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Ściany szczelinowe…

Fazy wykonania:

1. Roboty przygotowawcze, niwelacja 
terenu , wykonanie ścianek prowadz ących 

2. Głębienie szczeliny - zazwyczaj w 
osłonie zawiesiny iłowej- bentonitowej, 
oczyszczenie dna szczeliny

3. Wstawienie elementów rozdzielczych 
i szkieletów zbrojeniowych 

4. Betonowanie, wyrównanie powierzchni 
po odkopaniu ścian, ewentualnie 
doszczelnienie przecieków.



Przykłady w praktyce zastosowania technologii ścian 
szczelinowych przy realizacji obiektów mostowych… 

1. Obiekt w Ostrowie Wlkp.
2. Obiektw Ciechanowie
3. Przejście dla pieszych i rowerzystów w Poznaniu
4. Rampy do galerii handlowej w Poznaniu
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Budowa wiaduktu na czynnej linii PKP Kluczbork – Poz nań 
wraz z dojazdami… OSTRÓW WLKP.

1. Długość proj. odcinka drogi ~526m

2. Długość dojazdów wraz z wiaduktem ~156m

3. Zagłębienie wykopu względem poziomu terenu – max. 5,2m

4. Funkcja zastosowanych ścian szczelinowych: 
obudowa wykopu, zabezpieczenie  dojazdów do obiektu oraz konstrukcja podpór  wiaduktu.

5. Przebudowa wiaduktu musiała uwzględniać konieczność utrzymania ruchu kolejowego podczas robót.
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Poziomy wodonośne stwierdzono w osadach
piaszczystych na różnych głębokościach. Woda
gruntowa występuje także w postaci licznych
sączeń w gruntach spoistych oraz w nasypach
niebudowlanych.
W badanej strefie stwierdzono obecno ści
wód gruntowych pod du żym ci śnieniem.
Różnice pomiędzy nawierconym a
ustabilizowanym zwierciadłem wody gruntowej
dochodziła nawet do ok. 15,0m .

Warunki gruntowo-wodne:
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Zastosowane rozwi ązania konstrukcyjne:

1. Grubo ść ścian szczelinowych na 
dojazdach  - 60cm

2. Grubo ść ścian szczelinowych na 
długo ści wiaduktu – 80cm + żebra
w kierunku prostopadłym (wzrost 
nośności i sztywno ści podpory)

3. Oczep zwie ńczający pełni ący   
funkcj ę ławy podło żyskowej.

4. Wpływ projektu kanalizacja  
deszczowa  na rozwi ązanie
techniczne 

5. Zabezpieczenie dna wykopu 
przed naporem wód 
gruntowych – c.d.n. 
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Dokumentacja fotograficzna - etap budowy:

Dojazd do obiektu od strony ul. Staroprzygrodzkiej

7/36



Ława podłożyskowa na ścianach szczelinowych - podpora wiaduktu kolejowego  
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Dojazd do obiektu – płyta przejściowa, wanna żelbetowa, obudowa ze ścian szczelinowych
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Obudowa ze ścian szczelinowych oraz płyta denna.
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Obudowa ze ścian szczelinowych oraz płyta denna. 
Tymczasowe rozparcie ścian szczelinowych
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Widok dojazdu od strony ul. Wrocławskiej

Widok wiaduktu od strony ul. Wrocławskiej

Widok 
wiaduktu 

nocą
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Zdjęcia panoramiczne
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Zdjęcia obiektu z „lotu ptaka”
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ZABEZPIECZENIE DNA WYKOPU PRZED NAPOREM 
WODY GRUNTOWEJ

Klasyczne odwodnienie Wprowadzenie obudowy wykopu 
w warstwę gruntu o małej 

przepuszczalności

Przykładowe skutki wyporu wody gruntowej – przemieszczenie obudowy 
wykopu, rozluźnienie gruntu na dnie wykopu (kurzawka) 
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W technologii betonowania podwodnego lub dodatkowo 
z elementami kotwiącymi (np. mikropale, barrety kotwiące)  

W technologii jet grounting

ZABEZPIECZENIE DNA WYKOPU PRZED NAPOREM WODY GRUNTO WEJ – cd…
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- budowa wiaduktu na czynnej linii PKP w L ĘBORKU…

Z uwagi na trudne warunki gruntowo – wodne i przewidywany znaczny wypór 
wody gruntowej zdecydowano się na zastosowanie dodatkowo elementów 
kotwiących, oprócz wykonania „korka betonowego”.

ZABEZPIECZENIE DNA WYKOPU PRZED NAPOREM WODY GRUNTO WEJ – cd…
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Budowa murów oporowych na dojazdach do wiaduktu 
– projekt zamienny – m. Ciechanów

1. Długość proj. konstrukcji ~277,5m
2. Zagłębienie wykopu względem 

poziomu terenu – max. ~7,8m, 
od główki szyny – max. ~11m 

WIDOK Z GÓRY

PROFIL GEOTECHNICZNY
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Przyj ęte rozwi ązania konstrukcyjne cd:

Zaprojektowano 5 typów zabezpieczenia konstrukcji jezdni przed wpływem wód 
gruntowych:

TYP I 
– odcinki drogi, na których zaprojektowano (pod jezdnią i chodnikami) wzmocnienie podłoża poprzez 
ułożenie gruntu stabilizowanego cementem do Rm 2.5MPa gr. min odpowiednio 30cm i 20cm 

TYP II 
– odcinki drogi, na których zaprojektowano (pod jezdnią i chodnikami) wykonanie szczelnej „wanny” 
w kształcie litery „U” gr. 30-40cm z betonu B30(C25/30), na warstwie podbetonu B15(C12/15) gr. 30-60cm.
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TYP III 
– odcinki drogi, na których zaprojektowano wykonanie ścian szczelinowych z płytami dennymi gr. 40-60cm 
Na skrajach przekroju drogowego, pod chodnikami, zaprojektowano skrajne szczelne żelbetowe „wanny” w 
kształcie litery „L”  kotwione jednostronnie do ścian szczelinowych.

Projektowana kanalizacja deszczowa + umożliwienie jej utrzymania w trakcie eksploatacji 
= obniżenie płyty dennej pomiędzy wewnętrznymi ścianami szczelinowymi
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TYP IV 
- odcinki drogi, na których zaprojektowano wykonanie ścian szczelinowych z płytami dennymi gr. 40-70cm 
- pod konstrukcją jezdni oraz gr. 30-60cm   pod konstrukcją chodników.

Zabezpieczenie dna wykopu:
- 2 warstwy płyty dennej 

+ obniżenie poziomu zwierciadła wody
gruntowej

Podział obszaru prac na sekcje robocze
poprzez wykonanie ścian szczelinowych 
w kierunku poprzecznym do niwelety drogi 
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TYP V 
- odcinek drogi na długości wiaduktu kolejowego, na których zaprojektowano wykonanie szczelnej „wanny” 
pomiędzy fundamentami podpór (ściankami szczelnymi zabezpieczenia wykopu) gr. min 40cm.
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Dokumentacja fotograficzna - etap budowy:

Ściany szczelinowe w stanie „surowym”, wykonywanie płyt dennych 
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Dokumentacja fotograficzna - etap budowy:

Dojazd do wiaduktu – wykończenie gzymsem zewn. ścian szczelinowych, 
tymczasowe rozparcie ścian
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Dokumentacja fotograficzna - etap budowy:

Dojazd do wiaduktu – sekcje robocze
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Dokumentacja fotograficzna - etap budowy:

Dojazd do wiaduktu – sekcje robocze, tymczasowe rozparcie ścian szczelinowych
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Dokumentacja fotograficzna - etap budowy:

Dojazd do wiaduktu – ściany szczelinowe zewnętrzne i wewnętrzne
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Budowa tunelu dla pieszych i rowerzystów 
pod ul. Stanisława Matyi w Poznaniu 
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Metoda stropowa wykonywania tunelu.

Wykonanie na czas głębienia wykopu rozparcia ścian szczelinowych w postaci 
stropu tunelu umożliwiła skrócenie ich długości.

Zastosowane rozwi ązania konstrukcyjne – metoda stropowa
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Dokumentacja fotograficzna :

Roboty ziemne wewnątrz tunelu
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Dokumentacja fotograficzna :

Widok wnętrza tunelu w trakcie realizacji robót
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Dokumentacja fotograficzna :

Roboty ziemne – wywóz urobku z części tunelowej, 
tymczasowe rozparcie ścian szczelinowych w części „otwartej”
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Budowa ramp dojazdowych do galerii handlowej w Poznan iu 

Technologia budowy ramp nawiązuje do technologii zabezpieczenia wykopu 
pod  wykonanie parkingu podziemnego galerii handlowej…

33/36



Zastosowane rozwi ązania:

Część „otwarta” ramp dojazdowych
- ściany szczelinowe o schemacie
statycznym wspornika – etap 
wykonywania wykopu…
Docelowo rozparcie płytą denną. 

Część „tunelowa” ramp 
- wykonana metodą stropową. 

Wykończenie ścian szczelinowych
- iniekcja ciśnieniowa 
- wykończenie powierzchni ścian

- torkret
- okładziny dekoracyjne
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Przykłady wyko ńczenia ścian szczelinowych:

Okładziny ścian szczelinowych

Torkret

35/36



Ściany szczelinowe – podsumowanie…

1 rozwi ązanie = wiele zastosowa ń

Dziękujemy za uwagę…


