]

- statyczne naprężenie ścinające     - 20-160 [Pa]

- wytrzymałość plastyczna             Pm po upływie   1 doby  >10 [kPa]

                                                                                    10 dób >150 [kPa]

- odstój dobowy                             O
d 
– 0 [%]

- współczynnik filtracji  po 28 dobach k<1x10
-8

 m/s

http://wroclaw.katalognorm.pl/?plik=polskie_normy&s=528&i=4459


Wykonawca  ma  obowiązek  udokumentować,  że  przewidywany  do  wykorzystania  materiał

hydroizoalcyjny na bazie glin posiada aktualny atest higieniczny PZH, wskazujący na możliwość

zastosowania  przy  uszczelnianiu  i  zagęszczaniu  obiektów  hydrotechnicznych  oraz  odpowiada

wymaganiom higienicznym zastosowania.

Zaleca się stosowanie spoiwa na bazie modyfikowanych glin (iłów), które spełniają wymagania

stawiane  materiałom  stosowanym  na  przesłony  mineralne  składowisk  odpadów  zgodnie  z

Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 w sprawie szczegółowych wymagań

dotyczących  lokalizacji,  budowy,  eksploatacji  i  zamknięcia,  jakim  powinny  odpowiadać

poszczególne typy składowiska odpadów oraz zaleceniami instrukcji ITB nr 337/95.

3. SPRZĘT

3.1. Sprzęt

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.

3.2. Zestaw do iniekcji

W skład  zestawu  urządzeń  do  powadzenia  robót  iniekcyjnych  wchodzą:  zbiorniki  zawiesiny,

pompy  zanurzeniowe,  miksery  i  mieszalniki  do  wprowadzania  reagentów,  pompa  iniekcyjna,

rejestrator umożliwiający rejestrację numeru otworu iniekcyjnego, głębokości iniekcji, ciśnienia i

wydatku zawiesiny stabilnej, urządzenie wiertnicze, instalacja tłoczna oraz elektryczna.

4. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazań

Inżyniera:

ustalić lokalizację terenu robót,

przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót

oraz ustalenia danych wysokościowych

- wytyczyć trasę osi przesłony



5. WYKONANIE ROBÓT

Jako  materiał  uszczelniający  zostanie  zastosowany  materiał  spełniający  kryterium

zawiesiny stabilnej pkt 3.1.14 normy PN-EN 12715, odstój dobowy O
d
- 0%.

Materiał uszczelniający musi spełniać wymagania dla ultradrobnych spoiw hydraulicznych

charakteryzujących się średnicą cząstek d
90

 mniejszą od 20μ.

Wykonawca  ma  udokumentować  posiadania  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.

5.1. 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.

5.2. Przygotowanie modyfikowanych glin.

Składowane składniki  ultradrobnych spoiw hydraulicznych powinny być zabezpieczone

przed wpływami atmosferycznymi.

Pojemniki  do  przechowywania  gotowej  zawiesiny  wodnej  ultradrobnego  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 ultradrobnych spoiw hydraulicznych powinno być wykonywane

za pomocą kalibrowanych urządzeń pomiarowych.

5.3. Pompowanie i dostawa

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  modyfikowanych  glin jest  daleko  od  punktu  iniekcji,

powinno się rozważyć potrzebę stanowiska pośredniego.



5.4. Wiercenie

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

otworów iniekcyjnych.

Podczas wiercenia otworów iniekcyjnych należy stosować metodę wiercenia obrotowego.

Wiercenie prowadzić do głębokości określonej w projekcie na sucho lub w przypadku

dużych  oporów  wiercenia,  na  mokro,  z  zastosowaniem  jako  płuczki  roztwory  wodno

gliniastego.

Powinny  być  przedsięwzięte  środki  minimalizujące  odchyłki  kierunków  wiercenia

otworów, a rozstaw otworów powinien kompensować przewidywane odchyłki.

5.5. Iniekcja

Roboty należy prowadzić ściśle z projektem

Stosować iniekcję ze stopniowaniem w górę, 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

pierwszej  kolejności,  następnie  pośrednich  drugiej  kolejności,  a  w  końcu

doszczelniających trzeciej i następnych kolejności.

Maksymalna długość stopnia nie powinna przekraczać 0,5 m.

Rozstaw  otworów  pierwszej  kolejności  powinien  zapewniać  brak  kontaktu

hydraulicznego pomiędzy nimi.

Ciśnienie iniekcji jest mierzone na pompie podającej ultradrobne spoiwa hydrauliczne 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 nie powinno być

większe niż 3 atm a w pozostałych miejscach w zależności od miejscowych warunków

gruntowych  i  celu  prowadzonych  robót.  W  przypadku  natrafienia  na  duże  pustki

(kawerny) 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 wiertniczym powyżej granicznego.

zatłoczenia w danym interwale iniekcji ustalonej ilości zawiesiny stabilnej.

ruchów gruntu spowodowanych iniekcją przekraczającą wartości graniczne

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

5.6. Oczep

W strefie przypowierzchniowej będzie wykonany oczep  do głębokości 1,5 m.

6. KONTROLA ROBÓT

W warunkach terenowych należy na bieżąco prowadzić badania parametrów materiału.

Proces  przygotowania  modyfikowanych  glin powinien  być  ciągle  monitorowany.  Jakość  i

konsystencja ultradrobnych spoiw hydraulicznych powinny być utrzymane przez ciągłe badania

kontrolne, monitorujące zachowanie zgodności z wymaganymi charakterystykami.

Zakres badań oraz wielkość partii badanego materiału zawarto w poniższych tabelach.

Modyfikowana glina
Parametr Wielkość partii
gęstość objętościowa 3 [m

3
]

lepkość porównawcza 9 [m
3
]

Rozlewność 3 [m
3
]

wytrzymałość plastyczna Co dobę 1 próbka

W  trakcie  wykonawstwa  robót  należy  rejestrować  w  sposób  ciągły  przy  użyciu  urządzeń

elektronicznych wydajność  i  ciśnienie  zawiesiny stabilnej  wprowadzanej  do strefy  iniekcyjnej.

Parametry, które powinny być monitorowane, zapisywane i analizowane podczas procesu iniekcji,

zmieniają się w sposób ciągły wraz z upływem czasu. Dlatego należy monitorować i kontrolować

proces iniekcji przy użyciu systemów komputerowych. Skomputeryzowane informacje kontrolne

powinny  być  archiwizowane  na  nośnikach  pamięci.  System  rejestrujący  musi  umożliwiać

identyfikację otworu, głębokość iniekcji oraz pozwalać na edycję wyników rejestracji.

Dane  zarejestrowane  w  czasie  wiercenia  będą  użyte  do  sprawdzenia,  czy  zostały  osiągnięte

założone cele.



7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką  obmiarową  robót  związanych  z  wykonaniem  przesłony  przeciwfiltracyjnej  metodą

iniekcji jest m
2
 (metr kwadratowy) pionowej (poziomej) powierzchni wykonanego uszczelnienia,

wraz z wszelkimi robotami towarzyszącymi.

8. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Dokumentacja  powykonawcza  powinna  zawierać  charakterystykę  zadania  oraz  sumaryczne

zestawienia,  część  raportową  zawierającą  raporty  dzienne  oraz  mapy  z  lokalizacją  otworów

iniekcyjnych oraz część kontrolną z  wynikami pomiarów parametrów zawiesiny stabilnej  oraz

wynikami badań  powykonawczych.

9. ODBIÓR ROBÓT

Roboty  uważa  się  za  prawidłowe  jeśli  zostały  spełnione  warunki  zawarte  w  pkt.5  niniejszej

STWiOR

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-EN 12715 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych – Iniekcja

(http://wroclaw.katalognorm.pl/?plik=polskie_normy&s=528&i=4459)

----------- KONIEC ------------

http://wroclaw.katalognorm.pl/?plik=polskie_normy&s=528&i=4459

