SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

Temat: INIEKCYJNE WZMACNIANIE GRUNTU METOD
INIEKCJI STRUMIENIOWEJ CIANY
FUNDAMENTOWEJ BUDYNKU URZ DU
MIEJSKIEGO W I Y przy ul. Rynek 11

Inwestor: Urz d Miasta w I y
27-100 I a, ul. Rynek 11

Klasyfikacja robót wg Wspólnego S ownika Zamówie
45220000-5 Roboty in ynieryjne i budowlane

opracowa
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1. WST P
1.1.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s
wymagania dotycz ce
wykonania, odbioru robót i bada kontrolnych zwi zanych z wykonywaniem wzmocnienia
gruntu technik iniekcji strumieniowej „jet grouting” ciany fundamentowej budynku Urz du
Miejskiego w I y zgodnie z dokumentacja techniczn .
1.2.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja s y jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.

Zakres Robót obj tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz wykonania robót wymienionych w
punkcie 1.1., zwi zanych z iniekcyjnym wzmacnianiem gruntu, przy zastosowaniu
technologii „jet grouting”. Wykonanie iniekcji ma na celu wzmocnienie pod a gruntowego o
niedostatecznej no no ci pod fundamentem obiektu i przeniesienie projektowanych obci
na warstwy no ne pod a.
1.4.

Okre lenia podstawowe

1.4.1. Technologia „jet grouting”- sposób iniekcyjnego wzmacniania gruntu przy u yciu
zaczynu wi
cego, w którym iniekt wyrzucany jest z dysz iniekcyjnych o rednicy od 1,5 do
kilku mm w kierunku poziomym (po obwodzie zapuszczanego w grunt przewodu
iniekcyjnego) strumieniem pod ci nieniem mierzonym na kró cu t ocznym pompy, rz du 10,0
- 100,0 MPa. Przewód iniekcyjny w trakcie wyrzucania iniektu podlega ruchowi posuwistemu
i obrotowi. Pr dko wyci gania erdzi powinna wynosi od 50 - 100 cm/min, liczba obrotów
od 10-30 na minut .
1.4.2. Kolumna iniekcyjna (pal iniekcyjny) - zainiekowana bry a gruntu o kszta cie zbli onym
do walca i rednicy okre lonej w Dokumentacji Projektowej, powsta a w wyniku
bezpo redniego wymieszania wt aczanego zaczynu wi
cego z cz steczkami gruntu (bry a
gruntu o zmodyfikowanych w asno ciach).
1.4.3. Stopie wzmocnienia gruntu (Sw) – stosunek obj to ci kolumn iniekcyjnych do ogólnej
obj to ci bry y pod a gruntowego podlegaj cej wzmocnieniu. Stopie ten zale ny jest od
rednicy kolumn, ich rozstawu i g boko ci.
1.5 Ogólne wymagania dotycz ce robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ich wykonania oraz za zgodno z
dokumentacj projektow , ST i poleceniami przedstawiciela nadzoru robót ze strony
Zamawiaj cego.
1.5.1. Dokumentacja techniczna
Dokumentacja techniczna na podstawie, której wykonuje si
metod iniekcji strumieniowej powinna zawiera :

wzmacnianie gruntu
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-

-

dokumentacj bada pod a, podaj
budow geologiczn , parametry geotechniczne
warstw gruntu, poziomy wyst powania i poziomy piezometryczne wód gruntowych, dane
o przepuszczalno ci warstw oraz sk adzie chemicznym wód i agresywno ci rodowiska,
projekt wykonawczy wzmocnienia,
na yczenie zamawiaj cego Program Zapewnienia Jako ci, wymagania BHP.

1.5.2. Kierownictwo i nadzór robót
W czasie robót nale y zapewni dozór techniczny ze strony wykonawcy i nadzór ze
strony zamawiaj cego. Niezb dna jest obecno
odpowiedzialnego kierownika robót lub
jego kompetentnego zast pcy. Przebieg robót powinien by bie co dokumentowany w
dzienniku budowy oraz w metrykach kolumn iniekcyjnych.
1.5.3. Zgodno

z dokumentacj

Wzmocnienie gruntu nale y wykona zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej. W przypadku stwierdzenia niezgodno ci warunków geotechnicznych z
podanymi w dokumentacji lub w przypadku innych nieprzewidzianych okoliczno ci, nale y
powiadomi projektanta oraz przeanalizowa potrzeb odpowiednich zmian konstrukcji i
sposobu wykonania robót.
1.5.4. Inne wymagania
W kwestiach nie b
cych przedmiotem specyfikacji, nale y przestrzega wymaga dla
robót ogólnobudowlanych oraz norm, przepisów BHP i innych dokumentów dla odpowiednich
rodzajów robót.
2. MATERIA Y
Najcz ciej stosowane s : cement, woda i ewentualnie dodatki modyfikuj ce
asno ci technologiczne zaczynu iniekcyjnego oraz stal zbrojeniowa w odpowiednim,
przewidzianym w projekcie gatunku.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si stosowanie zaczynów wi
cych na bazie
rodków mineralnych i chemicznych, gwarantuj cych osi gni cie celu za onego w
Dokumentacji Projektowej.
Sk ad zaczynu, jak i wszystkie parametry techniczne formowania kolumn
iniekcyjnych, okre la Wykonawca wzmocnienia..

2.1 Stal zbrojeniowa
Do zbrojenia kolumn iniekcyjnych nale y stosowa stal zbrojeniow o parametrach
zgodnych z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej.
Zastosowana stal musi posiada

wiadectwo jako ci.

3

2.2 Cement
Do iniekcyjnego formowania kolumn przy zastosowaniu technologii „jet grouting”
wskazane jest stosowanie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatków mineralnych o
markach 32,5 R, 42,5R lub 52,5R. Nie wyklucza si zastosowania innych rodzajów
cementów, pozwalaj cych uzyska
dane parametry techniczne wzmocnienia zawarte w
Dokumentacji Projektowej.
Miejsca przechowywania cementu mog by nast puj ce:
Dla cementu workowanego - sk ady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym
terenie, zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamkni te
(pomieszczenia o szczelnym dachu i cianach), ofoliowane palety.
Dla cementu luzem - zbiorniki stalowe, elbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego za adowania i wy adowania cementu luzem, zaopatrzone w otwory do
przeprowadzania pomiarów poziomu cementu, w azy do czyszczenia oraz klamry na
wewn trznych cianach.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zale ny jest od miejsca sk adowania. Cement
nie mo e by u yty po okresie:
20 dni w przypadku przechowywania go w sk adach otwartych,
po up ywie terminu trwa
sk adach zamkni tych.

ci podanego przez wytwórni , w przypadku przechowywania w

W przypadku zaczynów wykonanych na bazie innych rodków wi
cych, wed ug
indywidualnych receptur gwarantuj cych osi gni cie celu projektowego, nale y do czy
instrukcje sporz dzania oraz przechowywania poszczególnych sk adników i gotowego
zaczynu.
2.3 Woda zarobowa
Wod zarobow do sporz dzenia zaczynów cementowych nale y pobiera wprost z
wodoci gów lub studni, albo dowozi beczkowozami ze sprawdzonych róde . Woda
zarobowa powinna odpowiada wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Woda wodoci gowa
nie wymaga bada . Woda ze studni lub innych miejsc uzyskania, powinna spe nia warunki
w/w normy.
3. SPRZ T
Do wykonania robót iniekcyjnych wed ug technologii przewidzianej w niniejszej ST
nale y u
specjalistycznego sprz tu sk adaj cego si z nast puj cych podstawowych
elementów:
Wertnica wraz z osprz tem ( g owica iniekcyjna, przewód iniekcyjny, dysze),
Ultramikser ( wysokoobrotowa mieszarka),
Mieszalnik wolnoobrotowy,
Wysokoci nieniowa pompa iniekcyjna (10 - 100 MPa),
Manometry zegarowe wraz z ochraniaczem,
Waga typu „Baroid” do pomiaru g sto ci zaczynu cementowego.
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Doboru sprz tu dokonuje wykonawca i uzgadnia go z In ynierem (nadzorem
inwestorskim).
4. TRANSPORT
Transport materia ów i sprz tu wykonuje si
ogólnodost pnymi
transportowymi dostosowanymi do przewozu okre lonych towarów.

rodkami

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.

Wymagania ogólne

Roboty iniekcyjne obj te niniejsz Specyfikacj Techniczn wykonywane mog by
tylko przez Wykonawc posiadaj cego odpowiedni sprz t do wykonywania iniekcji technik
strumieniow „jet grouting” oraz odpowiednie do wiadczenie w prowadzeniu tego typu robót.
Wykonawca zobowi zany jest do sporz dzenia we w asnym zakresie i na w asny
koszt Projektu technologii i organizacji robót.
5.2.

Zakres robót
Roboty iniekcyjne gruntu obejmuj nast puj ce czynno ci:

Zainstalowanie sprz tu,
Wytyczenie w terenie miejsc otworów iniekcyjnych zgodnie z Dokumentacj Projektow ,
Dokonanie przewiertów przez fundament i chudy beton,
Wykonanie iniekcyjnego formowania kolumny iniekcyjnej „jet grouting”,
Pobranie kontrolnych próbek mieszaniny iniekcyjnej i poddanie ich badaniu, celem
stwierdzenia osi gni cia wymaganych parametrów technicznych zawartych w
Dokumentacji Projektowej,
Usuni cie z terenu budowy odpadów i pozosta

ci procesu technologicznego,

Wykonanie bada kontrolnych zleconych przez In yniera (nadzór inwestorski).
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1.

Zakres kontroli
Kontroli podlegaj :

-

materia y u yte do wykonania kolumn (pali) iniekcyjnych,

-

roboty iniekcyjne i ich zgodno

-

wytrzyma

6.2.

z Dokumentacj Projektow ,

zmodyfikowanego gruntu (trzonu kolumn iniekcyjnych) na ciskanie,

rednica kolumn,
no no

kolumn, o ile takie badanie jest przewidziane w projekcie.

Kontrola materia ów
Kontrola wykonywana wg zasad okre lonych w Projekcie Technicznym i w punkcie 2.
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niniejszej ST.
6.3.

Kontrola robót iniekcyjnych i ich zgodno ci z Dokumentacj Projektow

Kontrol nale y prowadzi w trakcie robót iniekcyjnych, sprawdzaj c rozstaw
otworów i ich g boko ci oraz rejestruj c parametry techniczne formowania kolumn.
Dla ka dej kolumny iniekcyjnej nale y prowadzi metryk , zawieraj

nast puj ce

dane:
Numer kolumny,
rednica wiercenia i uformowanej kolumny iniekcyjnej,
Rz dna g owicy kolumny,
Rz dna podstawy kolumny,
G boko

przewiertu przez fundament,

G boko

otworu,

Rodzaj zaczynu iniekcyjnego,
G sto
Ilo

zaczynu iniekcyjnego,

wt oczonego zaczynu (dm3) lub ilo

zu ytego cementu (kg),

Ci nienie iniekcji w trakcie formowania kolumny.
W/w parametry, jak równie
odnotowywa w prowadzonym na bie

6.4.

Kontrola wytrzyma

raporty dzienne z prowadzonych robót, nale y
co Dzienniku Prac Wiertniczo-Iniekcyjnych.

ci gruntocementu

•

Podczas formowania kolumn iniekcyjnych nale y pobra próbki wyp ywaj cej z
otworu mieszaniny gruntocementowej. Próbki przechowywane w warunkach
zbli onych do naturalnych, po 28 dniach twardnienia nale y podda próbie
wytrzyma ciowej na ciskanie. Przyjmuje si , e wytrzyma
tak pobranych
próbek stanowi 70% wytrzyma ci projektowanej dla gruntobetonu w kolumnach
iniekcyjnych, która powinna wynosi Rmin>5,0 MPa, a dla kolumn formowanych w
gruntach pochodzenia organicznego (torfy, namu y) Rmin>1,0 MPa.

•

Niezale nie od powy szych bada nale y z kolumn iniekcyjnych, po 28 dniach od
daty iniekcji, pobra
metod
wiercenia, rdzenie i podda
je badaniom
wytrzyma ciowym na ciskanie. Badania wytrzyma ci na ciskanie nale y
wykonywa na próbkach o stosunku wysoko ci do rednicy 2,0.

•

Ilo

6.5.

próbek i miejsce pobrania okre li In ynier (nadzór inwestorski).

Tolerancje wykonania
•

rozstaw kolumn iniekcyjnych: ± 5 cm,

•

g boko

•

wytrzyma

formowania pali: - 10 cm (tolerancji plusowej nie ogranicza si ),
gruntocementu na ciskanie:
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-

dla próbek uformowanych z mieszaniny wyp ywaj cej z otworu: -10 %
(tolerancji plusowej nie ogranicza si ),
dla rdzeni z kolumn iniekcyjnych: - 5% (tolerancji plusowej nie ogranicza si ).

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostk obmiaru jest jeden metr [1 m] uformowanej kolumny iniekcyjnej o
okre lonej rednicy.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1.

Zakres odbiorów
Odbiorom podlegaj :

-

materia y wyj ciowe,
wykonane kolumny iniekcyjne.
Ko cowego odbioru dokonuje si na podstawie:

-

stwierdzenia zgodno ci zakresu iniekcji z za

-

stwierdzenia uzyskania parametrów za

onym w Dokumentacji Projektowej,
onych w Dokumentacji Projektowej na

podstawie bada okre lonych w punkcie 6. niniejszej ST.
8.2.

Sposób post powania w przypadku uzyskania negatywnych wyników bada

W przypadku uzyskania negatywnych
Projektowej powinien stwierdzi :

wyników

bada

Autor

Dokumentacji

-

czy nie uzyskanie pozytywnych wyników bada jest skutkiem nie spe nienia wymogów
niniejszej ST lub nie zachowania zasad technologicznych, czy te jest to wynik
rozbie no ci rzeczywistych warunków gruntowych od okre lonych w dokumentacji
geologicznej,

-

czy zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych kolumn iniekcyjnych celem zwi kszenia
stopnia wzmocnienia gruntu.

Je li potrzeba wykonania dodatkowych kolumn nie jest spowodowana win
Wykonawcy, roboty b
robotami dodatkowymi, za wykonanie których Wykonawcy
przys uguje dodatkowe wynagrodzenie.
9. PODSTAWA P ATNO CI
aci si warto
rycza tow
wszystkich czynników produkcji, tj.:

wg ceny jednostkowej, która obejmuje zapewnienie

-

materia y,

-

dostarczenie, zainstalowanie, pó niejszy demonta sprz tu do iniekcji,

-

wytyczenie osi kolumn iniekcyjnych,

-

dokonanie formowania kolumn,

-

pobieranie prób mieszaniny gruntocementowej,

-

wykonanie geodezyjnego operatu powykonawczego,

-

usuni cie z terenu budowy odpadów i pozosta

ci procesu technologicznego,
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-

wykonanie bada kontrolnych,
uporz dkowanie miejsca pracy.

Wiercenia rdzeniowe w uformowanych kolumnach iniekcyjnych
wytrzyma ci na ciskanie pobranych rdzeni podlegaj odr bnemu rozliczeniu.

i

badanie

Wykonanie bada zleconych przez In yniera (nadzór inwestorski) podlega oddzielnej
zap acie tylko wtedy, gdy wyniki tych bada potwierdzaj jako
robót zgodn z
wymaganiami Specyfikacji Technicznej.

10. Przepisy i normy zwi zane
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre lenia, symbole, podzia i opis gruntów.
PN-B–02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar.
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
PN-EN 12716 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Iniekcja strumieniowa.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i
ocena przydatno ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesu produkcji
betonu.
PN-EN 196-3:Metody badania cementu. Oznaczanie czasów wi zania i sta

ci obj to ci.

PN-EN 196-6:Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.
PN-EN 197-1: 2002 Cement. Cz
1: Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce
cementów powszechnego u ytku.
PN-EN 197-2: 2002 Cement. Cz

2: Ocena zgodno ci.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpo rednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.
PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. No no

pali i fundamentów palowych.
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