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Remediacja –

stabilizacja/solidyfikacja (S/S) 

zanieczyszczeń przy 

wykorzystaniu technologii 

wgłębnego mieszania gruntu
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Wstęp

Pierwsze użycie S/S w remediacji:

• 1988 r. – Stany Zjednoczone – pierwsze wykonanie przegrody DSM do izolacji gruntu 

i wód gruntowych zanieczyszczonych PCB od pobliskiej rzeki;

Stabilizacja/solidyfikacja S/S (immobilizacja) – unieszkodliwianie substancji rozpuszczalnych

(obniżenie rozpuszczalności) oraz stałe wiązanie zanieczyszczeń za pomocą substancji 

wiążącej (fizyczne zestalanie). Metody najczęściej stosowane do gruntów zanieczyszczonych 

metalami ciężkimi, rzadziej do gruntów zanieczyszczonych ropopochodnymi.

o ISS – in-situ stabilization/solidification – unieruchamianie zanieczyszczeń w gruncie (cement portlandzki, żużel, popiół lotny, 
węgiel aktywny, bentonit oraz mieszanki w/w; torf, granulowany lub sproszkowany węgiel brunatny, kompost, trociny, kora 
drzewa – z uwagi na pojemność sorpcyjną)

o IST – in-situ (chemical) treatment – inicjowanie reakcji chemicznych modyfikujących (przekształcających na mniej szkodliwe) 
zanieczyszczenia (gips, tlenek wapnia, fosforyt, hydroksyapatyt) lub oczyszczanie wody podziemnej (żelazo elementarne –
działa na związki organiczne i nieorganiczne podatnymi na abiotyczną degradację; minerały ilaste, fosforyty, diatomity)

o ISCO – in-situ chemical oxidation – przekształcenie zanieczyszczeń do nietoksycznej postaci przy wykorzystaniu utleniaczy 
(nadmanganiany, nadsiarczany, nadtlenki, ozon)

o ISCR – in-situ chemical reduction – przekształcanie zanieczyszczeń w procesie chemicznej redukcji (ZVM – zero valent
metals; ZVI – zero valent iron; minerały żelaza np. magnetyt, piryt, glaukonit; polisulfidy; ditionin sodu)
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Zanieczyszczenia

Najczęściej identyfikowane zanieczyszczenia w środowisku 
gruntowo-wodnym:

▪ Ropopochodne

▪ Wielopierścieniowe Węglowodory Aromatyczne WWA

▪ Lotne węglowodory aromatyczne BTEX 

▪ Metale ciężkie (kadm, molibden, mangan, nikiel, miedź, cynk, 
cyna, żelazo, bar, chrom, ołów, rtęć)

Główne źródła zanieczyszczeń:

• Przemysł (chemiczny, naftowy)

• Transport (awarie, wycieki)

• Rolnictwo

Ilość zdarzeń, w których brały 

udział węglowodory ropopochodne
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Wykorzystywane technologie

WYKORZYSTYWANE TECHNOLOGIE: 

• DSM Deep Soil Mixing

• Wet DSM

• Dry DSM (DDM – Deep Dry Mixing)

• TRMX Trenchmix

• SpringSol

• MS Stabilizacja masowa

• Wet MS

• Dry MS
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Wykorzystywane substancje

SUBSTANCJE STOSOWANE W REMEDIACJI METODĄ 

STABILIZACJI / SOLIDYFIKACJI :

• METALE CIĘŻKIE

• Żużel, żużel wielkopiecowy, popiół lotny, wapno;

• Spoiwa: cement portlandzki, zaczyn cementowy;

• Kwasy mineralne lub organiczne – zwiększające rozpuszczalność metali i ułatwiające ich wiązanie 
spoiwem;

• Spoiwa drogowe: 

• S2, S3 – postać proszku - grunty niespoiste; 

• S4 – płynny koncentrat kwasu siarkowego i oleistego wyciągu z roślin cytrusowych - grunty 
spoiste; 

• S5 – popioły, łupki przywęglowe - grunty niespoiste, średniospoiste, antropogeniczne - jako 
zamiennik cementu;

• S6 – mieszanka polimerów, międzyfazowych substancji czynnych oraz katalizatorów; 
zmniejsza napięcie powierzchniowe wody umożliwiając aglomerację cząstek gruntu;

• Ił, węgiel drzewny, kompost – znaczna redukcja stężenia rtęci;

• Odczynniki utleniające/redukujące – przekształcające formy toksyczne w formy mniej toksyczne;

• Mieszanki projektowane (z dodatkami chemicznymi)
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Wykorzystywane substancje

SUBSTANCJE STOSOWANE W REMEDIACJI METODĄ

STABILIZACJI / SOLIDYFIKACJI :

• ROPOPOCHODNE (benzyny i oleje C6-C12-C35)

• Utleniacze/reduktory: perhydrol w stężeniu 30-35%, surfaktanty –
przygotowanie środowiska do wprowadzenia biopreparatu;

• Szczepy bakterii:
• Stenotrophomonas,

• Bacillus sp.,

• Micrococcus sp.,

• Pseudomonas sp.

• Sorbenty:
• Uniwersalne – chłoną każdego rodzaju ciecze; są dostępne w postaci sypkiej i włókniny

sorpcyjnej;

• Olejowe – chłoną wyłącznie oleje i ropopochodne, nie chłoną wody; są zarówno sypkie jak i w
postaci włókniny sorpcyjnej;

• Chemiczne – chłoną substancje agresywne i niezidentyfikowane; są zarówno sypkie jak i w
postaci włókniny sorpcyjnej;

• Spoiwa wykorzystywane do immobilizacji: cement portlandzki (CEM I), popioły

• Mieszanki projektowane (z dodatkami chemicznymi)
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Metody mieszania gruntu

DSM - Deep Soil Mixing

• Metoda stosowana do objętościowego mieszania gruntu w postaci
kolumn pionowych. Można je wykonać jako szczelny blok, przesłonę
poziomą, barierę pionową.

• Dry DSM – kiedy grunt jest nawodniony (min 50%); mały zasięg
głębokościowy metody;

• Wet DSM – grunt suchy/wilgotny; duży zasięg głębokościowy.

• Możliwość instalacji sprężonego powietrza – zwiększa się zasięg
działania poziomego, pionowego oraz dokładność mieszania z gruntem.

• Mieszanie i inicjacja procesów biochemicznych:

• Ropopochodne

• Utleniacz* do napowietrzenia gruntu + roztwór bakterii –
bioremediacja;

• Immobilizacja zanieczyszczonego gruntu z jednoczesnym
wzmocnieniem podłoża gruntowego (np. pod projektowane obiekty, jako
zabezpieczenia wykopów):

• Metale ciężkie

• Zaczyn cementowy (zalecany cement portlandzki CEM I)

20/05/17 8

*np. surfaktant zmniejszający napięcie powierzchniowe cieszy, w której się znajduje, ułatwiając działanie bakterii
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DSM Deep Soil Mixing

Możliwości sprzętowe

• Liebher LRB 125, LRB 155, palownice (np. Bauer BG20, BG22)

• Padle (do mieszania gruntu)

• Średnice: od 600 do 1500 mm

• Wydajność: 200 – 400 mb / zmianę (25-30 szt. kolumn / zmianę)
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Metody mieszania gruntu

TRMX Trenchmix CDMM (continous deep mixing method)

• Dotyczy najczęściej zanieczyszczeń migrujących z wodą gruntową
• Wykonanie rozwiązania Funnel-and-Gate
• Wykonanie przesłony nieprzepuszczalnej lub przepuszczalnej na drodze kierunku 

spływu wód:
• Metale ciężkie – przesłona przepuszczalna 

• Zaczyn cementowy (CEM I) z domieszką reaktywną np. węgiel aktywny lub 
adsorbentem

• Ropopochodne – przesłona nieprzepuszczalna

• Odizolowanie strefy zanieczyszczonej („zamknięcie” plamy LNAPL na 
zwierciadle wody podziemnej)

• Immobilizacja zaczynem z cementu portlandzkiego oraz domieszek np. 
węgiel aktywny
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TRMX Trenchmix CDMM

Możliwości sprzętowe

• Sprzęt: mieszadło łańcuchowe (trencher)

• Max głębokość wykonania: 10,0 – 12,0 m

• Grubość paneli: 0,35 – 0,50 m

• Wydajność: 400 – 800 m2/zmianę

• Zużycie spoiwa na poziomie zużycia DSM (180 –
300 kg/m3)

20/05/17 11http://www.remea-group.com/pl/



Metody mieszania gruntu

MS Masowa stabilizacja (mass stabilization) 

• Technologia dedykowana gruntom organicznym/słabym (np. torf) oraz 
nawodnionym, zalegającym płytko (do 3,0 m ppt)

• Unieruchamianie objętościowe zanieczyszczeń in situ z jednoczesnym 
wzmacnianiem gruntu w procesie mieszania :

• Dry MS – stabilizacja na sucho (wilgotność gruntu min. 50%)

• Wet MS – stabilizacja na mokro (grunt suchy, mieszanie z zaczynem 
cementowym)

• Wykonanie stabilizacji:

• Metale ciężkie

• Zaczyn cementowy (CEM I) z domieszką reaktywną np. węgiel aktywny 
lub bentonitem

• Ropopochodne 

• Utleniacz do napowietrzenia gruntu + roztwór bakterii – bioremediacja do 
danej głębokości;

• Mieszanie utleniaczami, reduktorami, sorbentami, popiołami – jako 
projektowana mieszanka.
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MS Masowa stabilizacja

Możliwości sprzętowe

• Koparka 35-45 ton

• Mieszadło na ramieniu

• Osprzęt:

• Stacja do zaczynu cementowego, pompa – tylko do stabilizacji na mokro

• Silosy na spoiwo

• Węże 

• Dry MS – stabilizacja na sucho – max zasięg 3,0 m ppt

• Cementy, mieszanki cementowe, spoiwa hydrauliczne, popiół lotny, żużel + domieszki 
chemiczne o określonym działaniu projektowane pod kątem występującego zanieczyszczenia

• Wet MS – stabilizacja na mokro – max zasięg 6,0 m ppt

• Spoiwa jak wyżej + woda do przygotowania zaczynu

• Duże zapotrzebowanie na wodę – 10m3 wody / godz.

• Ilość spoiwa zależy od rodzaju gruntu:

• Błoto/szlam: 120 – 200 kg/m3

• Torf: 150 – 250 kg/m3

• Inne osady: 70 – 200 kg/m3

• Typowa ilość spoiwa: ~100 kg/m3
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Metody mieszania gruntu

SpringSOL

• Dotyczy najczęściej stabilizowania zanieczyszczeń występujących na 
zadanej głębokości oraz wzmacniania gruntu w zadanym przedziale 
głębokości (np. nasypu kolejowego)

• Technologia opatentowana przez Soletanche Bachy
• Narzędzie dedykowane do:

• Małych robót w trudnych warunkach terenowych;
• Wzmacniania wyznaczonych, słabych stref gruntu;
• Unieruchamiania niewielkich ilości zanieczyszczeń in situ (również 

pod budynkami)

Zaletą jest brak wpływu na nadległe, czyste warstwy gruntu, nie 
naruszając jednocześnie ich struktury.
Brak urobku.

Ryzykiem jest wypływ zaczynu z zanieczyszczeniem na 
powierzchnię pod wpływem zadawanego ciśnienia.
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SpringSOL
Sprzęt
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