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Zabezpieczenia wykopów,
konstrukcje oporowe

technologia
PPI CHROBOK S.A. wykonuje roboty w zakresie:

technologia

Zabezpieczenia wykopów,
konstrukcje oporowe
Ścianki szczelne z grodzic stalowych są
to konstrukcje oporowe które wykonywane są z podłużnych elementów stalowych
wprowadzanych w grunt. Elementy te nazywane brusami lub grodzicami pogrążane są jeden obok drugiego jednocześnie
wpasowując element następny w zamek
poprzedniego. Ścianki szczelne stanowią
najczęściej stosowaną technologię zabezpieczenia wykopów oraz murów oporowych. Zastosowanie ścianek szczelnych
ogranicza napływ wód gruntowych do
wykopu.
Do zabezpieczeń najczęściej stosowane są
profile GU o parametrach dostosowanych
zarówno do warunków gruntowo-wodnych, głębokości wykopu jak i obciążenia
za ścianką. Proces wykonywania ściany rozpoczyna się od pogrążenia skrajnej, narożnej grodzicy. Pierwsza grodzica
podnoszona przez odpowiednio dobraną jednostkę sprzętową, ustawiana jest
w wytyczonym miejscu a następnie wbijana przy użyciu kafara, wibromłota lub
prasy hydraulicznej.

Technologie pogrążenia każdorazowo powinien dobrać wykonawca w zależności
od wspomnianych wcześniej warunków
oraz własnego doświadczenia. Pogrążenie prowadzi się aż do osiągnięcia zamierzonej głębokości. W trakcie pogrążania
grodzic używane są specjalne szczęki zaciskowe zabezpieczające przed odchyleniami ściany.
Ze względu na charakter obudowy rozróżnia się:
Ścianki tymczasowe, jako rozwiązanie
pomocnicze w realizacji innych prac, stanowiące tymczasowe zabezpieczenie wykopu przed napływem wód gruntowych
lub/i umożliwiające uzyskanie wykopów
o znacznych głębokościach,
Ścianki tracone stanowiące mury oporowe, konstrukcje wzmacniające lub przegrody przeciwfiltracyjne.
Ścianki takie pracują w schemacie wspornikowym lub pośrednio podparte np. poprzez rozpory, ściągi lub kotwy gruntowe.

Ze względu na sposób
pogrążenia rozróżnia się:
Ścianki pogrążane
poprzez wbijanie,
Ścianki pogrążane
poprzez wwibrowywanie,
Ścianki pogrążane poprzez
wciskanie.
Zalety technologii:
możliwość zabezpieczenia głębokich
wykopów w terenach zurbanizowanych
lub w bliskim kontakcie z np. infrastrukturą
podziemną, obiektami, fundamentami itp.,

znaczne
ograniczenie
napływu wody
gruntowej do wykopu,

możliwość tymczasowego zabezpieczenia wykopu, wykonania przegrody przeciwfiltracyjnej, wzmocnienia konstrukcji
podporowych, wykonania konstrukcji nabrzeża, ramp, slipów, jazów, gurtów itp.,

warunki hydrogeologiczne
pozostają niezmienne,

zastosowanie elementów prefabrykowanych pozwala na pracę w temperaturach ujemnych,
możliwość dobierania sztywności na
zginanie w zależności od potrzeb danego
projektu,

ograniczenie zasięgu leja depresji,
relatywnie niewielki koszt stosowania
technologii ścianki szczelnej.

