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Zrównowa one metody i procedury konwersji gruntów 
niskiej jako ci w materia y budowlane 
ABSOILS jest unijnym projektem LIFE +. 
Celem projektu jest ukazanie sposobów  
zagospodarowania gruntów niskiej jako ci  
(takich jak np. gliny mi kkie, torfy) oraz 
zanieczyszczonych zwykle deponowanych 
na wysypiskach i wykorzystanie ich jako 
pe nowarto ciowych materia ów 
budowlanych.  

ABSOILS jest koordynowany przez firm  
Ramboll Finland Oy, a firmy Biomaa i 
Rudus wspó pracuj  jako partnerzy. Projekt 
otrzyma  równie  poparcie fi skiego 
Ministerstwa Ochrony rodowiska oraz 
takich miast jak  Helsinki, Espoo i Vantaa. 
Projekt jest wspó finansowany przez 
program UE LIFE + „Polityka i zarz dzanie 
w zakresie ochrony rodowiska”. Realizacja 
projektu rozpocz a si  we wrze niu 2010 roku, a zako czy si  w grudniu 2014 roku. 

Projekt ABSOILS jest reakcj  na wyzwania unijnego prawodawstwa i wytycznych dotycz cych 
odpadów oraz promowania odzysku i zrównowa onego recyklingu z naciskiem na cykl ycia 
materia ów oraz rozwój rynków recyklingu. Projekt podejmuje wyzwania zwi zane z 
zagospodarowaniem gruntów s abej jako ci oraz zanieczyszczonych jako materia ów 
budowlanych poprzez prowadzenie dzia  obejmuj cych:  

• stworzenie niezb dnej wiedzy i know-how na temat 1) mo liwo ci i sposobów wykorzystania 
materia ów opartych na gruntach s abej jako ci przy ró nych rodzajach konstrukcji 
budowlanych i in ynierskich, oraz 2)  rodowiskowych i gospodarczych korzy ci wynikaj cych z 
korzystania z takich materia ów dla celów budowlanych; 

• weryfikacj  jako ci materia ów budowlanych opartych na gruntach s abej jako ci, a tak e 
konstrukcji z nich wykonanych bior c pod uwag  kryteria bezpiecze stwa rodowiska, kryteria 
techniczne ustalone dla zamierzonych zastosowa , oraz konkurencyjno  ekonomiczn  w 
porównaniu z konwencjonalnymi rozwi zaniami in ynierskimi; 

• zapewnienie wysokiego poziomu wykorzystania gruntów s abej jako ci jako materia ów 
budowlanych poprzez zbudowanie regionalnego systemu koordynacji przep ywu materia ów i 
mo liwo ci ich zastosowania w projektach in ynierskich; 

• próby eliminacji barier prawnych, które uniemo liwiaj  efektywne wykorzystanie cennych 
surowców wtórnych w sektorze budowlanym. 



Realizacja projektu obejmuje ró norakie po czone ze sob  zadania. Mi dzy innymi, projekt 
bada najskuteczniejsze receptury spoiw koniecznych do stabilizacji  gruntów s abej jako ci. 
Spoiwa te oparte s  na komponentach komercyjnych (takich jak np. cement) oraz odpadach 
(takich jak np. popio y lotne czy produkty odsiarczania spalin).  

Podczas aplikacji pilota owych projekt testuje i demonstruje tak e inne istotne kwestie procesu 
stabilizacji, takie jak  skuteczne metody mieszania ró nych materia ów mi kkich (gliny, osady 
denne, torf) z sypkimi spoiwami wi cymi, oraz mo liwo ci zastosowa  takich mieszanek w 
budowach ziemnych. 

Budowy pilota owe s  nast pnie badane i oceniane pod k tem spe niania wymogów 
technicznych, rodowiskowych oraz ekonomicznych. W tym celu stosuje si , mi dzy innymi, 
instrumenty oceny cyklu ycia i kosztów cyklu ycia materia ów i budowli pilota owych.  

Aby przyczyni  si  do bardziej efektywnego zastosowania recyklingu gruntów 
zanieczyszczonych i s abej jako ci, a tym samym zmniejszy  zu ycie materia ów i kruszyw 
nieodnawialnych, projekt ABSOILS zamierza stworzy  i zademonstrowa  model dla 
Zrównowa onego Regionalnego Systemu Przep ywu Materia ów (RMSS) dla regionu Uusimaa 
(po udnie Finlandii w czaj c stolice). RMSS stworzy baz  danych pozwalaj   na 
monitorowanie miejsc i ilo ci generowanych materia ów i kruszyw s abej jako ci, oraz umo liwi 
planowanie ich ponownego zastosowania (po ustabilizowaniu) w krótkoterminowych i 

ugoterminowych projektach budowlanych. 

Informacje, instrukcje, do wiadczenia oraz know-how stworzone i zebrane podczas wdra ania 
projektu b  aktywnie rozpowszechniane w ród najwa niejszych grup docelowych: gmin, 
administracji dróg, wykonawców, przedsi biorstw przemys owych, polityków i w adz 
ustawodawczych,  firm konsultingowych , uczelni wy szych oraz innych instytucji edukacyjnych 
w Europie.  
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