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Mieszanka wypełniająco - uszczelniająca  
„backfill grouting” 

Iniekcyjne wypełnienie pustej przestrzeni za betonową obudową 
układaną podczas prac TBM (Tunnel Boring Machine) 



Poprawnie wykonana iniekcja wypełniająca zapewnia: 
 
- Zminimalizowanie odkształceń na powierzchni 
- Ustabilizowanie segmentów obudowy 
- Równomierny rozkład naprężeń przenoszonych na obudowę 
- Doszczelnienie tunelu 
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W TBM-ach typu EPB (Earth Pressure Balance) można wyróżnić trzy 
metody: 
-  Zaprawa obojętna 

Zawiesina obojętnego materiału w wodzie, zawiera kruszywo 
(piasek), często także inne wypełniacze jak popioły lotne. Nie 
zawiera cementu. Jako spoiwo aktywujące popioły lotne używane 
jest wapno.  
 

-  Tradycyjna zaprawa na bazie cementu 
Składa się z cementu, kruszywa, wody, bentonitu (niekoniecznie) i 
domieszek chemicznych. 

 
- System dwuskładnikowy 

1.  Zaczynu o wysokiej ciekłości (cement, bentonit, woda oraz 
 domieszka opóźniająca 
2.  Dodatek przyspieszający dozowany bezpośrednio przed  
 wpompowaniem za obudowę tunelu 
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Skład (na 1 m3 zaczynu) 
 
Składnik 1: 
- Woda    750 – 850 l 
- Bentonit   25 – 50 kg 
- Cement   250 – 380 kg 
- Domieszka opóźniająca 3 – 6 l 
 
Składnik 2: 
- Dodatek przyspieszający 60 – 90 l 
 

Dwuskładnikowa mieszanka 
wypełniająco - uszczelniająca 





Podstawowe właściwości: 

Właściwość Rodzaj badania 

Wysoka ciekłość. Łatwość pompowania 
nawet na duże odległości. 

Czas wypływu z lejka Marsh’a 30-40 
sekund. 
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Podstawowe właściwości: 

Właściwość Rodzaj badania 

Bardzo niska 
sedymentacja. Niskie 
ryzyko zatkania 
rurociągu. 

Sedymentacja 
< 3% po 3 godzinach. 
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Podstawowe właściwości: 

Właściwość Rodzaj badania 

Długi czas utrzymania konsystencji. 
Możliwość składowania przez dłuższy czas 
(np. na skutek nagłej przerwy w pracach 
TBM-u). 

Badanie ciekłości lejkiem Marsh’a: 
- Po wymieszaniu 
- Po 8 godzinach 
- Po 24 godzinach 
- …..  
30 – 45” 
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Podstawowe właściwości: 

Właściwość Rodzaj badania 

Po dodaniu przyspieszacza następuje 
bardzo szybka reakcja w wyniku której 
powstaje żel. Natychmiast uzyskiwana 
jest odporność na wymywanie i 
następuje przyrost wytrzymałości. 

Czas żelowania 
5 – 15” 
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Podstawowe właściwości: 

Właściwość Rodzaj badania 

Przyrost wytrzymałości mechanicznej Wytrzymałość na ściskanie na próbkach 
sześciennych 10 cm po: 
- 24 godzinach > 0,5 MPa 
- 28 dniach > 1,5 MPa 

Mieszanka wypełniająco - uszczelniająca  
„backfill grouting” 



Mapequick CBS System: 
 
Mapequick CBS System 1: domieszka opóźniająca z 
dodatkowym efektem uplastyczniającym, zapewniająca 
utrzymanie konsystencji przez długi czas 
Mapequick CBS System 2: dodatek przyspieszający, 
wywołujący niemal natychmiastową reakcję tworzenia żeli 
cementowego zaczynu iniekcyjnego (zwykle od 5 do 15 
sekund). 
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Produkty Mapei 



 Linia C metra w Rzymie, długość tunelu 20 km 
 Tunel hydrotechniczny Maldonado w Buenos Aires, 

długość tunelu 15 km 
 Tunel hydrotechniczny w Abu Dabi, długość 25 km 
 Druga linia metra w Pradze 
 Tunel hydrotechniczny TEO w Mexico City  
 12 linia metra w Mexico City 
 Autostrada A1 we Włoszech 
 Tunel drogowy Brisbane, Australia 
 Druga linia metra w Warszawie (centralny odcinek) 
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Przykładowe referencje 



Polyfoamer FP/CC 
Preparat pianotwórczy -  
modyfikacja właściwości  
gruntu 

Pozostałe produkty MAPEI 
stosowane podczas drążenia tunelu 

II Linii Metra w Warszawie 



Zastosowanie preparatu pianotwórczego 
powoduje powstanie plastycznej pasty, 
którą łatwiej odspoić i przetransportować 

Pozostałe produkty MAPEI 
stosowane podczas drążenia tunelu 

II Linii Metra w Warszawie 



Pozostałe produkty MAPEI 
stosowane podczas drążenia tunelu 

II Linii Metra w Warszawie 

Mapeblox/T 
smar uszczelniający 
pompowany w szczotki, 
zapobiegający przeciekom 
pomiędzy maszyną a 
segmentami obudowy. 

Mapeblox/PKG 
smar uszczelniający, 
zapobiegający 
przedostawaniu się wody 
materiału od strony ogona 
TBM, stosowany w 
początkowej fazie prac 
tunelowych 



Pozostałe produkty MAPEI 
stosowane na budowie 

II Linii Metra w Warszawie 

Iniekcje uszczelniające: 
 Resfoam 1KM 

 Resfoam 1KM Flex 

 Foamjet 260 LV 

Iniekcje konsolidujące: 
 Epojet LV 

 Stabilcem 



Pozostałe produkty MAPEI 
stosowane na budowie II linii metra 

Izolacja przeciwwodna płyty 

górnej 
 Mapeplan TU  - membrana PVC 

 Polyfond Kit Drain - membrana 

ochronna 

Izolacja przeciwwodna 

płyty dennej 
 Mapeproof PL  - mata 

bentonitowa 



Pozostałe produkty MAPEI 
stosowane na budowie II linii metra 

Naprawa żelbetu 
 Mapefer 1K – ochrona zbrojenia 

 Mapegrout 430 – naprawa ścian szczelinowych 

 Mapegrout Colabile 

 Mapefill 

 Mapegrout LM 2K – naprawa segmentów obudowy 



• Linia Ceramiczna 

• Linia Parkietów i Wykładzin 

• Linia Ociepleń i Powłok 

Dekoracyjnych 

• Linia Budowlana 

• Linia Dodatków do Mielenia Cementu 

• Linia Domieszek do Betonu 

• Linia Syntetycznych Hydroizolacji 



Linia Budowlana - systemy 
• system naprawy i ochrony konstrukcji żelbetowych 

(Mapegrout, Planitop, Mapefinish, Monofinish, Epojet, 
Resfoam, Foamjet, Elastocolor) 

• system renowacji i wzmacniania konstrukcji 
murowych (Mape-Antique, PoroMap, Mapestop PL, 
Planitop HDM + Mapegrid) 

• system hydroizolacji i uszczelnień (Plastimul Fiber, 
Plastimul 2K Super, Plastimul 2K Reactive, Purtop, 
Mapethene SA, Mapeproof, Mapelastic, Mapeflex) 

• system specjalnych powłok ochronnych (Mapecoat 
DW 25, Elastocolor Waterproof, Duresil EB, 
Mapecoat I24) 

• systemy posadzek przemysłowych i dekoracyjnych - 
mineralnych i żywicznych (Ultratop, Mapefloor) 

• system FRP wzmacniania konstrukcji taśmami i 
matami z włókien węglowych (Carboplate, 
MapeWrap) 



POSADZKI MINERALNE i ŻYWICZNE 

• MINERALNE: 

„ULTRATOP” 
POSYPKI 

MASY SAMOROZLEWNE 

 

• ŻYWICZNE: 

„MAPEFLOOR” 

 STANDARDOWE 

 DYFUZYJNE 

 ELASTYCZNE 

 SPECJALNE 

 
• WYPEŁNIACZE MINERALNE 

 

• PRODUKTY DO CZYSZCZENIA                               

I PIELĘGNACJI 



Zespół Linii Budowlanej – zapraszamy 

do współpracy  

• inż. Jerzy Siwek (Kraków) 
 uprawnienia budowlane: UAN-Upr.118/85 

 tel. kom.: +48 500 136 829 

• inż. Michał Molenda (Olsztyn) 
 uprawnienia budowlane: WAM/0179/OWOK/09 

 tel. kom.: +48 512 017 180 

• mgr inż. Tomasz Kamiński (Lublin) 

 tel. kom.: +48 512 049 237 

• mgr inż. Piotr Wyszyński (Warszawa) 

 tel. kom.: +48 506 050 322 

• inż. Paweł Poźniak  (Zielona Góra) 

 tel. kom.: +48 509 708 896 

• Jaromir Piotrowski (Szczecin) 

 tel. kom.: +48 513 077 645 

 

• dr inż. Krzysztof Pogan 
 uprawnienia budowlane: MAP/0053/OWOK/07 

 tel. kom.: +48 604 379 315 

• mgr inż. Mikołaj Alexandrowicz 
 uprawnienia budowlane: 280/2002 

 tel.: +48 506 072 414 

• mgr inż. arch. Dariusz Sanigórski 

 tel. kom.: +48 602 285 167 

• Arkadiusz Jańczy 

     tel. kom.: +48 882 008 645 

 

Biuro Obsługi Klienta: 

• Ewa Drozd 
tel.: +48 22 595 42 51 

• Adrianna Wiśniewska 
tel.: +48 22 595 42 01 

 


