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M 11.07.01. Wbicie i wyci�gni�cie �cianki szczelnej 

1. Wst�p 

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej ST s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót 
zwi�zanych z wbiciem stalowej �cianki szczelnej  w ramach przebudowy mostu przez  rz. 
Czarna Ha�cza w m. Podwysokie Jeleniewskie  w ci�gu drogi gminnej Podwysokie  
Jeleniewskie - Malesowizna  .  

1.2.  Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót mostowych. 

1.3.  Zakres Robót obj�tych ST 

Wykonanie �cianki powinno by� zgodne z projektem i ST. I obejmuj�: 

- wbicie i wyci�gni�cie �cianki szczelnej GZ-4 

1.4.  Okre�lenia podstawowe 

Okre�lenia podane w niniejszej ST s� zgodne z obowi�zuj�cymi polskimi normami i ST D-
M 00.00.00. "Wymagania Ogólne". 

1.5.  Ogólne wymagania dotycz�ce Robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� oraz za zgodno�� z dokumentacj� 
projektow�, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru 

Ogólne wymagania podano w ST D-M 00.00.00. "Wymagania Ogólne". 

Roboty powinny by� wykonane zgodnie z projektem technicznym i ST.  

2. Materiały 

2.1. Rodzaje konstrukcji 

 �cianka szczelna GZ – 4, l- 4,0 m 

Sprz�t u�ywany do wykonania �cianki szczelnej musi by� zaakceptowany przez 
Kierownika Projektu 

4. Transport 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania �cianki 
szczelnej powinny odbywa� si� tak aby zachowa� ich dobry stan techniczny. 

5. Wykonanie Robót 

5.1. Wbijanie �cianek szczelnych 

Brusy stalowej �cianki szczelnej wbija si� zawsze parami, przy czym ł�czenie brusów na 
zamek (nanizywania) wykonuje si� zawczasu na placu budowy zwykle w pewnej 
odległo�ci od miejsca wbijania. Para zł�czonych brusów przywo�ona jest pod kafar i 
podnoszona jako cało��. Kafar wbija brusy zawsze poprzez specjalny kołpak umieszczony 
na głowicach zł�czonych brusów. 

Do wbijania stalowych �cianek szczelnych u�ywa si� ci��kich kafarów z młotami 
szybkobij�cymi lub wibromłotów.  
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Przed wbiciem, zamek ł�cz�cy dwa elementy, nale�y zacisn�� aby uniemo�liwi� ich 
rozł�czenie w czasie wbijania. �ciank� stalow� mo�na przebi� si� przez kłody drzewne w 
gruncie, przez �wiry i pospółki, a nawet przez gruzowiska i słabe betony. 

Przy wbijaniu �cianek szczelnych stosuje si� jako urz�dzenia pomocnicze drewniane 
podwójne kleszcze lub kleszcze z belek stalowych. Kleszcze takie �ci�ga si� �rubami 
poprzez drewniane klocki reguluj�ce odległo�� kleszczy. 

Wbijanie �cianki rozpoczyna si� od naro�nika. Naro�ny brus wbija si� bardzo starannie na 
tak� gł�boko��, aby był nale�ycie umocowany w gruncie. Nast�pnie tu� przy nim na ziemi 
układa si� prowadnice drewniane długo�ci 3 ÷ 5m o takim rozstawie, aby pomi�dzy nimi 
mo�na było wstawi� brusy �cianki. Par� brusów nanizuje si� na zamek brusa 
naro�nikowego i wbija w grunt na gł�boko�� 2 ÷ 4 m. Kolejno wbija si� nast�pne pary na 
odcinku obj�tym prowadnicami. Bardzo wygodnie jest wbija� �ciank� dwoma kafarami: 
pierwszy kafar ustawia brusy i wbija je na pierwszych 2 ÷ 4 m, drugi w odst�pie 3 ÷ 5 m 
za nim wbija ju� na wła�ciw� gł�boko��. Je�eli brusy podczas wbijania wykazuj� 
nieregularne odchylenie od osi �cianki, wskazane jest zało�y� górne kleszcze, które b�d� 
si� opuszcza� razem z brusami. 

6. Kontrola jako�ci Robót 

Kontrola jako�ci robót polega na sprawdzeniu prawidłowego wbicia �cianki szczelnej do 
projektowanej gł�boko�ci, sprawdzenie odchyle� �cinki. 

7.        Odbiór Robót 

Jednostk� obmiarowa jest: 

1m  - wbitej �cianki szczelnej GZ-4  

1m  - wyci�gni�tej �cianki szczelnej GZ-4. 

8.       Podstawa płatno�ci  

Cena jednostkowa uwzgl�dnia: 

- wykonanie rusztowania pod kafar nad wod� i na l�dzie 

- monta�, demonta� i przemieszczenie kafara w obr�bie budowy 

- dostarczenie, przegotowanie i wbicie �cianki szczelnej do wła�ciwej gł�boko�ci 

- wyci�gni�cie �cianki szczelnej 

8. Przepisy zwi�zane 

1. Norma PN-EN 12063 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. �cianki 
szczelne. 

 


