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1. Materiały wyjściowe do projektowania+ analiza konstrukcyjna . 

Podstawą opracowania jest  projekt drogowy oraz badania geotechniczne osuwiska z 2014 , 

stan faktyczny na wiosnę 2015 roku oraz normy projektowania budowlanego 

konstrukcyjnego. 

Grunty sypkie zalegające ponad marglami ulegały wypłukiwaniu spod konstrukcji nawierzchni 

i ich rozluźnienie  co z kolei powodowało zsuw warstw gruntów sypkich .Celem 

przeciwdziałaniu  temu zjawisku zastosowano ściankę oporową kątową  posadowioną na 

sztywnych marglach ewentualnie betonowej podlewce leżącej na tych marglach. Stateczność 

na obrót zapewniona jest praktycznie przez zalegające na  ściance warstwy gruntu a 

stateczność na przesuw dodatkowo przez kotwienie ścianki do margli.  

 

Stan osuwiska w roku 2014. 



 

Stan osuwiska w marcu 2015 roku. 

2. Opis warunków gruntowych. 

Przedstawiono w karcie  osuwiska i badaniach wykonanych przez Biuro Inżynierskie Wilhelm Szczurek 

z listopada 2014. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



3. Przyjęte obciążenia. 

Zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym dróg publicznych do obliczeń stateczności  muru 

przyjęto charakterystyczne obciążenie naziomu 25 kN/m2 na całej szerokości jezdni jako 

pasma o długości ścianki oporowej. 

4. Obliczenia statyczne stateczności ściany z gabionów ( na 1mb długości) 

 

 



 

 

 



 

Ścianka spełnia wymagania stateczności na obrót i przesuw  

 

5. Sposób montażu ściany oporowej: 

 

1.Ściana oporowa o konstrukcji mieszanej :żelbetowa ściana kątowa  z betonu C25/30 ,zbrojona stalą  

AIIIN , dostosowana do obciążeń naziomu ruchem drogowym  25 kN/m2 , kotwiona do podłoża za 

pomocą profili HEB220 stal S235  w rozstawie  2m a powyżej warstwy  gabionów  o zróżnicowanej 

szerokości. 

2.Wykonać  w osi drogi tymczasową ściankę oporową  typu berlińskiego z wypełnieniem dylami 

drewnianymi do poziomu spodu wykopu . Profile HEB 220 ze stali S235  co 2m osadzić do stropu 

mułowców lub  margli.(Alternatywnie dopuszcza się poszerzenie  jezdni nad rów odwodnieniowy  

który należy na ten czas orurować i wykonanie wykopu ze skarpą zamiast tymczasowej ścianki 

oporowej). 

3.Wykonać wykop pod ścianki oporowe aż do zwartej warstwy margla  będzie to poziom spodu 

ściany kątowej. Jeżeli stopa ścianki leżeć będzie powyżej tej warstwy  należy wykonać podlewkę z 

betonu C20/25 pomiędzy marglem a spodem ściany oporowej. Uwaga podlewka  w spadku  

dostosowanym do spadku  ścian oporowych! 



4.Wykonać otwory rdzeniowe w mułowcach i marglach fi28 cm do poziomu 1,5 m poniżej ściany 

oporowej , osadzić w nich profile HEB220 zalać betonem C25/30. 

5.Wykonąć kątową żelbetową  ścianę oporową wylewana na miejscu. Zbrojenie podłużne przepuścić 

obok profili HEM.W ścianie osadzić rurki fi 50 mm co 2 m . 

6.Ustawić kosze gabionowe wg szkicu . 

7.Ściankę  zasypywać warstwami  gruntu gruboziarnistego z równoczesnym ubijaniem do Is=0,98 . 

Zasypkę wykonać w osłonie z geowłókniny filtracyjnej zarówno od strony gabionów jak i podłoża 

drogi . 

8.Wykonać warstwy drogowe wg projektu drogowego , zlikwidować  ściankę berlińską, obsypać mur 

oporowy od czoła gruntem min. 50 cm powyżej spodu stopy. 

 

 

 

 

 

 

6. Część rysunkowa : Rysunek K-10 z maja 2015. 

 


