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Stabilizacja skarp i zboczy 

W artykule omówiono stabilizację skarp i zboczy metodą gwoździowania w warunkach fliszu karpackiego. 
Przedstawiono technologie wiercenia gwoździ gruntowych, omówiono kwestię badań kontrolnych metodą 
próbnych obciążeń oraz procedury wykonywania robót. 

dr hab. inż. Adam Bolt, prof. nadzw. PG, Politechnika Gdańska, 
Janusz Jasica, Artur Jaroń, Zakład Robót Inżynieryjnych Henryk Chrobok i Hubert Chrobok

Zakres robót określony w projekcie wykonawczym, technologicz-
nym [1] obejmuje wykonanie zabezpieczenia skarp drogowych 

dla projektowanej drogi ekspresowej S7 Kraków – Rabka-Zdrój. 
Stateczność ogólną skarp zapewniono metodą gwoździowania. 
Docelową obudowę powierzchniową skarpy przewidziano z siat-
ki elastycznej lub oblicowania sztywnego w postaci zbrojonego 
betonu natryskowego. W rejonach najwyższych skarp (maksymal-
na wysokość – 25 m) i występowania bardzo słabych utworów 
(głównie łupków ilastych) poniżej podstawy skarpy oraz na ob-
szarach predysponowanych osuwiskowo przewidziano dodatko-
wo wzmocnienie strefy podstawy przez wykonanie kotwionej pa-
lisady z pali DFF. 

Roboty związane z zabezpieczeniem skarp wykopów są obar-
czone dużym stopniem ryzyka możliwości powstania katastrofy 
budowlanej (ze względu na działanie w strefach narażonych na zja-
wiska osuwiskowe). Narzuca to szczególne wymagania dotyczące 
przepisów BHP, monitoringu geodezyjnego, przygotowania tere-
nu pod realizację robót, kolejności ich prowadzenia, technologii 
wykonania, jak i archiwizacji wykonanych prac. Istotne są stwier-
dzenia dotyczące kontroli jakości wykonawstwa oraz poprawności 
przyjętych założeń projektowych dotyczące metodyki sprawdzania 
nośności już wykonanych gwoździ metodą próbnych obciążeń. 
W szczególności należy zwrócić uwagę na:
• technologiczne terminy rozpoczęcia wykonywania poziomów 

gwoździowania na każdej skarpie,
• bieżące wykonywanie monitoringu i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem właściwie umieszczonych punktów geodezyjnych, 
w tym reperów geodezyjnych, wykonanie odczytów zerowych,

• bieżące wykonywanie na każdej skarpie gwoździ technologicz-
nych – konturowych,

• właściwe osadzanie gwoździ powyżej płaszczyzny skarpy.
Kompleksowe wykonanie robót zabezpieczających skarpę od-

bywa się w szczególności poprzez wykonywanie na bieżąco od-
wodnienia skarpy w postaci drenów wgłębnych oraz pokrywanie 
skarpy przewidzianym projektowo systemem zabezpieczeń (siatka 
polipropylenowa, humus, mata kokosowa i siatka stalowa) w spo-
sób ustalony w dokumentacji projektowej lub w zależności od wa-
runków terenowych wg uzgodnień z projektantem.

Zastosowano aktywne projektowanie, co wymagało odpowied-
niej formuły przetargu oraz właściwego sposobu przygotowania 

dokumentacji. Oznacza to, że rozwiązania projektowe należy do-
stosowywać do faktycznie napotkanych warunków geologicznych 
na bieżąco, po dokonaniu oceny geologiczno-inżynierskiej masy-
wu. Ocenę taką prowadzono w sposób ciągły po wykonaniu kilku 
poziomów roboczych wykopu.

Przewidziane w projekcie [1] konstrukcje gwoździowane stano-
wią tymczasowe oraz docelowe zabezpieczenie wykopów umoż-
liwiających przeprowadzenie w terenie drogi ekspresowej i dróg 
dojazdowych zgodnie z projektowaną niweletą. W kolejnych eta-
pach prowadzono obliczenia stateczności ogólnej z uwzględnie-
niem przyjętych systemów zabezpieczenia, tak by dla konstruk-
cji w postaci docelowej (o ostatecznej geometrii i obciążeniach 
działających na konstrukcję) wskaźnik stateczności był równy 
lub wyższy niż wymagany 1,5. Dokonano również sprawdzenia 
stateczności chwilowej na poszczególnych poziomach wykopu. 
Obliczenie stateczności chwilowej było realizowane w sposób po-
dobny do obliczenia stateczności ogólnej: weryfikowano statecz-
ność wzdłuż powierzchni poślizgu, mającej swój początek w dnie 
każdego, kolejnego poziomu, bez uwzględnienia gwoździ leżących 
poniżej (jeszcze niewykonanych). Dla ostatniego poziomu wyko-
pu w obliczeniach założono pogłębienie wykopu aż do dolnego 
poziomu projektowanych sączków drenarskich przyskarpowych 
oraz brak warstw konstrukcyjnych drogi. 

Za minimalny wymagany współczynnik stateczności dla tego 
etapu obliczeń przyjęto 1,3. Przyjęto „klasyczny” układ gwoździ, 
w którym gwoździe górne mają długości niezbędne do utrzyma-
nia stateczności chwilowej, natomiast stateczność ogólną nadają 
układowi gwoździe dolne, dłuższe, sięgające poza powierzchnię 
poślizgu. Jako element zapewniający zachowanie stateczności przy-
powierzchniowej zastosowano aktywny system oblicowania siat-
ką stalową wysokiej wytrzymałości wraz z systemem zapewniają-
cym szybkie i trwałe zazielenienie skarp – oblicowanie elastyczne. 

Po weryfikacji zgodności założeń obliczeniowych ze stanem 
faktycznym dokonywana była ocena aktualności rozwiązania 
technicznego lub określane były strefy wymagające odpowiedniej 
modyfikacji typu zabezpieczenia, obejmującej technologię robót, 
jak również parametry techniczne gwoździ. Zastosowano wyko-
nanie gwoździ próbnych celem oceny rzeczywistych właściwości 
projektowanych konstrukcji w omawianych warunkach geolo-
giczno-inżynierskich. 
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Warunki geotechniczne 
Zgodnie z [5] skarpy w obrębie projektowanej trasy należy uznać 
za zagrożone osunięciem. Wyróżniono możliwość wystąpienia 
dwóch rodzajów zjawisk o charakterze ruchów masowych: osuwi-
ska głębsze z głębszą strefą poślizgu oraz niestateczności przypo-
wierzchniowe w formie zsuwów, spełzywań bądź oberwań i osy-
pujących się zwietrzałych okruchów starszego podłoża. Autorzy 
[5] wydzielili sześć warstw geotechnicznych, z czego trzy (o nume-
racji 1-3) stanowią syntezę utworów gruntowych, a trzy (4-6) – utwo-
rów skalnych. W obrębie projektowanych skarp stwierdzono [5]:
•  Warunki geotechniczne w aspekcie stateczności skarp są zło-

żone, zróżnicowane zarówno pod względem litologicznym, jak 
i tektonicznym, o zmiennym udziale pokrywy zwietrzelinowej 
(lokalnie obejmuje ona całą wysokość projektowanej skarpy), 
poszczególnych wydzieleń litologicznych (piaskowce, łupki) 
oraz stopniu zwietrzenia utworów, o parametrach zastępczych 
(w rozumieniu norm [10, 11]) wyprowadzonych na podstawie 
wcześniejszych doświadczeń, m.in. z budowy drogi ekspresowej 
S7, odcinek obwodnicy Lubnia, dotyczących skarp w utworach 
fliszowych, oraz obserwacji z wizji lokalnych. 

• Utwory tworzące zbocze bywają zawilgocone, głębiej występu-
jące warstwy wykazują wyraźne zawilgocenie i częściowo stwier-
dzono nawet podziemne wody naporowe, lokalnie sączenia 
przyjmują charakter wypływów źródełkowych.

•  Możliwe są zjawiska krasowe i lokalne wypełnienia pustek ma-
teriałem ilastym. 

W projekcie budowlanym przyjęto gwoździe gruntowe (zbrojenie 
wgłębne) 30/11, 40/16 i 52/26 o długościach od 6 m do 24 m, sa-
mowiercące, formowane iniekcyjnie z zastosowaniem specjalnej 
technologii wiercenia otworów metodą obrotową lub udarowo-
-obrotową bez rurowania, pod osłoną płuczki z tłoczonego ci-
śnieniowo zaczynu cementowego. Głowicę gwoździa wykonuje 
się w postaci systemowej, ocynkowanej płyty oporowej kotwią-
cej, zamocowanej do żerdzi przy pomocy ocynkowanej nakrętki. 
Ostatni odcinek gwoździa (żerdź przypowierzchniową długości 
3 m) należy zastosować w powłoce antykorozyjnej duplex (wy-
sokotemperaturowe cynkowanie ogniowe i powłoka epoksydo-
wa). Jako zabezpieczenie antykorozyjne części wgłębnej gwoździ 
przyjęto szczelną otulinę kamienia cementowego wokół żerdzi. 

W SPZJ [2], sporządzonym przez Wykonawcę robót i dotyczą-
cym wykonania gwoździowania skarp, przyjęto technologię wy-
konania gwoździ gruntowych z przewiertem wstępnym, ze zbro-
jeniem prętem pełnym. Długość, średnica nominalna buławy 
i rozmieszczenie gwoździ – zgodnie z Projektem Wykonawczym 
[1]. W SPZJ przyjęto gwoździe spełniające wymagania Projektu 
Wykonawczego i zawartych w nim obciążeń projektowych. Do-
bór prętów został przedstawiony i podpisany przez uprawnio-
nego projektanta, a następnie zaakceptowany w PTiOR zgodnie 
z STWiORB.

Zalecenia te nie odbiegają od standardowych wymagań projek-
towych. Bardzo istotne jest stwierdzenie, że badania gwoździ te-
stowych na nośność po 28 dniach pozwalają na zgłaszanie przez 
Wykonawcę do Projektanta wniosków o akceptację technologii, 
którą wykonywane były gwoździe testowe, i kontynuację robót. 

Dana technologia musi być odpowiednia do rzeczywiście wystę-
pujących warunków geotechnicznych, jednocześnie umożliwiając 
usprawnienie procedury wykonawczej i odbiorowej bez niepo-
trzebnego wstrzymywania robót. 

Doświadczenie uzyskane w trakcie wykonawstwa zabezpieczeń 
skarp metodą gwoździowania wskazuje, że podstawowe znacze-
nie mają kontrolne badania sprawdzające warunki gruntowe oraz 
bieżąca ocena rodzaju i stanu ośrodka gruntowego w trakcie pro-
wadzenia robót budowlanych. Rozważane w niniejszym przypad-
ku technologie umożliwiają osiągnięcie pożądanych parametrów 
stanów granicznych nośności i użytkowania dla gwoździ grun-
towych przy zastosowaniu odpowiedniego sprzętu wiertniczego 
i reżimu technologicznego. Wstępnie dopuszczono [1] możliwość 
wykonania gwoździ w technologii przewiertu wstępnego w rurze 
osłonowej lub wykonanie gwoździ w technologii przewiertu sa-
mowiercącego. Tak kategoryczne ograniczenie technologii prze-
wiertu wstępnego powoduje, że przyjęcie danej technologii nie 
zależy od aktualnych warunków geotechnicznych w miejscu wbu-
dowywania. W technologii przewiertu wstępnego rura osłonowa 
konieczna jest tylko w warunkach bardzo niekorzystnych, gdy już 
przy przewiercie występują trudności w utrzymaniu wstępnych 
otworów wiertniczych. W przypadku fliszu karpackiego występuje 
znaczna zmienność warunków geologicznych i hydrogeologicz-
nych oraz gruntów słabonośnych, często spotykane są warunki 
korzystne, pozwalające na wykonawstwo przewiertów bez osło-
ny rurowej. Oznacza to konieczność dokładnej oceny tych wa-
runków przed wykonaniem robót geotechnicznych. Dokonane 
oceny wstępne na poletkach próbnych ugruntowały stanowisko 
nadzoru geologicznego odnośnie do poprawności przyjętej me-
todyki oceny warunków gruntowych na podstawie bieżącej kon-
troli odwiertów wstępnych i oceny rodzaju i stanu ośrodka oraz 
wnioskowania optymalnej technologii wykonania gwoździ w ak-
tualnych warunkach gruntowych. Udostępnione oceny nadzoru 
pozwalają sądzić, że rzeczywiste warunki gruntowe były bardziej 
korzystne niż przedstawione w dokumentacji [5]. 

Przyjęto technologię wykonywania gwoździ gruntowych z prze-
wiertem wstępnym. Umożliwia to w metodzie projektuj – buduj 
każdorazowe określenie sposobu zabezpieczania otworu w zależ-
ności od rodzaju ośrodka, w którym będzie on wykonywany. Do-
bór technologii wykonania:
• przy użyciu młotka górnego,
• przy użyciu młotka dolnego (DTH – Down The Hole),
uzależnia się od aktualnych warunków gruntowo-wodnych i efek-
tywności wiercenia. Decyzja o jej wyborze jest podejmowana 
na bieżąco na podstawie obserwacji parametrów wiercenia, ura-
bialności gruntów oraz stateczności wykonywanych otworów 
przy użyciu:
• młotka górnego,
• młotka dolnego (DTH – Down The Hole).

Wiercenie młotkiem górnym lub dolnym (specjalny młotek 
DTH) zasilanymi sprężonym powietrzem to jeden ze sposobów 
wiercenia obrotowo-udarowego. W przypadku młotka górnego po-
lega ono na drążeniu otworu przewodem wiertniczym, na który 
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działa udar generowany przez wiertarkę hydrauliczną, w którą wy-
posażona jest wiertnica. W młotku dolnym udar generowany jest 
na koronkę. Zasada jego działania przypomina nieco mechanizm 
działania wiertarki, która posiada głowicę wiercącą przekazującą 
udar i obrót na wiertło (przewód wiertniczy), a wiertło zakoń-
czone jest koronką odpowiednią do materiału, w którym odbywa 
się wiercenie. Wszystkie wyżej wymienione metody sprowadzają 
się do wykonania przewiertu wstępnego o wymaganej średnicy 
i długości. Tego typu wiercenia wykonywane są przy najtward-
szych utworach skalnych (przy kategorii urabialności od 6 do 7). 
W skład całego zestawu wiertniczego wchodzą: wiertnica hydrau-
liczna, młotek dolny lub górny, żerdzie wiertnicze, kompresor. 
Aby włączyć mechanizm udarowy młotka dolnego (a tym samym 
włączyć proces wiertniczy), trzeba mu dostarczyć dostateczną ilość 
sprężonego powietrza wytworzonego przez kompresor. Podstawo-
we parametry sprężonego powietrza, czyli ciśnienie i wydajność, 
należy dobrać do danej aplikacji (średnicy wiercenia, głębokości) 
oraz urządzeń wiertniczych i narzędzi. Wykonanie gwoździ moż-
na sprowadzić do następujących technologii: 
• I – technologia bez rur osłonowych. W pierwszej kolejności wy-

konywany jest przewiert wstępny o pożądanej długości i średni-
cy; w przypadku stwierdzenia odpowiednich warunków grunto-
wych następuje montaż zbrojenia prętowego i iniekcja otworu 
zaczynem cementowym. Technologia ta obejmuje wykonanie 
odwiertu o odpowiedniej średnicy na projektowaną głębokość 
za pomocą wiertła wielokrotnego użytku, którego koronkę do-
biera się odpowiednio do występującego rodzaju gruntu.

• II – technologia z zastosowaniem rur osłonowych. Wiercenie 
odbywa się w osłonie rur, dokładanych wraz z kolejnymi seg-
mentami żerdzi wiertniczej, po czym następują iniekcja otwo-
ru zaczynem cementowym, montaż zbrojenia prętowego oraz 
ewentualna iniekcja końcowa. Rura osłonowa nie jest elementem 
konstrukcyjnym. Stanowi jedynie, w koniecznych przypadkach, 
tymczasowe zabezpieczenie przed zasypaniem otworu do mo-
mentu jego wypełnienia iniektem, po czym jest usuwana. Wy-
konywanie wiercenia odbywa się przy zastosowaniu płuczki 
cementowej lub powietrznej na całej długości. Metoda ta jest 
metodą równorzędną do systemu samowiercącego. 
Montaż zbrojenia gwoździ gruntowych prowadzony jest w wy-

konanym otworze na jego pełną długość. Montaż można prowa-
dzić w otworze pustym lub wypełnionym zaczynem. Stosowanie 
centralizatorów gwarantuje dodatkową weryfikację drożności oraz 
zapewnia centralne ustawienie zbrojenia. Montaż zbrojenia pro-

wadzony jest z wykorzystaniem urządzenia pomocniczego, tzn. 
żurawia, koparki lub wiertnicy.

W przypadku stwierdzenia odmiennych warunków gruntowych, 
tj. występowania gruntów o bardzo niskiej odporności na wietrze-
nie chemiczne i fizyczne, zabroniono kategorycznie stosowania 
płuczki wodnej w warstwie wietrzelin oraz zalecono ponowne roz-
ważenie sposobu powierzchniowego wzmocnienia skarpy SWL4. 
Wiercenie bez rur okładzinowych dopuszczono jedynie w przy-
padku zastosowania płuczki powietrznej. 

W przypadku braku stabilności otworu wiertniczego, demon-
strującego się brakiem możliwości pogrążenia stalowego rdzenia 
gwoździa gruntowego z centralizatorem, zalecono ponowienie 
wiercenia w rurach osłonowych na całym przelocie otworu i in-
stalacji rdzenia gwoździa.

Pełny obraz budowy geologicznej przy głębieniu wykopów 
uzyskujemy w czasie ich głębienia oraz regulacji skarp. W każ-
dym przypadku inspekcji dokonywano w trakcie wizji terenowej, 
ustalając sposób postępowania w zależności od zgodności lokal-
nych warunków geotechnicznych z ogólnym profilem określonym 
w dokumentacji [5]. Dodatkowo dokonywano oceny wniosków 
wynikających z wykonania gwoździ w danej lokalizacji. Spotyka-
ne sytuacje wykonawcze ilustrują niniejsze przykłady:

Przykład I: Gwoździe gruntowe w rejonie przedmiotowej 
skarpy wykonywane w technologii przewiertu wstępnego. Zgod-
nie z [5] w omawianym wykopie powinny występować grunty 
spoiste w postaci pyłów piaszczystych i ilastych do głębokości 
6,0 m ppt. Wynika z tego, iż na rzędnej, gdzie realizowane były 
roboty, wiercenia powinny odbywać się w różnego rodzaju pyłach. 
Na podstawie oględzin wykopu dokonanych na rzędnej realizacji 
robót stwierdzono występowanie wietrzelin skał miękkich – mu-
łowców, iłowców i łupków. W warstwie wietrzeliny napotkano 
także na warstwy spękanego piaskowca. Otwory wiertnicze za-
chowują stabilne ściany, o czym świadczy możliwość umieszcze-
nia gwoździ gruntowych z centralizatorami oraz iniekcji otwo-
rów z zachowaniem przewidywanej ilości zaczynu. Stwierdzenia 
te potwierdzają korzystniejsze warunki prowadzenia robót w wy-
branej technologii. 

Przykład II: Za pomocą technologii przewiertu wstępnego 
stwierdzono, że model budowy geologicznej nie odbiega od mo-
delu opisanego w [5], co również oznacza poprawność przyjęcia 
rodzaju i technologii w stosunku do rzeczywistych warunków 
gruntowych na tym obszarze. Przedstawione wnioski z inspekcji 
dodatkowo uszczegóławiają warunki, w których może być ko-

Fot. 1. Stanowiska badawcze – skarpa SWL1-451 Fot. 2. Stanowiska badawcze – skarpa SWL1-495
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nieczne stosowanie gwoździ gruntowych w rurach osłonowych, 
przy jednoczesnym ograniczeniu zakresu tej technologii do kon-
kretnych rzędów gwoździ. Zakres ten dla analizowanej skarpy 
dotyczył wykonania gwoździ gruntowych w rurach osłonowych 
w przypadku wiercenia gwoździ o długości do 6,0 mb w warstwie 
wietrzelin (pierwsze dwa rzędy gwoździ). Ze względu na niestabil-
ną strukturę wierzchnich warstw gruntowych, warstwy gruntów 
poniżej drugiego rzędu gwoździ zakwalifikowano do wykonania 
otworów wiertniczych w technologii zapewniającej stabilność 
ścian otworów (bez rur osłonowych), z zastosowaniem płuczki 
powietrznej.

W pełni obiektywną metodą oceny jakości wykonanych gwoździ, 
dającą ogólną ocenę zarówno wyrobu, jak i warunków geotech-
nicznych oraz poprawności wykonania robót, jest metoda prób-
nych obciążeń, zalecana również w projekcie budowlanym i zale-
ceniach normowych oraz innych dokumentach budowy. Przyjętą 
metodykę wykonania procedury można ocenić jako poprawną 
i dostosowaną do potrzeb odbioru robót na budowie. Oznacza 
to, że wyniki tych badań mogą służyć do oceny zalet lub niedo-
ciągnięć danej procedury wykonania gwoździ – w tym przypadku 
stosowania osłony rurowej lub nie. 

Zestawienie stanowisk z podaniem kilometraża oznaczenia 
skarpy, daty wykonania, wartości obciążenia projektowanego oraz 
sposobu wykonania wiercenia gwoździa przedstawiono w tab. 1. 
Próbne obciążenia wykonano dla gwoździ zbrojonych prętem 
SAS 550T-20, o długości 6 m i 9 m, o średnicy wiercenia 75 mm. 

Program badań obejmował stopniowe obciążanie gwoździ grun-
towych z pomiarem przyrostu odkształceń w czasie i relaksację 
po osiągnięciu każdego kolejnego stopnia obciążenia. Próbnemu 
obciążeniu poddano gwoździe gruntowe zestawione w tab. 1. 
We wszystkich badaniach, zarówno dla gwoździ orurowanych, 
jak i bez rurowania, zastosowano podobną procedurę. Uzyskane 

wyniki zestawiono w metrykach badania zgodnie z zaleceniami 
projektowymi. 

Próbne obciążenia miały na celu określenie charakterystyki pra-
cy gwoździ gruntowych w warunkach in situ i określenie na tej 
podstawie poprawności ich wykonania. W trakcie badań okre-
ślono charakter pracy gwoździ gruntowych w czasie, pod stałym 
obciążeniem oraz ich zachowanie się przy obciążaniu poprzez 
analizę odkształceń. Kryterium poprawności wykonania gwoździ 
gruntowych oparto na przyroście przemieszczeń pomierzonych 
między 15 a 5 minutą badania dla obciążenia projektowego: s  
s15’  s5’  0,25 mm.

Analiza uzyskanych wyników wskazuje, że wszystkie badane 
gwoździe spełniły kryteria projektowe i technologie zastosowane 
w tych warunkach mogą być uważane jako równoważne. Ozna-
cza to, że stosowany obecnie przez nadzór geologiczny sposób 
podziału technologii rurowania na wymagające i niewymagające 
jest prawidłowy i gwarantuje niezbędną jakość wykonywanych ele-
mentów zbrojenia skarp w skomplikowanych i zróżnicowanych 
warunkach geotechnicznych. Wyniki te potwierdzają słuszność 
przyjęcia zarówno w projekcie budowlanym, jak i wykonawczym 
bieżącej weryfikacji warunków gruntowych oraz realizacji prac pod 
ciągłym nadzorem geologicznym. Zastosowanie metody próbnych 
obciążeń i uzyskiwane wyniki pozwalają przyjąć tę metodę jako 
główną w badaniach odbiorowych i jakościowych obiektu. Wyniki 
badań próbnych obciążeń przedstawiono w tab. 2.

1. Analiza procedur wykonania zastosowanych gwoździ grunto-
wych z przewiertem wstępnym zbrojonych prętami gwintowa-
nymi pełnymi oraz gwoździ samowiercających rurowych i wy-
posażonych w żerdź łączoną łącznikami, wyposażoną w traconą 
koronkę wiertniczą (dobieraną stosownie do warunków grun-
towych), wskazuje, że mogą one spełniać równoważne kryteria 
nośności w analizowanych warunkach gruntowych.

Zbocze SWL1

Lp. Skarpa/nr gwoździa Data wykonania Obc. projektowe F [kN] Sposób wykonania wiercenia 

1 SWL1/367 2017-01-30 60 bez rur osłonowych

2 SWL1/378 2017-01-30 60 bez rur osłonowych

3 SWL1/405 22017-01-30 60 bez rur osłonowych

4 SWL1/438 2017-01-16 40 w rurach osłonowych

5 SWL1/451 2017-01-18 40 bez rur osłonowych

6 SWL1/495 2017-01-24 40 w rurze osłonowej

Zbocze SWP2 

Lp. Skarpa/nr gwoździa Data wykonania Obc. projektowe F [kN] Sposób wykonania

1 SWP2/7 2017-01-23 66 bez rur osłonowych

2 SWP2/23 2017-01-24 66  bez rur osłonowych

3 SWP2/90 2017-01-31 99 bez rur osłonowych

4 SWP2/95 2017-01-31 99 bez rur osłonowych

Zbocze SWL-4

Lp. Skarpa/nr gwoździa Data wykonania Obc. projektowe F [kN] Sposób wykonania

1 SWL4/70 2017-01-25 41 w rurze osłonowej

2 SWL4/74 2017-01-25 41 w rurze osłonowej

3 SWL4/86 2017-01-24 41 bez rur osłonowych

4 SWL4/96 2017-01-24 41 bez rur osłonowych

Tab. 1. Charakterystyka gwoździ gruntowych próbnie obciążonych
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2. Odpowiednio staranna metodyka wykonania robót, oparta 
na bieżącej ocenie warunków geotechnicznych na podstawie 
parametrów wiercenia, pozwalała na odpowiedni dobór tech-
nologii wiercenia oraz wykonania gwoździa. 

3. W projekcie wykonawczym przewidziano zastosowanie grun-
towych gwoździ samowiercących, formowanych iniekcyjnie 
z zastosowaniem specjalnej technologii wiercenia otworów 
metodą udarowo-obrotową bez rurowania, pod osłoną płuczki 
sprężonego powietrza lub z tłoczonego ciśnieniowo zaczynu 
cementowego. Wykonane prace, których rezultaty oceniono 
w próbnych obciążeniach, wskazują, że przyjęty system gwoź-
dzi można traktować jako równoważny. 

4. Montaż zbrojenia prowadzony jest w wykonanym otworze 
na jego pełną długość. Montaż prowadzony jest w otworze 
pustym lub wypełnionym zaczynem. Stosowanie centralizato-
rów gwarantuje drożność oraz zapewnia centralne ustawienie 
zbrojenia. 

5. Sposób doboru zbrojenia wskazuje, że zakresy długości gwoź-
dzi, jak i ich średnice będą spełniać założenia projektowe okre-
ślone w Projekcie Wykonawczym. W zastosowanym projekcie 
technologicznym zakres średnic i długości prętów oraz średnic 
otworów wiertniczych pokrywa zakresy obciążeń projektowych 
w poszczególnych strefach. 
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Skarpa SWL1

Lp. Nr gwoździa Data wykonania 
s15’

[mm]

 s5’ 

[mm] 

s15’-s5’ 

[mm] 

Warunek 

nośności
Długość Wiercenie

1  367 2017-01-30 3,23 3,21 0,02  Spełniony 9 B

2  378 2017-01-30 5,21 5,20 0,01  Spełniony 9 B

3 405 2017-01-30 7,77 7,77 0,00  Spełniony 9 B

4 438 2017-01-16 6,55 6,55 0,00  Spełniony 6 B

5 451 2017-01-18 6,33 6,33 0,00  Spełniony 6 B

6 495 2017-01-16 8,62 8,62 0,00  Spełniony 6 R

Tab. 2. Przykładowe wyniki badań próbnych obciążeń gwoździ. Oznaczenie technologii: R – otwór rurowany, B – otwór nierurowany


