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PPI CHROBOK S.A. wykonuje roboty w zakresie:

   Geoinżynierii
      tymczasowe i trwałe zabezpieczenia wykopów  

      z grodzic stalowych, kształtowników oraz palisad;

      mikropale, kotwy gruntowe, iniekcja jet-grouting,  

      pale i kolumny betonowe CFA, FDP, kolumny DSM, 

      zagęszczanie impulsowe RIC.

   Inżynierii bezwykopowej
      przewierty sterowane w technologiach: 

      DIRECT PIPE, HDD, mikrotuneling, 

      przewierty metodami tradycyjnymi 

      oraz przeciski.
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Istotą technologii jest oddziaływanie wy-
sokoenergetycznego strumienia iniektu 
(najczęściej zaczynu cementowego), któ-
ry przecina i rozdrabnia strukturę masywu
gruntowego. Drobiny gruntu łączą się 
z zaczynem, wypełniając wolne prze-
strzenie w podłożu i  po związaniu  
(petryfikacji) tworzą bryłę, tzw. tworzywa 
gruntowo-cementowego.

Proces formowania kolumny składa się  
z następujących etapów:

    wywiercenie otworu przy użyciu żerdzi 
na projektowaną głębokość,

    rozluźnianie struktury gruntu poprzez 
jego skrawanie strumieniem wody bądź 
zaczynem cementowym (działanie może 
być wzmacniane sprężonym powietrzem),

    cementowanie i formowanie elementu 
poprzez tłoczenie zaczynu cementowego
pod ciśnieniem, podczas podciągania żer-
dzi z równoczesnym jej obrotem.

Do wykonania elementów w technologii 
jet grouting niezbędna jest stacja robocza, 
która składa się ze zbiorników na cement, 
dozowników i mieszalników iniektu, agre-
gatu prądotwórczego, zestawu pomp i prze-

wodów wysokociśnienio-
wych, służących do 

podawania iniektu. 
Geometria kolum-
ny jest zmienna na 
długości i zależy 

od rodzaju i stanu 
gruntu oraz parame-

trów iniekcji (ciśnie-
nie i wydatek zaczy-

nu mierzone w żerdzi 
iniekcyjnej, skład zaczy-

nu oraz prędkość przesuwu  
i obrotów żerdzi iniekcyjnej). 

Technologia iniekcji strumieniowej (jet grouting) jest szeroko rozpowszech-
niona w budownictwie komunikacyjnym, mostowym, hydrotechnicznym 
i kubaturowym. Elementy wykonane w tej technologii (najczęściej kolum-
ny) znajdują zastosowanie jako samodzielne posadowienie, wzmocnienie 
podłoża, podchwycenie istniejących fundamentów, pionowe i poziome 
przesłony zapobiegające filtracji wody.

Jet grouting
technologia

    duża wytrzymałość tworzywa gruntowo-cementowego i znaczna 
    nośność kolumn,
    mała wodoprzepuszczalność materiału,
    duża szczelność na styku tworzywa gruntowo-cementowego 
    z betonem lub stalą,
    możliwość stosowania technologii w większości warunków 
    gruntowo-wodnych (poza gruntami organicznymi),
    eliminacja drgań i wibracji podczas wykonawstwa,
    możliwość podchwycenia istniejących 
    konstrukcji (np. fundamentów).

Zalety technologii jet-grouting:

Rodzaj gruntu wpływa także na parame-
try wytrzymałościowe tworzywa grun-
towo-cementowego. Grunty niespoiste 
łatwo ulegają erozji pod wpływem działa-
nia strumienia iniektu, dzięki temu ma-
teriał kolumn jest jednorodny, natomiast  
w gruntach spoistych o dużej kohezji 
kolumny cechują się dużą zmiennością 
kształtu i parametrów wytrzymałościo-
wych. Średnica kolumn wynosi zazwy-

czaj od 0,4 do 2,0 m. Kolumny iniekcyjne 
mogą być wykonywane jako zbrojone. Do 
tego celu wykorzystywane są najczęściej 
kształtowniki stalowe lub rury grubościen-
ne. Nośność kolumny iniekcyjnej związa-
na jest w głównej mierze z wielkościami 
oporów tarcia występującymi wzdłuż po-
bocznicy.


