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PRZYDATNO  MIESZANEK POPIO OWO-GRUNTOWYCH 
DO BUDOWY NASYPÓW KOMUNIKACYJNYCH

1. Wst p

Wzrost ilo ci inwestycji komunikacyjnych oraz przyspieszenie tempa ich realizacji na 
terenie miasta Wroc awia i jego okolicach bezpo rednio wp ywa na zwi kszone zapotrzebo-
wanie na kwalifi kowany materia  gruntowy. Kolejnym istotnym czynnikiem wp ywaj cym
na zwi kszony popyt na dobry materia  gruntowy jest aktualnie preferowany sposób projek-
towania tras komunikacyjnych na terenach zurbanizowanych, który polega na prowadzeniu 
tras ruchu po nasypach ziemnych a nie po estakadach elbetowych. Wynika to z aktualnych 
oszacowa  kosztów, wed ug których wy szy jest koszt wykonania konstrukcji elbetowej ni
nasypów. Jednym ze skutków intensywnych inwestycji jest wyczerpywanie si  po o onych
w rejonie Wroc awia ju  ostatnich z ó  odpowiedniego materia u gruntowego, przydatnego 
do bezpo redniego wbudowania w korpusy nasypów komunikacyjnych.

W tej sytuacji mo liwe s  dwa sposoby rozwi zywania problemu braku odpowiedniego 
materia u gruntowego do formowania nasypów komunikacyjnych, a mianowicie:

eksploatacja z ó  po o onych w znacznej odleg o ci od budowy lub poszukiwanie i uru-—
chamianie eksploatacji nowych z ó  surowców mineralnych,
wykorzystanie antropogenicznych materia ów gruntowych takich jak odpady paleni-—
skowe lub budowlane po ich odpowiednim przetworzeniu [1], jako sk adniki mieszanek 
z gruntami mineralnymi o lepszych w a ciwo ciach.
W pracy przedstawiono wyniki bada  geotechnicznych antropogenicznego mate-

ria u gruntowego w postaci mieszanek naturalnego kruszywa mineralnego z odpadem 
paleniskowym (mieszanka popio u i u la) pochodz cymi ze spalania w gla w elek-
trociep owni zlokalizowanej w pobli u miasta Wroc awia. Rezultaty bada  pozwoli y
na ustalenie zakresu przydatno ci badanego materia u gruntowego do budowy nasypów 
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komunikacyjnych. Na podstawie uzyskanych wyników przeprowadzono dyskusj  poda-
nych w przedmiotowych normach [2] i wytycznych [3] kryteriów oceny przydatno ci 
tego typu mieszanek do wykonywania budowli ziemnych. W szczególno ci wskazano 
na niejednoznaczno  normowych kryteriów oceny przydatno ci pod k tem zawarto ci 
cz ci organicznych.

2. Charakterystyka mieszanek 

Przeprowadzone badania dotyczy y materia u gruntowego powsta ego w wyniku zmie-
szania naturalnego gruntu piaszczystego pochodz cego z budowanego zbiornika retencyjne-
go „Staw Siechnice” oraz odpadu paleniskowego (mieszaniny popio owo– u lowej) pocho-
dz cego ze sk adowiska w Siechnicy, który znajduje si  w obrocie handlowym pod nazw
„Kruszywo geotechniczne — GEO 2”. 

Próby materia u gruntowego do bada  laboratoryjnych zosta y pobrane w sposób lo-
sowy. Próbk  mieszaniny popio owo– u lowej (kruszywo geotechniczne GEO 2) pobrano 
z trzech miejsc na sk adowisku odpadów paleniskowych Siechnica, miejsca poboru próbek 
zaznaczono na planie sytuacyjnym (rys. 1). 

Rys. 1. Lokalizacja miejsc poboru prób odpadu 
paleniskowego z obszaru sk adowiska w Siechnicy

Rys. 2. Lokalizacja miejsc poboru prób naturalne-
go kruszywa ze Stawu Siechnica
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Prób  piasku ze Stawu Siechnice pobrano z trzech otworów badawczych oznaczonych 
symbolami O1, O2, O3 oraz z odkrywki o oznaczeniu O4, których lokalizacj  przedstawiono 
na rysunku 2.

Do bada  laboratoryjnych przygotowano dwie mieszanki gruntów naturalnego i antro-
pogenicznego:
mieszanka I — tworz  j  po jednej obj to ci obu sk adników (1 Vp  : 1 Vp), co odpowiada 

proporcji wagowej 1 mp  : 2/3 mp, oznaczono j  symbolem 1–1,
mieszanka II — tworzy j  pó torej jednostki obj to ciowej popio u z u lem i jedna jednost-

ka obj to ci piasku (1,5 Vp  : 1 Vp), co z kolei odpowiada jednakowej masie 
obu sk adników w tej mieszance, któr  oznaczono symbolem 1,5–1.

gdzie:
Vp , mp  — obj to  i masa mieszaniny popio owo – u lowej,
Vp, mp — obj to  i masa piasku.

3. Program bada  laboratoryjnych mieszanek

Celem bada  by o ustalenie mo liwo ci wykorzystania powsta ego nowego materia u grunto-
wego w postaci mieszanki popio owo– u lowo–piaskowej do robót ziemnych, a w szczególno ci 
do budowy nasypów drogowych obwodnic Wroc awia.

Badania wybranych parametrów geotechnicznych wykonano zgodnie z procedurami 
podanymi w normie PN-88/B-04481 [4].

Sk ad granulometryczny badanego materia u gruntowego ustalono na podstawie analizy 
sitowej z przemywaniem jego próbek. Zawarto  cz ci organicznych oznaczono metod
utleniania za pomoc  dwuchromianu potasu metod  Tiurina. Wska nik p cznienia swobod-
nego zosta  oznaczony na próbkach o wysoko ci 1 cm w przyrz dzie Wasiliewa [5].

Badania wytrzyma o ci gruntu na cinanie prowadzono w aparacie bezpo redniego cinania 
(ABS) na próbkach o wymiarach 12×12×6 cm, wst pnie zag szczonych do przyj tego poziomu 
g sto ci obj to ciowej szkieletu gruntowego ds przy trzech ró nych obci eniach pionowych n,
odpowiadaj cych napr eniom pionowym wyst puj cym w nasypach ziemnych o wysoko ci do 
10 m. Pr dko cinania kszta tek wynosi a 0,1 mm/min. Dla ka dej próby wykonano trzy serie 
ci  próbek o za o onym zag szczeniu. W podobny sposób przygotowywano próbki do bada
ci liwo ci w edometrze. cznie wykonano dwie serie bada  (po jednej dla ka dej mieszanki), 

w ka dej z nich po trzy badania próbek o ró nym wst pnym zag szczeniu.
Badania wytrzyma o ci, w takim samym zakresie, przeprowadzono dla mieszanek 

o wilgotno ci „naturalnej” i na próbkach dodatkowo nas czonych wod  — mieszanki „na-
wil one”, po nasyceniu ich wod  w strefi e podci gu kapilarnego.

4. Wyniki bada

Okre lone w toku bada  warto ci parametrów geotechnicznych dla obu mieszanek ze-
stawiono w tabeli 1.
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Na rysunku 3 przedstawiono wyniki bada  endometrycznego modu u ci liwo ci pier-
wotnej M0 w dwu zakresach obci e . Natomiast na rysunku 4 przedstawiono wyniki d k ta
tarcia wewn trznego.

TABELA 1
Zestawienie wyników bada  laboratoryjnych mieszanek

W a ciwo ci Parametry
Mieszanka

1–1
Mieszanka

1,5–1

Uziarnienie

Zawarto  frakcji kamienistej i wirowej, fk+f % 15 16
Zawarto  frakcji piaskowej (0,05 ÷ 2mm), fp % 74 71

Zawarto  frakcji py owej (0,002 ÷ 0,05mm), f % 10 12
Zawarto  frakcji i owej (poni ej 0,002mm), fi % 1 1
Symbol gruntu w/g PN-86/B-02480,PN-EN ISO 
14688:2006

—
Po
Sa

Po
siSa

Wska nik jednorodno ci uziarnienia, Cu — 17,5 18,7
Wska nik krzywizny uziarnienia, Cc — 3,0 2,9

Zawarto
cz ci orga-

nicznych

Oznaczona metod  utleniania Turina, Iom % 1,6 2,0

Zawarto  niespalonego w gla % 3,4 3,8

Wilgotno
„naturalna” (dla gruntu na ha dzie), w1 % 12,1 13,6
„nawil ona” (dla gruntu nasyconego wod ), w2 % 18,2 18,6

Parametry za-
g szczalno ci

Wilgotno  optymalna, wopt % 14,3 14,7
Maksymalna g sto  obj to ciowa szkieletu 
gruntowego, d

g/cm3 1,81 1,77

Wysadzino-
wo

Zawarto  cz stek o redn. d<0,075mm % 14 17
Zawarto  cz stek o redn. d<0,02mm % 6 7
Kapilarno  bierna, Hkb 1,1 1,2 
Wska nik swobodnego p cznienia, p

0 % 1,2 1,4 

Grupa wysadzinowo ci —
grunt

w tpliwy
grunt

w tpliwy
Wodoprze-

puszczalno
Wspó czynnik fi ltracji wed ug wzoru USBSC, 
k10

m/s 5,8·10-5 1,7·10-5

Wytrzyma o
na cinanie

K t tarcia wewn trznego  (mieszanka o wilgot-
no ci „naturalnej”)

° 35,5–41,8 36,6–42,1

Efektywny k t tarcia wew trznego  (mieszanka 
nawil ona)

° 30,6–37,7 32,6–39,9

ci liwo

Edometryczny modu ci liwo ci Mo dla prze-
dzia u obci e ’ = 25–100 kPa

MPa 27,8–11,6 7,8–10,8

Edometryczny modu ci liwo ci Mo dla prze-
dzia u obci e ’ = 100–200kPa

MPa 23,1–30,1 26,2–35,0
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5. Charakterystyka badanego materia u gruntowego

5.1. Ocena mieszanek pod wzgl dem zag szczalno ci

Wyniki przeprowadzonych analiz granulometrycznych metod  przesiewu wykaza y e
obie mieszanki s  dobrze uziarnione, charakteryzuj  si  wska nikiem jednorodno ci uziar-
nienia CU > 5 i wska nikiem krzywizny uziarnienia CC w przedziale warto ci 1–3.

5.2. Ocena mieszanek pod wzgl dem zag szczalno ci

Porównuj c wilgotno  „naturaln ” mieszanek z oznaczon  dla nich w aparacie Procto-
ra wilgotno ci  optymaln , zauwa a si e s  one ni sze oko o 2% od wilgotno ci optymal-
nej. Oznacza to, e wytworzone mieszanki popio owo- u lowo-piaskowe nie powinny d ugo
pozostawa  na ha dach, poniewa  mo e spowodowa  to ich przesuszanie lub, w przypadku 
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Rys. 3. Wyniki bada ci liwo ci mieszanek popio owo–piaskowych
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Rys. 4. Wyniki bada  k ta tarcia wewn trznego mieszanek popio owo–piaskowych
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d ugotrwa ych opadów atmosferycznych, nadmierne zawilgocenie. Najkorzystniejszym wa-
riantem jest „wyprodukowanie” mieszanki bezpo rednio przed jej wbudowaniem w nasyp.

5.3 Ocena mieszanek pod wzgl dem zawarto ci cz ci organicznych

Kryteria dopuszczalnej zawarto ci cz ci organicznych w gruntach naturalnych i mie-
szankach popio owo- u lowych przeznaczonych do formowania budowli ziemnych, za-
mieszczone w normie [2] s  nieporównywalne. W przypadku gruntów naturalnych, przy-
datnych do wbudowania w nasyp dopuszcza si , je li zawarto  mi kkiej ska y organicznej 
typu humus namu , torf itp., b dzie nie wi ksza ni  2% substancji, która zostanie wypra ona
w wysokiej temperaturze. Natomiast w przypadku mieszaniny popio owo– u lowej, dopusz-
cza si  zawarto  twardej ska y organicznej — niespalonego w gla, a  do 10% zawarto ci.

Sytuacja taka wykazuje, i  w przypadku mieszanek odpadów paleniskowych z gruntami 
naturalnymi brak jest jednoznacznego kryterium dla oceny zawarto ci cz ci organicznych, 
maj cych wp yw na kszta towanie si  w a ciwo ci in ynierskich. Bior c pod uwag  dotych-
czasowe do wiadczenia, proponuje si  ustalenie kryterium przydatno ci mieszanek odpadów 
paleniskowych z gruntami naturalnymi, do wykonywania budowli ziemnych, w oparciu za-
równo o dopuszczaln  zawarto  niespalonego w gla okre lan  na podstawie strat pra enia,
jak i o dopuszczaln  zawarto  cz ci organicznych Iom ale ustalanych metod  utleniania 
Tiurina [7]. Wskazane zagadnienie powinno by  przedmiotem dalszych prac badawczych. 
Dla analizowanych mieszanek stwierdzono spe nienie obu kryteriów zawarto ci cz ci or-
ganicznych.

5.4. Ocena badanego materia u gruntowego pod wzgl dem no no ci

Badania wska nika no no ci CBR wykazuj  wysoki poziom no no ci mieszaniny popio-
owo- u lowej (CBR = 40,2%). Ponadto w badaniach wytrzyma o ci na cinanie wytworzo-

nych mieszanek uzyskano wysokie i bardzo wysokie warto ci k tów tarcia wewn trznego.

5.5. Ocena badanego materia u gruntowego pod wzgl dem wysadzinowo ci

Obie badane mieszanki kwalifi kuj  si  do grupy gruntów w tpliwych (ma o wysadzi-
nowych) oznaczanych przez Z. Wi una [6] jako grupa B. Wynika to zarówno z zawarto ci
w mieszaninach cz stek drobnych o rednicach d  0,075 mm i d  0,02 mm, z wysoko ci
podci gu kapilarnego na poziomie nieco powy ej 1 m oraz warto ci wska nika swobodnego 
p cznienia wynosz cego p

0 > 1%.

6. Podsumowanie

Badany antropogeniczny materia  gruntowy wytworzony w nast pstwie wymieszania 
w okre lonych proporcjach gruntu naturalnego — piasku z materia em antropogenicznym 
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— odpadem paleniskowym, uzyska  w a ciwo ci dobrze uziarnionego gruboziarnistego (nie-
spoistego) materia u gruntowego klasyfi kowanego jako pospó ki.

Wyniki bada  próbek wytworzonego materia u gruntowego wykaza y, i  przy dopusz-
czalnej zawarto ci cz ci organicznych oraz niespalonego w gla, obie mieszanki mog  by
wykorzystane jako samodzielny materia  konstrukcyjny na górne i dolne warstwy nasypów 
poni ej strefy przemarzania. 

Pewna cz  projektowanych nasypów drogowych na obszarze Wroc awia i w jego s -
siedztwie przebiega przez tereny zalewowe i poldery rzeki Odry [8], w wyniku czego nasypy 
b d  w okresie wezbra  powodziowych poddane dzia aniu wód. Przeprowadzone badania 
wykaza y e w przypadku zawilgocenia wbudowanych w nasyp warstw z przedmiotowych 
mieszanek nie nast pi znacz ce pogorszenie parametrów wbudowanego gruntu skutkuj ce
utrat  jego przydatno ci do wykonywania budowli ziemnych.

Ponadto warto zauwa y e mieszanka II (o wi kszej zawarto ci popio ów i u la)
charakteryzuje si  lepszymi parametrami mechanicznymi (rys. 3 i rys. 4), ni  mieszanka I, 
co przy nie przekroczeniu dopuszczalnych warto ci innych parametrów fi zycznych i che-
micznych pozwala na wykorzystanie znacznie wi kszej ilo ci odpadów paleniskowych ni
w przypadku u ycia mieszanki 1–1 (mieszanka I).
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