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Ulepszanie gruntów spoistych metodą 
katalityczno-fi zyczną. Badania terenowe

Wytyczne zamieszczone w [29], 
[23] oraz [27] i [18] definiują grunty 
wymagające ulepszenia w celu wy-
konania nawierzchni drogowych [2].

Celem ulepszania jest zwięk-
szenie ich nośności i sztywności, 
a także zmniejszenie wodoprze-
puszczalności oraz podciągania 
kapilarnego [11]. Współcześnie 
w tym celu wykorzystywanych jest 
kilkadziesiąt metod [12]. Szereg 
z nich bazuje na mechanizmie 
zmiany charakteru wiązań [6]. 
Niektóre metody mają zastosowa-
nie do ulepszenia przypowierzch-
niowych warstw podłoża grun-
towego i są stosowane przede 
wszystkim w drogownictwie [13]. 
W metodach wykorzystujących 
mechanizm zmiany charakteru 
wiązań [6] ulepszenie gruntu ma 
miejsce w wyniku wprowadzenia 
do niego różnych substancji (np. 
cement, wapno, aktywne popio-
ły lotne, polimery, żywice, inne 
grunty) z wymieszaniem oraz od-
powiednim zagęszczeniem [12]. 
W metodzie katalityczno-fizycznej 
jest nim zespół chemicznych kom-
ponentów.

W artykule scharakteryzowano metodę katalityczno-fi-
zyczną i zasady jej stosowania, przedstawiono wyniki ba-
dań terenowych efektywności ulepszenia gruntów spoistych 
omawianą metodą na wybranym odcinku drogi leśnej.

Metoda katalityczno-fizyczna

Metodę opracowano w Szwajcarii w latach 60. XX wieku. 
W Polsce jest ona stosowana od kilkunastu lat. Znane są 
liczne przykłady praktycznego wykorzystania metody (np. 
[15]). Nieliczne są natomiast, jak dotąd, opracowania na-
ukowe i naukowo-techniczne na jej temat.

W efekcie zastosowania środków skomponowanych 
z wielu współdziałających ze sobą związków, można sku-
teczniej i w szerszym zakresie niż w klasycznych rozwią-
zaniach (np. z użyciem cementu) wpłynąć na polepsze-
nie własności ulepszanego gruntu [25]. Taka też jest idea 
metody katalityczno-fizycznej, w której ulepszenie gruntu 

spoistego obejmuje m.in. zmianę zdolności do zagęszcza-
nia przez agregatyzację drobnych cząsteczek gruntowych, 
zwiększenie wytrzymałości na działanie wody przez hy-
drofobizację, a także zwiększenie wytrzymałości w wyniku 
zmiany charakteru kontaktu między cząsteczkami. Opisane 
działania inicjują dwa komponenty.

Komponent nr 1 to substancja płynna. Po jej wprowadze-
niu następuje wzrost oddziaływania między najdrobniejszy-
mi cząsteczkami i ich agregacją, a grunt ulega jednocze-
śnie częściowej hydrofobizacji.

Komponent nr 2 to substancja stała w postaci granulatu. 
Ma właściwości silnie hydrofobowe. Istotą jego działania 
w gruncie jest zmniejszenie nasiąkliwości i podciągania ka-
pilarnego. Preparat podczas mieszania z gruntem osadza 
się w porach i kapilarach uniemożliwiając wodzie wnikanie 
w strukturę materiału.

Podstawowym efektem działania metody katalityczno-
-fizycznej jest ograniczone podciąganie kapilarne i zmniej-
szona nasiąkliwość gruntu.

Metoda katalityczno-fizyczna zalecana jest do stabiliza-
cji gruntów spoistych. Komponenty systemu dozowane są 
w ilości do 4%.

Zgodnie z [28] optymalny materiał do ulepszania, to 
grunty zawierające min. 20% frakcji iłowej i pyłowej, przy 
maksymalnym wymiarze ziarna 50 mm, przy proporcji frak-
cji iłowej, pyłowej i piaskowej 1:1:1.

Poprawę wielu parametrów geotechnicznych i hydroge-
ologicznych gruntu ulepszanego tą metodą wykazali m.in. 
Giurgea [5] oraz Erena [3]. Ten ostatni porównał wyniki 
stabilizacji uzyskane klasycznymi metodami i metodą kata-
lityczno-fizyczną. Przedmiotem badań był ił z okolic turec-
kiego miasta Isparta, stabilizowany oddzielnie cementem, 
wapnem oraz komponentami stosowanymi w metodzie 
katalityczno-fizycznej z różną ich ilością (do 10% cemen-
tu i wapna oraz 1 i 2% składników metody katalityczno-fi-
zycznej). O skuteczności metody przekonują również prace
[9, 10, 20, 21] i badania prowadzone w IBDiM [24] oraz na 
Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej [14, 26].

Technologia robót

Technologia ulepszenia podłoża metodą katalityczno-fi-
zyczną sprowadza się zasadniczo do następujących eta-
pów [4, 15, 22]:
• przygotowanie terenu (usunięcie humusu, wyrównanie 

terenu),
• rozdrabnianie gruntu do projektowanej głębokości: re-

cykler, frez ziemny, glebogryzarka, kultywator (fot. 1a),
• wprowadzenie w podłoże komponentu w postaci wodne-
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go roztworu (2–4%,): autocysterna, opryskiwacz rolniczy, 
beczkowóz (fot. 1b),

• wymieszanie płynnego preparatu z gruntem maszynami 
mieszającymi,

• dozowanie komponentu proszkowego (2–4%) (fot. 1c): 
mobilny rozrzutnik mas sypkich, siewnik rolniczy,

• ponowne wymieszanie przy wykorzystaniu maszyny mie-
szającej.
Po wyrównaniu powierzchni podłoża następuje profilowa-

nie nawierzchni, przez co uzyskuje się odpowiednie spadki 
i przechyłki na łukach. Prace stabilizacyjne zostają zakoń-
czone dogęszczeniem podłoża walcem lub płytą wibracyjną.

Prace terenowe poprzedzają zwykle badania laboratoryjne. 
Pozwala to zdefiniować ulepszany grunt i ustalić jego wilgot-
ność naturalną i optymalną, a także ilość dozowanych prepa-
ratów, ewentualny zakres doziarnienia gruntu ulepszanego. 
Bezpośrednie przystąpienie do prac zasadniczych powinno 
być poprzedzone badaniem na poletku doświadczalnym.

Badania terenowe

Badania terenowe zostały przeprowadzone na jed-
nej z dróg leśnych w województwie podkarpackim. 
Przedmiotem badań i obserwacji była nawierzchnia na 
drodze głównej oraz na placu składowania drewna, tj. na 
składnicy przyzrębowej. Na wymienionych elementach 
układu komunikacyjnego drogi leśnej zlokalizowano sta-
nowiska badawcze. Konstrukcję nawierzchni w obszarze 

stanowisk badawczych stanowił grunt rodzimy lub nasy-
powy, stabilizowany metodą katalityczno-fizyczną. Badania 
zostały ukierunkowane na ocenę efektywności przeprowa-
dzonego ulepszenia. Pomiary realizowano w okresie od 
listopada 2012 r. do czerwca 2015 r.

Opis i konstrukcja drogi

Droga leśna zlokalizowana w gminie Czudec, została 
zaprojektowana na potrzeby Państwowego Gospodarstwa 
Leśnego. Ulepszenie rodzimego gruntu (także gruntu na-
sypowego) tworzącego nawierzchnię drogi wykonano me-
todą katalityczno-fizyczną na całej długości oraz placach 
składowych usytuowanych wzdłuż trasy. Na trzykilometro-
wym odcinku realizowanej inwestycji wykonano również 
przepusty, zjazdy publiczne, mijanki oraz rowy przydrożne. 
Projekt wykonawczy przewidywał wykonanie drogi o typo-
wym przekroju, zgodnym z rysunkiem 1.

Konstrukcję nawierzchni stanowiły: podbudowa zasad-
nicza o grubości 25 cm wykonana z gruntu stabilizowane-
go metodą katalityczno-fizyczną oraz warstwa o grubości 
5 cm z niezwiązanej mieszanki mineralnej o uziarnieniu
0 do 16 mm [16].

Pierwotna koncepcja, zakładająca wykorzystanie zalega-
jącej przypowierzchniowo twardoplastycznej gliny pylastej 
do wykonania ulepszonej warstwy podbudowy zasadniczej 
[16], została zmieniona krótko przed rozpoczęciem robót. 
Powodem było uplastycznienie się zalegającej gliny pylastej 
w wyniku intensywnych opadów deszczu (październik 2012 r.).

a) b) c)

Fot. 1. Wybrane etapy stabilizacji powierzchniowej: a) recykler, b) dozowanie komponentu płynnego, c) dozowanie komponentu proszkowego

Rys. 1. Typowy prze-
krój leśnej drogi 
w gminie Czudec 
[93]
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W rozwiązaniu zamiennym do wykonania warstwy konstruk-
cyjnej wykorzystano zwietrzelinę gliniastą, spełniającą wyma-
gania wobec gruntu przy metodzie katalityczno-fizycznej.

Wykonana droga charakteryzuje się koroną o szero-
kości 5,5 m i jednostronnym poprzecznym pochyleniem 
3%. Wzdłuż drogi występują rowy do przejmowania 
i odprowadzania wód opadowych. Drogę wykorytowano 
do stropu gruntów nośnych (maksymalnie 0,8 m), usuwa-
jąc nieprzydatny, uplastyczniony materiał. Do wykonania 
podbudowy zasadniczej wykorzystano zwietrzelinę glinia-
stą z pobliskiej odkrywki. Warstwa ta charakteryzowała się 
zmienną grubością od 0,4 do 0,8 m i została przypowierzch-
niowo ulepszona do głębokości ok. 30 cm metodą katali-
tyczno-fizyczną. Na ulepszonym gruncie wbudowano war-
stwę mieszanki otoczaków o ziarnach wielkości do 16 mm 
o grubości 5 cm, która podczas zagęszczenia częściowo 
zaklinowała się w ulepszonej warstwie. Odwodnienie drogi 
leśnej odbywa się dzięki zastosowaniu odpowiednich na-
chyleń podłużnych oraz poprzecznych [16].

Warunki gruntowo-wodne

Podłoże przewidzianej do ulepszenia drogi leśnej tworzą 
w kolejności zalegania: glina pylasta w stanie twardopla-
stycznym, głębiej półzwartym oraz podścielająca ją zwie-
trzelina gliniasta z domieszką okruchów piaskowca lub łup-
ka, a także skała miękka. Grunty spoiste (gliny pylaste) za-
legały do głębokości co najmniej 2,4 m poniżej powierzchni 
terenu. Do głębokości 4 m nie nawiercono zwierciadła 
wody gruntowej. Przyjmując grunty w podłożu jako bardzo 
wysadzinowe (glina pylasta), w stanie twardoplastycznym 
przy dobrych warunkach wodnych, zgodnie z [8], ustalono 
grupę nośności podłoża gruntowego nawierzchni jako G4.

Technologia robót stabilizujących materiał gruntowy 
podbudowy zasadniczej

Do wykonania podbudowy zasadniczej wykorzystano 
zwietrzelinę gliniastą oraz łupek ilasty, zalegający w pobliżu 
realizowanej drogi. Grunt układano warstwami o grubości 
do 30 cm, zagęszczając każdą z nich walcem. Materiał od-
separowano od rodzimego podłoża geotkaniną.

Wzmocnienie gruntu było realizowane etapami. W pierw-
szej kolejności rozdrabniano materiał umożliwiając wła-
ściwe zaaplikowanie komponentów systemu i odrzucając 
rozdrobnione fragmenty powyżej ok. 10 cm. Ustalono pięć 
przejazdów recyklera na szerokości drogi, przy zagłębieniu 
rotora 35 cm w pasmach centralnych i 25 cm przy przejaz-
dach skrajnych, obejmujących pobocza drogi.

Na przygotowane podłoże, za pomocą wozu aseniza-
cyjnego równomiernie rozprowadzano płynną substancję, 
która na projektowaną głębokość była mieszana z gruntem, 
po czym wstępnie formowano warstwę jednym przejazdem 
walca.

Drugi komponent był dozowany w następnym etapie. 
Substancję proszkową rozsypywano za pomocą rozściela-
cza podczepionego do ciągnika. Etap ten następował po 
upływie co najmniej godziny (ze względu na czas wnikania 
preparatu płynnego w strukturę materiału) od zmieszania 

gruntu z komponentem 1. Równie istotny jest sam proces 
mieszania komponentów z gruntem [28]. Szczegółowy opis 
technologii wykonania drogi leśnej zawiera praca [7].

Cel, zakres i metodyka badań

Podstawowym celem badań była ocena trwałości wyko-
nanej konstrukcji, mierzona zmianą sztywności nawierzchni 
z uwzględnieniem wpływu warunków eksploatacyjno-at-
mosferycznych.

Kontroli podlegała warstwa podbudowy zasadniczej, 
wykonana z gruntu stabilizowanego metodą katalityczno-
-fizyczną. W wyznaczonych punktach pomiarowych mie-
rzono dynamiczne moduły odkształcenia E

vd
. Wykonano 

5 serii pomiarowych w okresie 2,5-letnim, licząc od chwili 
zakończenia realizacji inwestycji.

Do badań wytypowano dwa stanowiska pomiarowe. 
Pierwsze z nich (oznaczone jako stanowisko I) zostało zlo-
kalizowane na jezdni między punktem startowym inwestycji 
a jej setnym metrem. Drugie stanowisko pomiarowe (stano-
wisko II) to plac składowy znajdujący się między kilometra-
żem: 1+300.00 km i 1+400.00 km.

Na stanowisku I wykonano oznaczenia w 9 punktach 
badawczych (rys. 2a). Pięć z nich znajdowało się w osi 
podłużnej jezdni: 01V, 02V, 0, 03V, 04V, a pozostałe cztery 
były usytuowane prostopadle do niej: 01H, 02H, 03H, 04H 
(rys. 2b). Odległość między kolejnymi punktami wynosi ok. 
50 cm. Ich położenie było każdorazowo ustalane względem 
punktu nawiązania.

Na stanowisku II (plac składowy znajdujący się między 
kilometrażem: 1+300.00 km i 1+400.00 km (rys. 3a) wy-
konywano badania w kolejnych 12 punktach pomiarowych: 
sześć z nich zlokalizowano w paśmie gruntu stabilizowa-
nego (A*-F*), a sześć pozostałych na metrowym posze-
rzeniu, które zostało wykonane w tej samej technologii, 
lecz bez stabilizacji (A-F). Położenie poletka badawczego 
wraz ze schematem wytypowanych punktów pomiarowych 
przedstawiono na rysunku 3 b.

Badania nośności zostały przeprowadzone z zastosowa-
niem płyty dynamicznej ZORN ZFG-2000 (rys. 3a).

Istotą badań do celów drogowych jest próba odzwiercie-
dlenia charakteru oddziaływania koła pojazdu na podłoże, 
a w przypadku tej konstrukcji na nawierzchnię twardą nie-
ulepszoną [17].

Na wykorzystanie lekkiej płyty dynamicznej zdecy-
dowano się z uwagi na niemożność wyłączenia drogi 
z użytkowania na czas prowadzenia badań płytą VSS,
jak również zalety płyty dynamicznej (łatwość transportu 
urządzenia i wykonywania badania, niewielkie wymiary oraz 
masa urządzenia [19]).

Niezwiązana warstwa nawierzchni, z kruszywa 0-16 mm, 
była zdejmowana ze stropu podbudowy zasadniczej, co 
umożliwiło przeprowadzenie badań bezpośrednio na sta-
bilizowanym materiale.

Na stanowisku I w każdym z punktów pomiarowych usy-
tuowanych wzdłuż osi jezdni oraz rozmieszczonych w linii 
poprzecznej (wg schematu opisanego powyżej), wykony-
wano po dwa oznaczenia dynamicznego modułu odkształ-
cenia E

vd
. Na stanowisku II wykonywano po trzy oznaczenia 
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Ta b e l a  1. Harmonogram prowadzonych badań na leśnej drodze w gm. Czudec

Data
Czas od wykonania stabilizacji

Warunki atmosferyczne
I stanowisko II stanowisko

Badanie 1: 22.11.2012 r. 21 dni 0 dni 5°C/ brak opadów

Badanie 2: 04.05.2013 r. pół roku* 15°C/ niewielkie opady

Badanie 3: 08.08.2013 r. 9 miesięcy* 35°C/ brak opadów

Badanie 4: 05.12.2013 r. rok* 0°C/ brak opadów

Badanie 5: 25.06.2015 r. 2 lata i 7 miesięcy* 15°C/ brak opadów

* czasy podane w przybliżeniu

a)

b)

Rys. 2. Lokalizacja 
i rozmieszczenie punk-
tów pomiarowych na 
stanowisku I; a) widok 
stanowiska i punktów 
pomiarowych, b) sche-
mat i oznaczenia punk-
tów pomiarowych

tego parametru w każdym z sześciu punktów pomiarowych 
stabilizowanego pasa (A*–F*) i sąsiadującego pasa, które 
pozostawiono bez dodatków stabilizujących (A–F).

Badania prowadzone były od chwili rozpoczęcia prac 
na tej inwestycji. Pierwsze pomiary zostały wykonane 
22.11.2012 r., po około 3 tygodniach od wzmocnienia grun-
tu wzdłuż pierwszego kilometra budowanej drogi (stanowi-
sko I) i w trakcie realizacji wzmocnienia na kolejnym kilo-
metrze (stanowisko II). Tym samym referencyjne wartości 
dynamicznych modułów odkształcenia E

vd
 na stanowisku 

I określono po czasie 3 tygodni od stabilizacji, a na stano-
wisku II w dniu wykonywania wzmocnienia.

Badania przeprowadzono zgodnie 
z harmonogramem przedstawionym 
w tabeli 1.

W okresie prowadzenia badań wie-
lokrotnie zmieniały się warunki atmos-
feryczne. Występujące zjawiska prowa-
dziły do stanów zagrożenia meteoro-
logicznego na tym obszarze, a wśród 
nich: upały, gdy temperatura powietrza 
przekraczała 35°C oraz silne mrozy, gdy 
temperatura powietrza obniżała się do 
–20°C [30]. Zmiany warunków atmosfe-
rycznych dotyczyły także opadów desz-

czu, których wysokość przekraczała 30 mm (to 1 stopień 
zagrożenia wg kryteriów wydawania ostrzeżeń stosowanych 
w służbie meteorologicznej IMGW-PIB [1]). Grunty spoiste 
wykazują wysoką wrażliwość na podane zmiany atmosfe-
ryczne, co przejawia się zagrożeniem dla konstrukcji drogi 
i wpływem na wyniki prowadzonych badań.

Wyniki badań

Wyniki pomiarów lekką płytą dynamiczną na stanowisku 
I zostały zamieszczone na rysunkach 4, 5. Wartości referen-
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cyjne oznaczone podczas pierwszego badania (22.11.2012 r.)
zilustrowano grubą linią ciągłą. W tygodniu poprzedzają-
cym badanie 1 w rejonie Rzeszowa temperatura powietrza 
obniżała się do –5°C, a w dniu dokonywania odczytów nie 
przekraczała 5°C. Zmierzone wartości 
dynamicznego modułu odkształcenia 
E

vd
 na stanowisku I w badaniu 1 osią-

gały wartość do 97 MPa.
Rok później (05.12.2013 r.) – bada-

nie 4, w zbliżonych warunkach atmos-
ferycznych: temperatura powietrza nie 
przekraczająca 5°C oraz lekki przymro-
zek, na I stanowisku określono mo-
duły dynamiczne E

vd
 jedynie w trzech 

punktach umiejscowionych w osi drogi, 
uzyskując wartość średnią na poziomie 
108,6 MPa. Wyniki te, ze względu na 
niekompletny zestaw danych, odrzu-
cono i nie analizowano ich w dalszej 
części pracy. W przekonaniu autorów 
o nieprzeprowadzeniu badań zdecy-
dowało przemarznięcie nasypu zloka-

lizowanego na otwartej przestrzeni, w przeciwieństwie do 
osłoniętego drzewostanem stanowiska II.

Pozostałe badania: 2, 3 i 5 były wykonywane w okre-
sie wiosenno-letnim. Badanie 2 prowadzone było w maju 

a)

b)

Rys. 3. Lokalizacja 
i rozmieszczenie punk-
tów pomiarowych na 
stanowisku II; a) widok 
stanowiska i punktów 
pomiarowych, b) sche-
mat i oznaczenia punk-
tów pomiarowych – wi-
doczna płyta dynamicz-
na ZORN ZFG-2000

Rys. 4. Wykres wartości dynamicznego modułu E
vd

 mierzonych na I stanowisku w punktach 
pomiarowych ułożonych w linii prostopadłej do podłużnej osi jezdni
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2013 r. (pół roku po wykonaniu 
wzmocnienia), w okresie roztopów 
po ostrej zimie. W punktach pomia-
rowych na stanowisku I zmierzono 
wartości E

vd
 średnio o 45% niższe 

od referencyjnych z badania 1 (ba-
danie 1 – linia gruba ciągła, badanie 
2 – linia kropkowana na rysunkach 
4, 5). Po kolejnych trzech miesią-
cach, w zupełnie odmiennych wa-
runkach pogodowych: panującej 
suszy i trwających kilka dni upałów 
(wartość temperatury powietrza 
powyżej 30°C), wartość modułu 
odkształcenia w punktach pomiaro-
wych wzrosła o ok. 10 MPa.

Najniższe wartości dynamicznego 
modułu odkształcenia E

vd
 zostały 

odnotowane w badaniu 5. Po około 
2,5 roku od chwili oddania drogi do 
użytkowania, wartości te zmniejszyły 
się o ponad 50% w odniesieniu do 
wartości referencyjnych, zawierając 
się w przedziale 30 MPa do 40 MPa 
(cienka linia ciągła rysunkach 4 i 5).

Wykresy wartości dynamicznego 
modułu E

vd
 mierzonego w punktach 

pomiarowych ułożonych wzdłuż osi 
drogi mają przebieg zbliżony do li-
niowego (rys. 5), w odróżnieniu od 
punktów ułożonych poprzecznie do 
osi drogi, które tworzą linię łama-
ną (rys. 4). Najwyższe wartości E

vd
 

zostały zmierzone w punktach 02H 
i 03H znajdujących się w odległości 
53 cm po prawej i lewej stronie od 
osi jezdni (0). Punkty te są umiej-
scowione w śladach przejeżdżają-
cych pojazdów.

Na rysunku 6 przedstawione zo-
stały wartości modułu E

vd
 określo-

ne w paśmie niestabilizowanym na 
stanowisku pomiarowym II, a na 
rysunku 7 w paśmie wzmocnionym 
metodą katalityczno-fizyczną. W ba-
daniu referencyjnym 1, w punktach 
A-F (w paśmie niestabilizowanego 
gruntu) wartość dynamicznego mo-
dułu odkształcenia E

vd
 wynosiła od 

14,23 MPa do 20,27 MPa, natomiast 
w punktach A*–F* (w paśmie stabi-
lizowanego gruntu) wartości E

vd 
były 

wyższe i mniej zróżnicowane: od 
27,00 MPa do 27,60 MPa. Wyniki z re-
ferencyjnego badania 1 (22.11.2012 
r.) wykonanego na stanowisku II do-
wodzą więc wzmocnienia, które na-
stąpiło bezpośrednio po stabilizacji 
gruntu metodą katalityczno-fizyczną.

Rys. 5. Wykres wartości modułu dynamicznego E
vd

 mierzonych na I stanowisku w punktach 
pomiarowych ułożonych wzdłuż podłużnej osi jezdni

Rys. 6. Wykres wartości modułu dynamicznego E
vd

 mierzonych na II stanowisku w punktach po-
miarowych ułożonych wzdłuż pasma bez dodatków stabilizujących metodą katalityczno-fizyczną

Rys. 7. Wartości modułu dynamicznego E
vd

 mierzone na II stanowisku w punktach pomiarowych 
ułożonych wzdłuż pasma stabilizowanego metodą katalityczno-fizyczną
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Wyniki badania 2 (04.05.2013 r.) wykonanego w czasie 
wiosennych roztopów wskazały na odporność gruntu sta-
bilizowanego na warunki atmosferyczne, w przeciwieństwie 
do gruntu niewzmocnionego. W niewzmocnionym gruncie 
wartości dynamicznego modułu odkształcenia zmniej-
szyły się z 15,0 MPa do 5,43 MPa, a we wzmocnionym 
paśmie były bliskie wartościom referencyjnym i wynosiły 
ok. 27 MPa.

W kolejnych badaniach zauważono dużą niestabilność 
wyników uzyskiwanych w niewzmocnionym paśmie (war-
tości E

vd
 wahają się w przedziale od 14 MPa do 31,6 MPa).

Z rysunku 7 wynika, że w punktach A*, B* i C*, które 
były poddawane większym oddziaływaniom dynamicznym 
od obciążenia manewrującymi tam pojazdami sztywność 
sukcesywnie wzrastała. W punktach D*, E*, F* usytuowa-
nych bliżej krawędzi skarpy i poddawanych co najwyżej 
obciążeniu statycznemu od składowanego tam drewna, 
wartości dynamicznego modułu odkształcenia E

vd
 zmie-

niają się w niewielkim zakresie między 26 MPa a 34 MPa, 
a w punkcie F* ulegają obniżeniu nawet do 14 MPa.

Badanie 5, po ponad 2,5 roku od dopuszczenia drogi do 
użytkowania, wskazuje na wyraźny wzrost nośności podłoża 
na placu składowym. W tym czasie mierzone wartości pa-
rametru E

vd
 na stanowisku II wzrosły o co najmniej 10 MPa 

i w większości punktów wynoszą powyżej 30 MPa, a nawet 
ok. 40 MPa, co stanowi zwielokrotnienie wartości referen-
cyjnej mierzonej w przypadku gruntu niestabilizowanego.

Dyskusja wyników

Przedstawione wyniki dowodzą skuteczności stabilizacji 
rodzimego gruntu spoistego. Wykonane ulepszenie skutku-
je wzrostem sztywności gruntów stabilizowanych w porów-
naniu do gruntu bez dodatków stabilizujących (rys. 8 – linie 
ciągłe i przerywana). Na jezdni poddanej obciążeniom od 
przejeżdżających pojazdów odnotowa-
no wyższe wartości dynamicznego mo-
dułu odkształcenia E

vd
 (rys. 8 – gruba 

linia koloru czarnego) aniżeli na placu 
składowym, na którym ruch ograniczo-
ny był tylko do manewrów podczas 
składowania drewna (rys. 8 – cienka 
linia koloru czarnego). Przy obniża-
niu się wartości modułów E

vd w czasie 
(rys. 8) prawidłowość ta jest niezmien-
na. Ponadto, w śladach pojazdów na 
stanowisku I (rys. 5), wartości tego pa-
rametru były każdorazowo wyższe niż 
w pozostałych punktach.

Stwierdzono również wpływ obcią-
żenia od pojazdów na wzrost wartości 
dynamicznych modułów E

vd
 na sta-

nowisku II. W punktach pomiarowych 
zlokalizowanych bliżej drogi (A* i B*), 
częściej obciążanych ruchem pojazdów 
niż punkty skrajne (E*, F*), wartości E

vd
 

były wyższe i wzrastały w kolejnych ba-
daniach (tabela 2).

Ta b e l a  2. Wartości modułu dynamicznego Evd mierzonego w ko-

lejnych punktach pomiarowych na stanowisku II w paśmie stabi-

lizowanym

Badanie 1

22.11.12

Badanie 2

04.05.13

Badanie 3

15.08.13

Badanie 4

05.12.13

Badanie 5

25.06.15

Punkt A* 27,60 34,47 38,57 51,67 37,00

Punkt B* 27,13 27,40 33,07 45,60 33,67

Punkt C* 27,33 29,73 38,00 35,50 38,33

Punkt D* 27,00 23,87 31,23 32,30 33,87

Punkt E* 26,27 27,50 30,20 31,07 27,47

Punkt F* 27,10 29,77 28,73 25,63 14,03

Metoda katalityczno-fizyczna zmienia odporność stabili-
zowanego gruntu na warunki atmosferyczne. Na stanowi-
sku II pomiary prowadzone na gruncie, który ulepszono tą 
metodą (wykresy po prawej stronie na rys. 9) wskazywały 
na niewielką zmienność dynamicznego modułu E

vd
 w sto-

sunku do wartości referencyjnych. Hydrofobizacja struktury 
wzmacnianego materiału wyraźnie ograniczyła negatywny 
wpływ majowych roztopów na konstrukcję placu składo-
wego – w pięciu z sześciu punktów pomiarowych wartość 
dynamicznego modułu odkształcenia wzrosła.

Przeciwnie, w paśmie pozostawionym bez dodatków sta-
bilizujących (wykres po lewej stronie na rys. 9), we wszyst-
kich punktach badawczych wartości te zmalały (nawet 
trzykrotnie) w okresie od listopada 2012 r. do maja 2013 r.

Wzrost uplastycznienia gruntu miał miejsce po wiosen-
nych roztopach w maju 2013 r. W efekcie parametry od-
kształceniowe w miejscu występowania niewzmacnianych 
gruntów spadły do 5 MPa (rys. 9).

Wrażliwość gruntu rodzimego na warunki pogodowe 
mogła również skutkować wzrostem wartości parametrów 
odkształceniowych w badaniach 1 i 4 na stanowisku I, po-
przedzonych okresem przymrozków. Zmarznięta warstwa 

Rys. 8. Wykres średnich wartości modułu dynamicznego E
vd

 mierzonych na stanowisku II: 
w paśmie bez stabilizacji (cienka linia ciągła), w paśmie stabilizowanym metodą katalityczno-
-fizyczną (linia przerywana) oraz na stanowisku I (gruba linia ciągła)



„Drogownictwo” 2/201846

podbudowy zasadniczej i podłoża gruntowego wpłynąć 
mogły na sztywność konstrukcji.

W okresie prowadzonych badań mierzone wartości E
vd

 
na I stanowisku zmniejszyły się z 88,4 MPa do ok. 40 MPa 
po prawie trzech latach jej użytkowania, (okresowo intensyw-
na zwózka drzew po wycince i transport materiału ziemnego 
ciężkimi samochodami). Jest to jednak wartość relatywnie 
wysoka i wystarczająca w podatnych konstrukcjach dróg 
gruntowych. Podobne wartości dynamicznego modułu od-
kształcenia uzyskano także na ulepszonym placu składowym.

Należy nadmienić, że stan techniczny drogi i placu skła-
dowego, pomimo okresowej, intensywnej eksploatacji, był 
bardzo dobry. Ostateczna ocena skuteczności metody ka-
talityczno-fizycznej ulepszania gruntu wymaga dalszych 
kolejnych prób, badań i obserwacji w czasie eksploatacji.

Szczególnie istotna jest ocena stanu nawierzchni pod-
czas ostatniej serii pomiarowej, tj. 25 czerwca 2015 r. Po 
ponad 2-letnim okresie użytkowania także przez ciężkie po-
jazdy [27], na nawierzchni widoczne były przede wszyst-
kim wytarcia górnej warstwy kruszywa 0/16 w śladzie kół. 
Widoczne były również wytarcia w śladzie kół w warstwie 
ulepszonej techniką katalityczno-fizyczną, która stanowi 
zasadniczą warstwę nośną nawierzchni. Szczegółowe wy-
niki oceny wizualnej i ocena zachowania się ulepszonego 
odcinka drogi leśnej zostały zaprezentowane w pracy [7].
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Rys. 9. Wykres wartości modułu dynamicznego E
vd

 mierzonych w kolejnych punk-
tach pomiarowych na stanowisku II: w paśmie niestabilizowanym (A–F), w paśmie 
stabilizowanym (A*–F*); w czasie budowy placu składowego (linia ciągła) oraz po 
wiosennych roztopach (linia kropkowana)


