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Ocena przydatności stabilizacji wapnem gruntów spoistych 
do budowy dróg leśnych 

Оценка пригодности стабилизации известью плотных грунтов для строитель- 
ства дорог 

Estimation of the usefulness of stabilization of compact grounds by lime for building of 

ways 

jects z ważniejszych problemów gospodarstwa leśnego w Polsce 
jest budownictwo drogowe. Niski wskaźnik gęstości dróg leśnych 

wynoszący 2,23 km/100 ha, oraz znaczny, bo wynoszący ok. 80% 
udział dróg gruntowych wskazują na wielkie potrzeby w tym zakresie. 
Wzmagająca się mechanizacja wymaga budowy nowych dróg i ulep- 
szenia istniejących. Grunty leśne w znacznej części są spoiste — gli- 
niasto-ilaste a nawet ilaste, często o niekorzystnych warunkach wod- 
nych. Charakteryzują się one bardzo małą nośnością i nie stanowią do- 
brego podłoża drogowego. Wykonanie jakiejkolwiek nawierzchni na 
takim gruncie wymaga ułożenia warstwy odcinającej ze żwiru lub pias- 

ku o grubości kilkudziesięciu centymetrów. Zmusza to do szukania ta- 

kich sposobów budowy dróg leśnych, które byłyby możliwie tanie, 

szybkie oraz przydatne do istniejących warunków. Wśród nowych me- 

tod na uwagę zasługuje stabilizacja gruntów. Stabilizacja gruntów jest 

korzystna wszędzie tam, gdzie brak odpowiednich miejscowych ma- 

teriałów do budowy nawierzchni, a występujące grunty są przydatne do 

stabilizacji. Tam, gdzie występują grunty spoiste, można stosować sta- 

bilizację wapnem. Do tego celu służy: | 

1) wapno palone mielone (CaO) — do gruntów spoistych o wilgot- 

ności naturalnej przekraczającej wilgotność optymalną, 

2) wapno hydratyzowane Ca(OH);, — do gruntów spoistych o wil- 

gotności optymalnej oraz do gruntów średnio spoistych, 

3) wapno hydrauliczne (2CaOSiO;CaOAl,0;) — do ziarnistych grun- 

tów spoistych, 
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4) mleko wapienne w odpowiednim stężeniu — do suchych grun- 
tów spoistych (w celu doprowadzenia do wilgotności optymalnej). 

Artykuł niniejszy nie zawiera opisu technologii wykonania sta- 
bilizacji gruntu wapnem, natomiast rozpatrzono w nim, na podstawie 
zebranych wyników badań nad stabilizacją gruntów wapnem w kraju 
i za granicą wpływ dodatku wapna na zmiany zachodzące w gruncie 
i ocenę tych zmian z punktu widzenia przydatności powstałego materiału 
tzw. „wapnogruntu' do budowy dróg. 

WPŁYW DODATKU WAPNA NA WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, CHEMICZNE 

I MECHANICZNE GRUNTÓW SPOISTYCH 

1. Zmiana wilgotności 

Dodatek do gruntu spoistego wapna palonego mielonego (CaO) po- 
woduje osuszenie gruntu gdyż: 

a) wapno palone niegaszone łączy się z wodą zawartą w gruncie 
tworząc hydrat wapniowy (Co(OH), — dokonuje się przy tym proces 
gaszenia wapna, w którym zużyta zostaje określona ilość zawartej 
w gruncie wody, 

b) przy procesie gaszenia wapna wydziela się znaczna ilość ciepła, 
powodując odparowanie wody z gruntu. 

Wynik osuszający działania wapna może być określony z następu- 
jącego wzoru: 

W sr FE K, D INEA 0,2 K,D 
    c którym: Wmq FOOIDA+K) | | M 

Wm — wilgotność mieszanki po dodaniu wapna niegaszonego, 
W; — wilgotność gruntu przed dodaniem wapna, 

— doza wapna w procentach ciężaru szkieletu gruntowego, | 
K, — współczynnik aktywności wapna w stosunku do wody, określo- 

ny doświadczalnie, jako przyrost ciężaru pierwotnego wapna nie- 

gaszonego po jego zaprawieniu wodą i następnie po wysuszeniu, 

K, — współczynnik zawartości CaQO w całości wapna. 

2. Zmiana granic konsystencji 

Grunt spoisty ze względu na swą wilgotność znajduje się w jednym 
z trzech stanów: w zwartym, w plastycznym lub w płynnym. 

Wilgotność gruntu wyrażona w procentach wagowych, stanowiąca 
przejście od stanu zwartego w stan plastyczny, nazywa się granicą plas- 
tyczności (Lp), zaś wilgotność odpowiadająca przejściu ze stanu pla- 

stycznego w stan płynny nazywa się granicą płynności gruntu (Ly). Do- 
datek wapna powoduje przesunięcie się granicy plastyczności w stronę 
większych wilgotności. Jest to zjawisko niezwykle korzystne, gdyż oz- 
nacza rozszerzenie zakresu stanu zwartego (ryc. 1), to znaczy stanu 
gruntu odporniejszego na działanie obciążenia ruchem. Inaczej wpły- 
wa dodatek wapna na granicę płynności. Dla niektórych gruntów spo- 
istych granica ta znacznie się obniża (ryc. 1) lub też pozostaje na 
mniej więcej stałym poziomie. W tym brzypadku wskaźnik plastycznoś- 
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ci gruntu Wp = L, — L, jest mniejszy, niż 4 
  

  

  

  

  

      
                                                                                          
  

przed dodaniem wapna. W innych przypad- Se Ss 
kach granica płynności przesuwa się w stro- U OSEEE FEEECEKEE 
nę większych wilgotności, mniej więcej 4, AN ЕЕ: 
równolegle do granicy plastyczności. Wska- > \ к. 
znik plastyczności pozostaje bez zmian, 2 35 U JU I AN 
a granice konsystencji są wtedy wyższe 3 110 3 
(ryc. 2). S 25 _ 

STi Ryc. 1. Wpływ dodatku wapna na granice konsy- sk 
stencji gruntu. 1 — stan płynny, 2 — stan plastycz- > 
ny, 3 — stan zwarty, 4 — granica płynności, 5 — 0 3 6 3 9 
granica plastyczności Dodatek wapna w / wag. 

Nie jest jeszcze wyjaśnione, dlaczego po dodaniu wapna wskaźnik 
plastyczności jednego gruntu wzrasta, a innego maleje. Dla celów dro- 
gowych ważne jest podwyższenie granicy plastyczności, co daje możli- 
wość zagęszczenia gruntu. Zmiany granic konsystencji gruntu cha- 
rakteryzuje stopień plastyczności Sp. 

W,—L 
$5 м -"— ;Wn — wilgotność naturalna gruntu. 

p 

Jeżeli: 5-0 — to grunt znajduje się w stanie zwartym, 
0<S,<1 — to grunt znajduje się w stanie plastycznym, 
5,71 — to grunt znajduje się w stanie płynnym. 

Po dodaniu wapna stopień plastyczności gruntu spoistego zbliża się 
do zera lub nawet osiąga wartości ujemne, gdy wilgotność na granicy 
plastyczności jest wyższa od wilgotności naturalnej. Oznacza to, że 
grunt przeszedł ze stanu plastycznego w stan zwarty, przez co stał się 
materiałem przydatnym do budowy dróg. 
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Wskutek wprowadzenia wapna następu- а ‘ 
je chemiczne przeobrazenie gruntu. Powsta- oo Se 
je grunt ilasto-wapnisty, o znacznie większej zs E == ал 
odporności na działanie wody, Staje się on s ES 
przydatnym materiałem budowlanym nawet > 45ES 
przy wysokiej zawartosci wody. Ity w grun- Y J U 
tach zachowują się jak koloidy, ich właści- 82 UM 
wości w znacznym stopniu zależą od rodza- 8,25 | 
ju znajdujących się w giuncie jonów. >= NIK: | 
Wymiana jonowa ogranicza się zasadniczo 5 РТ 
do jonów Na*, Ca** i H?. Kolejność wy- | 3 д g 
miany np. przy montmorillonitach jest na- Dodatek wapna w % wag. 

| | 
bo | ł | 

| | 04 + —— 
Rys. 2. Wpływ dodatku wapna na: a — granice kon- 02 Sj 
systencji, b — stopien plastycznosci. 1 — granica 0 + = 
płynności, 2 — stan płynny, 3 — stan .plastyczny, -02 ! |   
4 — granica plastyczności, 5 — stan zwarty



  

    
  

  

    

    

        
  

90— — stępująca: Na* H*t Ca**. Wynika stąd, ze 
Św A jony sodu i wodoru ulegają wymianie na 
SE 80 ng jony wapnia. „Iły — Na' wchłaniają znacz- 
ag IK nie większe ilości wody niż „iły — Ca", ъ 5 mm . . : : : : < NS sm wykazują stąd większe spęcznienie i więk- 
3g U NZ szy skurcz. Odbywająca się zatem wymiana 
чз ©. 

Ś. 60 NN | NE vy Ryc. 3. Zbryłowacenie namułu po domieszaniu wap-   
na. 1 — po 1 godzinie, 2 — po 1 dniu, 3 — po 

Dodatek wapna w /. wag. 7 dniach stabilizacji wapnem 

„iłu — Na' na „ił — Ca" polepsza właściwości gruntu jako materiału 
budowlanego. 

4, Zmiana struktury 

Równolegle z wymianą jonową następuje koagulacja, czyli zbryło- 
wacenie spoistych cząsteczek składowych gruntu. Tworzą się większe 
skupienia (aglomeracje) w postaci grudek lub nawet grud, co zmniejsza 
powierzchnię właściwą gruntu (sumaryczną powierzchnię cząstek grun- 
tu). Ta wtórna struktura gruntu: jest odporna na działanie wody, grunt 
staje się dobrze zagęszczalny i przydatny do dalszej obróbki. Reakcja 
ta jest nieodwracalna, grunt nie może powrócić do stanu pierwotnego. 
Koagulacja cząstek gruntu spoistego po dodaniu wapna przebiega bar- 
dzo szybko i już po upływie 1 godziny osiąga duże rozmiary (ryc. 3). 

5. Tworzenie się nowych związków 

Grunty spoiste zawierają zawsze pewną liczbę składników czynnie 
współdziałających z wapnem w tworzeniu związków typu uwodnionych 

$ + 
  

м N N 2 

„| ŚRR 18 \e S2 Ne, — 
u 

4 

ZÓ, s 27 i 
Try < 

16 \ | \ 4 > A A 
, A A * 

Dodatek wapna N < DN 

NL z” ™ 
a om } 

14 и ~ 
9 | N 4 a 

> oda 13 |<< 

75 20 25 

Migotność w % Ryc. 4. Wpływ dodatku wapna na za" 
W opt. > + Wn gęszczalność gruntu 

      

          
+ 

    

      
  

    

              

    

58



  glinianów i krzemianów. Ilość składników 
    

  
  

  

  

  

  

     
     

        
   

  

  

  

  

              

i | | czynnych zwiększa się na ogół ze wzrostem u 35 Г 
ilości cząstek najdrobniejszych. Wzmożenie 5 26 tych procesów prowadzi do wzrostu wytrzy- Z gm 
małości stabilizowanego gruntu. Stąd też = Г 
powstało zagadnienie zwiększenia w grun- С ty | 
cie ilości składników czynnych lub doda- 8 21 —4 
wanie ich razem z wapnem. u /; 2 

с 

2 14 ис 
| — 
> Początkowo 
с © Ъ 7 

Кус. 5. Wpływ wieku i ilości (w % wag.) dodatku 0 2 4 6 8 Mi wapna na wytrzymałość ciężkiego iłu Zawartość dodatku w % 

6. Zmiana odporności na działanie wody 

W zagęszczonej warstwie gruntu przemiana strukturalna wywołana 
domieszką wapna obniża włoskowatość (co prawdopodobnie wpływa 
na obniżenie wysokości kapilarnego podciągania). Grunt staje sie od- 
porny na działanie wody, zostają sprowadzone niemal do zera jego 
skłonności do pęcznienia i skurczu, podwyższona odporność na przema- 
rzanie. Próbki gruntów spoistych stabilizowane dodatkiem 3/0 (wago- 
wo) wapna palonego mielonego CaO nawet po 24 godz. pozostawienia 
w wodzie nie wchłaniają zupełnie wody, a pozostawione po całkowi- 
tym zanurzeniu w wodzie na dalsze 24 godz. wykazują wilgotność 
zgodną z wilgotnością optymalną wg Proctora. Nie zaobserwowano 
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Ryc. 6. Wpływ dodatku wapna 8 
na odkształcalność próbki gruntu. 9 
1—grunt z 3%0 wapna, zagęsz: . 
czony przy wilgotności optymal- /e 
nej (Wopt. = 24°/o); 2— grunt bez 4h/ho 
dodatku wapna (Wopt. = 15%) 
3— grunt zagęszczony przy wil- 
gotności naturalnej (Wn = 35°%o)  



przy tym spęcznienia. Próbki z tych samych gruntów bez dodatku wap- 
na szybko wchłaniają wodę, po kilku minutach wykazują oznaki silne- 
go spęcznienia, a po kilku godzinach pozostawienia w wodzie na głę- 
bokości 1 cm ulegają całkowitemu rozpadowi. 

7, Zmiana zagęszczalności 

Wraz z dodaniem do gruntu wapna, wzrasta wilgotność optymalna 
potrzebna do zagęszczenia gruntu. Jest to zjawisko korzystne szczegól- 
nie dla gruntów o wilgotności naturalnej przewyższającej wilgotność 
optymalną. Równocześnie spada maksymalny ciężar objętościowy szkie- 
letu gruntowego (ryc. 4), czego nie należy uważać za wadę, Po stabi- 
lizacji wapnem mamy do czynienia z gruntem o innej zagęszczalności. 
Ważne jest, że grunt ten da się zagęścić przy optymalnej wilgotności, 
zaś sama wartość maksymalnego ciężaru objętościowego nowego mate- 
riału wapno-gruntu jest sprawą drugorzędną. 

0. Zmiana wytrzymałości 

Wytrzymałość gruntu stabilizowanego wapnem zależy od wielkości 
dodatku wapna oraz od zawartości frakcji iłowej w gruncie. Grunty 
o mniejszej zawartości frakcji iłowej wykazują mniejszą wytrzymałość. 
Na ryc. 5 pokazano zależność wytrzymałości próbek z ciężkiego iłu od 
wielkości dodatku wapna i od wieku próbek. Dodatek wapna powoduje 
początkowo duży wzrost wytrzymałości, jednak intensywność wzrostu 
wytrzymałości maleje wraz ze zwiększaniem ilości dodawanego wapna. 
Wytrzymałość, jaką można osiągnąć przez dodanie wapna do gruntu, 
jest ograniczona. 

9. Zmiana odkształcalności 

Próbki z mieszanki wapienno-gruntowej przy obciążeniu niszczącym 
wykazują znacznie mniejsze odkształcenia, niż próbki z tego samego 
gruntu spoistego bez dodatku wapna zagęszczone przy wilgotności Op" 
tymalnej (ryc. 6). Ma to istotne znaczenie dla nośności stabilizowanej 
warstwy gruntu, jak również wpływa na zwiększenie odporności na 
obciążenie ruchem. 

MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA WAPNA DO STABILIZACJI GRUNTÓW SPOISTYCH 
PRZY BUDOWIE DRÓG LEŚNYCH 

Przeobrażenia, jakim ulega grunt spoisty pod wpływem działania 
wapna, prowadzą do wytworzenia się z mieszaniny wapienno-grunto- 
wej nowego materiału, który można zastosować do budowy dróg leś- 
nych. 

1. Umocnienie podłoża drogowego 

W tym przypadku zadaniem warstwy stabilizowanego wapnem grun- 
tu jest przerwanie włoskowatego podciągania, zapobieganie zanieczysz- 
czeniu wyżej położonych warstw nawierzchni drogowej przez najdrob- 
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niejsze cząstki gliniaste i ilaste, oraz nadanie podłożu i związanej z nim nawierzchni zwiększonej i jednolitej na dużych powierzchniach noś- 
NOŚCI. 

2. Podbudowa pod nawierzchnię 

Na drogach leśnych warstwa gruntu stabilizowanego wapnem może 
z powodzeniem spełniać rolę podbudowy (fundamentu) pod nawierz- 
chnię ze żwiru lub żużla. Jeśli wytrzymałość warstwy stabilizowanej 
będzie wynosić chociażby 3—4 kG/cm? wówczas przyjmując, że naprę- 
żenia w warstwie nośnej rozkładają się pod kątem 459, dla obciążenia 
8 ton, na os (co odpowiada naciskowi kół około 6 kG/cm*?), wystarczy 
nawierzchnia żwirowa grubości 10 cm. Na głębokości 10 cm nacisk od 
kół pojazdów będzie wynosił tylko 2,2 kG/cmż. Ponieważ dla osiągnię- 
cia wytrzymałości podbudowy 3—4 kG/cm* dodatek wapna do gruntu 
wynosi najczęściej 3—6'/, to ze względów ekonomicznych ta metoda 
budowy dróg leśnych powinna znaleźć szerokie zastosowanie. 

3 Samodzielna nawierzchnia 

Na leśnych drogach o bardzo małym ruchu warstwa gruntu stabili- 
zowanego wapnem może spełniać rolę samodzielnej nawierzchni 
(Z ewentualnym pokrowcem lub dywanikiem bitumicznym). Podobne 
zastosowanie może znaleźć stabilizacja gruntu wapnem na składnicach 
drewna itp. 

4, Przy robotach ziemnych 

Stabilizacja wapnem może znaleźć zastosowanie przy wykonywa- 
niu nasypów z gruntów o dużej wilgotności, przewyższającej optymal- 
ną oraz z gruntów wysadzinowych. Wówczas zamiast wymieniać grunt, 
można przez dodatek wapna tak przygotować grunt rodzimy, że będzie 
go można użyć do wykonania nasypów. Prowadzi to do oszczędności 
i szybkiego ukończenia robót. Stabilizowana wapnem górna warstwa 
korony dróg ziemnych umożliwia ruch pojazdów nawet przy złych wa- 
runkach atmosferycznych. 

5 Środek przygotowawczy do stabilizacji 
innymi sposobami 

Dodatek wapna, zmieniając właściwości i strukturę gruntu spoistego, 

pozwala na stabilizację tego gruntu cementem lub bitumami (tzw. sta- 

bilizacja kombinowana). Można w ten sposób zwiększyć zakres gruntów 
przydatnych do stabilizacji cementem lub bitumami. Zmniejszając 
wskaźnik plastyczności gruntu dodatek wapna może wpływać na obni- 

żenie kosztów wykonania stabilizacji danego gruntu cementem, smo- 

łą lub asfaltem, bowiem dozowanie materiałów wiążących zależne jest 
od wartości wskaźnika plastyczności gruntu. Ponadto przy stabilizacji 
smołą lub asfaltem pozostająca wolna ilość wapna hydratyzowanego po- 

woduje znaczną podwyżkę stateczności i odporności na działanie wo- 
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dy. Przez dodatek wapna można również ulepszyć strukturę gruntów 
stabilizowanych mechanicznie. 

Przeprowadzone doświadczenia nad stabilizacją gruntów spoistych 
wapnem na drogach leśnych oraz publicznych wypadły zadowalająco, 
chociaż strona teoretyczna, jak i praktyczna zagadnienia nie jest jeszcze 
rozwiązana do końca. 

W niektórych krajach stabilizacja gruntów wapnem jest szeroko sto- 
sowana w budownictwie drogowym. Na przykład w Stanach Zjednoczo- 
nych wykonuje się rocznie ok. 25 mln m? podbudów z gruntów stabili- 
zowanych wapnem. W Niemczech i w Szwajcarii stabilizacja wapnem 
znalazła szerokie zastosowanie w budowie dróg leśnych, dróg lokal- 
nych, a nawet autostrad. 

Metoda ta powinna znaleźć również szerokie zastosowanie przy bu- 
dowie dróg leśnych w Polsce. 

WNIOSKI 

1. Procesy fizyczne i chemiczne zachodzące w gruncie po dodaniu 
wapna sprowadzają się do: zmiany struktury gruntu, zmiany granic 
konsystencji, powstania nowych związków chemicznych, uodpornienia 
gruntu na działanie wody, obniżenia włoskowatości, zmniejszenia pęcz- 
nienia i skurczu, podwyższenia odporności na przemarzanie. 

2. Zmiany właściwości mechanicznych przebiegają w kierunku 
zwiększenia wytrzymałości, zmniejszenia odkształcalności, ułatwienia 
zagęszczenia gruntu. | 

3. Łączne procesy zachodzące w gruncie spoistym po dodaniu wap- 
na zmieniają grunt na materiał, który z powodzeniem może być zasto- 
sowany do budowy dróg leśnych, jako: umocnienie podłoża drogowego, 
podbudowa pod nawierzchnię, samodzielna nawierzchnia, środek ulep- 
szający właściwości gruntu przy robotach ziemnych, środek przygoto- 
wawczy do stabilizacji innymi sposobami. 

Z Katedry Inżynierii Leśnej SGGW 

Praca wpłynęła do Komitetu Redakcyjnego 1 marca 1967 r. 
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