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Kraj Geotechnika

1. Wstęp

Budowa dużych obiektów kubaturo-

wych, apartamentowców, budynków 

użyteczności publicznej, dróg i linii ko-

lejowych czy linii metra wiąże się z wy-

konywaniem i projektowaniem głębokich 

wykopów. W użyciu jest wiele rodzajów 

obudowy wykopów, istnieje też wiele 

sposobów zapewnienia ich stateczno-

ści oraz metod budowy. Projektowanie 

może być prowadzone zróżnicowanymi 

metodami, a każda z nich wymaga in-

terpretacji parametrów geotechnicznych 

oraz doświadczenia w wymiarowaniu 

tego typu obiektów. Na rynku dostępne 

są programy komputerowe, bazujące 

na różnych podstawach teoretycznych 

(belki swobodnie podparte, na podłożu 

sprężystym, metoda elementów skoń-

czonych). Każda z tych metod wymaga 

od projektanta znajomości parametrów 

wybranego modelu i zakresu przydat-

ności do określonych sytuacji oblicze-

niowych. Odrębnym zagadnieniem jest 

uwzględnienie w projektowaniu i wyko-

nawstwie nowych norm europejskich, 

a szczególnie zaleceń normy Eurokod 

7 i pokrewnych. W artykule omówiono 

szczegółowo zagadnienia doboru obu-

dowy, metod budowy oraz projektowania 

ścian wykopów.

2. Defi nicje i uwarunkowania prawne

2.1. Defi nicje

Według ogólnej defi nicji podanej w [1, 

2] wyróżnia się wykopy wąskie i szeroko-

przestrzenne, płytkie i głębokie. Wykop 

głęboki to wykop o ścianach pionowych, 

zabezpieczonych obudową, o głębokości 

większej od 3 m. W zagranicznej literatu-

rze przedmiotu [3, 4] za głęboki uznaje się 

wykop o pionowych ścianach i głębokości 

co najmniej 6 m. Praktycznie oznacza to, 

że każdy wykop wykonywany dla celów 

podanych powyżej jest wykopem głębo-

kim. Wiąże się to z zakwalifi kowaniem 

do konkretnej kategorii geotechnicznej 

i określonymi wymaganiami w zakresie 

dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.

2.2. Uwarunkowania prawne

Wykonawstwo i projektowanie głębo-

kich wykopów wymaga znajomości wielu 

przepisów, norm, wytycznych lub zaleceń 

postępowania.

Pod względem prawnym proces bu-

dowy i projektowania reguluje ustawa z 7 

lipca 1994 r. Prawo budowlane [23]. Ko-

lejny dokument, którego znajomość jest 

niezbędna, to Rozporządzenie Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
w sprawie ustalania geotechnicznych 
warunków posadawiania obiektów bu-
dowlanych [24]. W myśl zawartych tam 

defi nicji wszystkie obiekty budowlane 

zaliczane są do I, II lub III kategorii geo-

technicznej, w zależności od warunków 

gruntowych i złożoności konstrukcji.

Kategorię geotechniczną całego 

obiektu lub jego części określa projektant 

w uzgodnieniu z osobą, która posiada 

upoważnienie, na podstawie odrębnych 

przepisów, do ustalania geotechnicznych 

warunków posadowienia obiektu.

Głębokie wykopy zaliczane są naj-

częściej do II kategorii geotechnicznej, 

w szczególnych warunkach nawet do III. 

Z tego wynika zakres rozpoznania wa-

runków geotechnicznych. W przypadku 

budowy głębokiego wykopu w prostych 

warunkach gruntowych wystarczy opra-

cowanie dokumentacji lub ekspertyzy 

geotechnicznej, która zgodnie z przepi-

sami nie wymaga zatwierdzenia przez 

organ administracji geologicznej. Taka 

sytuacja zdarza się na ogół bardzo rzadko 

i  dlatego dla potrzeb projektowania 

i wykonawstwa głębokiego wykopu nie-

zbędne jest opracowanie dokumentacji 

geologiczno-inżynierskiej, zgodnie z wy-

maganiami ustawy Prawo geologiczne 
i górnicze [25]. Należy zwrócić uwagę 

na fakt, że wykonanie takiej dokumen-

tacji, oprócz wiedzy fachowej, wymaga 

również czasu i przestrzegania terminów 

narzuconych przez ustawodawcę.

Przed rozpoczęciem robót należy na 

podstawie dokumentacji geotechnicznej 

ocenić położenie wód gruntowych w sto-

sunku do dna wykopu i podjąć decyzję 

o sposobie prowadzenia prac i koniecz-

ności odwadniania terenu. Jeżeli zasięg 

leja depresji będzie wykraczać poza gra-

nice działki, wówczas należy uzyskać 

pozwolenie wodnoprawne, zgodnie 

z wymaganiami ustawy Prawo wodne 
[27]. Wydaje je organ administracji geo-

logicznej w terminie do 30 dni od daty 

złożenia wniosku, do którego trzeba 

dołączyć operat wodnoprawny. W ten 

Aktualne problemy budowy i projektowania głębokich wykopów, cz. 1

Budowa obiektu a obudowa wykopu – niełatwe zależności
 ❚ prof. nzw. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska, Politechnika Warszawska

Głębokie wykopy są nieodłącznym elementem każdego procesu budowlanego. W zależności od głębokości posadowienia budowli wykop 
w mniejszym lub większym stopniu narusza naturalny stan gruntu, wpływa na położenie wód gruntowych, oddziałuje na otoczenie: sąsia-
dujące z wykopem obiekty (ich bezpieczeństwo i stan techniczny) oraz roślinność. Oddziaływanie budowy na obiekty sąsiednie i bezpie-
czeństwo realizacji prac zależy od przyjętego rodzaju obudowy, adekwatnego do istniejących warunków geotechnicznych oraz od metody 
prowadzenia prac budowlanych w wykopie.

Ryc. 1. Strefy zabudowy przy wykopie i zalecane wartości parcia gruntu [8]
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sposób czas oczekiwania na rozpoczę-

cie budowy może się wydłużyć do 164 

dni, a konsekwencje związane z wpły-

wem odwodnienia na budynki i zieleń 

powodują, że inwestor często rezygnuje 

z kilkukondygnacyjnych podziemi i głę-

bokiego wykopu. Natomiast odprowa-

dzanie wód z wykopów budowlanych nie 

wymaga pozwolenia, podobnie sytuacja, 

gdy lej depresji nie wykracza poza teren 

inwestora. Dlatego często w projekcie 

przewiduje się zmianę rodzaju obudowy 

wykopu jedynie z uwagi na system od-

wodnienia i jego wysokie koszty.

Według [2] wszystkie rodzaje wyko-

pów należy wykonywać na podstawie 

dokumentacji projektowej. W  niej do 

właściwego zaplanowania i bezpiecznego 

wykonania wykopu potrzebne są dane 

dotyczące:

  ukształtowania terenu

  poprzedniego użytkowania terenu

  warunków gruntowo-wodnych

  przyległych dróg i budowli

  położenia, rodzaju i stanu instalacji 

podziemnych

  obecności przeszkód w gruncie

  możliwości wystąpienia zabytków ar-

cheologicznych

  obecności gruntów skażonych

  szczególnych wymagań ochrony śro-

dowiska

  występujących w terenie ograniczeń 

w postaci drgań i hałasu.

Zakres dokumentacji projektowej naj-

częściej obejmuje: 1) projekt budowlany, 

2) dokumentację geotechniczną lub geo-

logiczno-inżynierską oraz geotechniczne 

warunki posadowienia.

W przypadku głębokiego wykopu 

dokumentacja musi być uzupełniona 

o projekty wykonawcze: a) obudowy wy-

kopu, b) odwodnienia wykopu, c) moni-

torowania oddziaływań wykopu na stan 

bezpieczeństwa obiektów sąsiednich, 

d) zabezpieczeń instalacji naziemnych 

i podziemnych, e) ewentualnie projekt 

wzmocnienia obiektów sąsiednich.

Zakres projektu budowlanego powi-

nien być zgodny z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury w  sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego [28].

3. Rodzaje obudów i metody budowy 

głębokich wykopów

3.1. Rodzaje obudowy

Przy wyborze rodzaju obudowy i tech-

nologii wykonania uwzględniane są na-

stępujące czynniki:

  warunki geotechniczne oraz poziom 

wody gruntowej

  głębokość wykopu i  jego położenie 

w stosunku do istniejących obiektów

  rodzaj zabudowy sąsiadującej z wyko-

pem

  metody budowy części podziemnej 

budynku lub innego obiektu powsta-

jącego w wykopie.

Główne rodzaje obudów wykopów to: 

ściana szczelinowa, obudowa berlińska, 

stalowa ścianka szczelna, palisada, ściany 

z kolumn wykonywanych metodą iniekcji 

strumieniowej (tzw. jet grouting), ściany 

gwoździowane i technologie mieszane, 

np. ściana szczelinowa i obudowa ber-

lińska. Na rycinach 2, 3 i 4 pokazano 

przykłady wymienionych wyżej obudów.

Stateczność obudowy głębokiego 

wykopu, wykonanego w  jednej z  tych 

technologii (z wyjątkiem ścian gwoź-

dziowanych), zapewniają rozpory, ko-

twy gruntowe lub stropy podziemnych 

kondygnacji, współpracujące ze ścianą 

szczelinową.

Technologie te są stosowane do zabez-

pieczania pionowych ścian wykopów 

w budownictwie ogólnym (podziemia 

budynków użyteczności publicznej, pod-

ziemne garaże budynków mieszkalnych, 

Ryc. 2. Rozbudowa centrum handlowo-usługowego „Centrum Wzgórze”, Gdynia, ul. Wileńska. Technologia doboru rodzaju 

zabezpieczenia podciętych skarp uzależniona była od nakładów, dostępności terenu i rozwiązań wynikających z układu 

sił. Zastosowano trzy technologie obudowy wykopu i zabezpieczenia skarpy – ściana berlińska, palisada z pali wierconych 

CFA 800 mm kotwiona w dwóch poziomach kotwami trwałymi SUSPA oraz masyw gwoździowany - gwoździe Titan i siatka 

TECCO; Stump - Hydrobudowa sp. z o. o. 

Ryc. 3. Ściana szczelinowa kotwiona kotwami gruntowymi oraz rozparta w narożach stalowymi rozporami rurowymi – 

budowa siedziby Canal+ w Warszawie; Soletanche Polska sp. z o.o. 
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podziemne parkingi), komunikacyjnym 

(tunele samochodowe i tunele metra wy-

konywane metodami odkrywkowymi, 

szyby startowe do tarcz lub tzw. TBM) 

i robót instalacyjnych (kolektory wodo-

ciągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze). 

W Polsce najczęściej stosowane i uzasad-

nione ekonomicznie są ściany szczeli-

nowe, ściana berlińska i ścianka szczelna. 

Na świecie najczęściej stosowaną obu-

dową głębokiego wykopu jest palisada 

z pali wierconych, rzadziej z mikropali. 

Wszystkie wymienione technologie zo-

stały szczegółowo opisane w publikacjach 

[5, 6, 7] i są powszechnie znane. Odręb-

nym problemem jest ich przydatność 

w zastosowaniu do budowy głębokich 

wykopów oraz wpływ przyjętej techno-

logii na zabudowę sąsiadującą ze wzno-

szonym obiektem. Na rycinie 1 przed-

stawiono strefy zabudowy i  zalecane 

rodzaje obudów oraz współczynników 

parcia gruntu.

Jednym z ważniejszych czynników przy 

doborze obudowy są przewidywane prze-

mieszczenia poziome ściany wykopu oraz 

ich wpływ na obiekty sąsiednie. Szczegól-

nie jest to istotne, gdy w pobliżu ściany 

wykopu znajdują się obiekty wrażliwe na 

osiadanie. Oprócz możliwości pogorsze-

nia przez prace w wykopie stanu technicz-

nego budynku niebagatelne znaczenie 

ma psychologiczny aspekt prowadzenia 

budowy. Na ogół zamiar wykonania głę-

bokiego wykopu jest oprotestowany przez 

mieszkańców już na etapie projektu bu-

dowlanego. Jest to zjawisko powszechne, 

gdyż trudno obecnie budować głębokie 

wykopy na terenach silnie zurbanizowa-

nych bez naruszania interesów sąsiadów. 

Równie ważnym jest sposób prowadzenia 

robót w wykopie. W zależności od typu 

obudowy stosuje się wiele metod budowy 

głębokich wykopów, z których najważ-

niejsze opisano poniżej.

3.2. Metody budowy głębokich wyko-

pów

Sposób prowadzenia robót ziemnych 

oraz system zapewnienia stateczności 

ściany wykopu zależy od rodzaju jego 

obudowy, rozmiarów i sytuacji w bezpo-

średnim sąsiedztwie. Obudowa wykopu 

w miarę jego pogłębiania jest jednostron-

nie odsłaniana. Prace można prowadzić 

w otwartym wykopie szerokoprzestrzen-

nym lub w przypadku ścian szczelino-

wych jako rozparcie wykorzystywać 

stropy podziemnych kondygnacji. Ten 

ostatni sposób budowy podziemi określa 

się jako metodę stropową, a dodatkowo 

wyróżnia się metody: klasyczną stropową, 

półstropową oraz metodę top & down.

Metoda budowy głębokiego wykopu 

i sposób podparcia powinny zostać zdefi -

niowane już na etapie wstępnej koncepcji 

obiektu. Wybór konkretnego rozwiązania 

rzutuje na statykę ściany, siły w podpar-

ciach, przemieszczenia poziome ściany 

oraz przyległego terenu i obiektów sąsied-

nich. Ma też duże znaczenie przy ocenie 

ekonomicznych aspektów inwestycji.

3.2.1. Wykop szerokoprzestrzenny

Prowadzenie budowy w wykopie szero-

koprzestrzennym zapewnia szybki postęp 

prac z uwagi na łatwą dostępność robót 

ziemnych, szalunkowych, zbrojarskich 

oraz betonowanie konstrukcji. Jest to 

najwygodniejsza technologia dla wyko-

nawcy, natomiast może być niekorzystna 

dla otoczenia budowy.

Po wykonaniu w  gruncie obudowy, 

w zależności od jej rodzaju całości kon-

strukcji lub elementów, pierwsza faza 

robót przebiega przy założeniu wspor-

nikowego charakteru pracy ściany. Na 

tym etapie robót głębokość wykopu za-

leży od sztywności ściany oraz sytuacji 

na jej naziomie i wynosi od 4 m do 6 m. 

W przypadku wiotkich obudów, takich 

jak ścianka szczelna i berlińska, głębokość 

ta nie powinna przekraczać 4 m. Przy 

ścianach sztywniejszych (szczelinowa 

i palisada) wykop może sięgać 6 m. Należy 

też ocenić, czy poziome przemieszcze-

nia korony ściany nie będą miały nega-

tywnego wpływu na obiekty sąsiednie. 

Dalsze etapy budowy na ogół wyma-

gają głębokości wykopu przekraczającej 

4÷6 m. Wówczas należy zastosować jeden 

z elementów zapewniających stateczność 

ściany: stalowe rozpory, kotwy gruntowe, 

przypory z gruntu rodzimego, ukośne 

zastrzały przy głębokości wykopu nie-

przekraczającej 7 m, w przypadku ścian 

szczelinowych teowy przekrój ściany, co 

zwiększa jej sztywność i pozwala na wy-

dłużenie wspornika.

Wybór metody rozparcia obudowy wy-

kopu zależy od następujących czynników: 

rodzaju obudowy, wymiarów wykopu 

w planie, sytuacji na naziomie ściany, 

warunków gruntowo-wodnych, układu 

konstrukcyjnego obiektu powstającego 

w wykopie, uwarunkowań prawnych i ad-

ministracyjnych związanych z granicą 

działki przeznaczonej pod zabudowę.

Każdy z  wyżej wymienionych spo-

sobów rozparcia można stosować przy 

obudowach ze ścian szczelinowych. Gdy 

ściana wykopu wykonywana jest w tech-

nologii ścianki szczelnej lub berlińskiej, 

nie zaleca się, z uwagi na ich małą sztyw-

ność, prowadzić prac w  wykopie pod 

osłoną przypory z gruntu rodzimego.

Gdy na naziomie ściany znajdują się 

budynki lub inne obiekty wrażliwe na 

nierównomierne osiadania, zakładając 

system podparcia ściany wykopu, na-

leży przewidzieć możliwość powstania 

przemieszczeń poziomych obudowy 

i uwzględnić ten fakt w projekcie moni-

torowania.

3.2.2. Wykop w obudowie rozpartej 

rozporami

Wykopy, w  zależności od szeroko-

ści, rozpiera się rozporami drewnia-

nymi i stalowymi z kształtowników lub 

kratownic oraz stalowymi rurowymi. 

W przypadku głębokich wykopów oma-

wianych w tym artykule najczęściej sto-

suje się rozpory stalowe z rur o średnicy 

500 mm i 800 mm. W praktyce zagra-

Ryc. 4. Rozbudowa Szpitala św. Zofi i przy ul. Żelaznej 90 w Warszawie. Obudowa wykopu z palisady z mikropali w technologii 

VDW o średnicy 300 mm, zakotwionej kotwami tymczasowymi; Stump - Hydrobudowa sp. z o. o. 

Kraj Geotechnika
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nicznej często spotyka się rozpory ze-

spolone z dwóch, trzech, a nawet czterech 

kształtowników.

Rozpory stalowe można stosować 

wtedy, gdy szerokość wykopu nie prze-

kracza 25–30 m. W przypadku komu-

nikacyjnych obiektów liniowych (tunele 

drogowe oraz szlakowe i stacyjne metra) 

ten warunek może być spełniony. Nato-

miast wykopy pod budynki, a szczegól-

nie pod budynki użyteczności publicz-

nej, mają najczęściej znaczne gabaryty 

i wymiary w planie. Nierzadko szerokość 

wykopu przekracza kilkadziesiąt, a nawet 

ponad 100 m. Wówczas należy stosować 

pośrednie podparcia, co utrudnia prace 

i  jest uciążliwe dla wykonawców. Przy 

głębokości wykopu nieprzekraczającej 

7 m można korzystać z podparcia ściany 

zastrzałami opartymi na podłożu.

W przypadku rozparcia w wielu pozio-

mach, pionowy odstęp między rozporami 

należy dostosować do układu stropów, tak 

aby możliwe było ich wykonanie i póź-

niejszy demontaż rur. Punkty podparcia 

odpowiadają podporom w analizie sta-

tycznej ściany wykopu. Rozpory mogą być 

instalowane bezpośrednio do obudowy 

– pala stalowego w ścianie berlińskiej lub 

marek stalowych w ścianie szczelinowej. 

Wówczas ich rozstaw w planie odpowiada 

odległości między palami lub markami. 

Innym rozwiązaniem jest oparcie pośred-

nie za pomocą oczepu wykonanego ze sta-

lowych kształtowników – wtedy istnieje 

możliwość zmniejszenia liczby rozpór na 

długości ściany.

3.2.3. Wykop w obudowie kotwionej

Przy dużych wymiarach wykopów 

w planie najkorzystniejszym z punktu 

widzenia prowadzenia robót w otwartym 

wykopie rozwiązaniem jest stosowanie 

kotew gruntowych. Podstawową wadą 

tego systemu podparcia jest fakt, że ko-

twy, których długość wynosi przeciętnie 

od 15 m do 20 m, na ogół sięgają poza ob-

rys działki przeznaczonej pod zabudowę. 

Wówczas należy uzyskać zgodę właści-

cieli sąsiednich posesji, którzy najczęściej 

jej odmawiają z uwagi na obawy przed 

osiadaniem budynków. Jeżeli właścicie-

lem terenu sąsiadującego z wykopem jest 

administracja miasta, wówczas często, np. 

pod jezdniami, ulicami czy chodnikami, 

wykonuje się kotwy, a pozostały fragment 

wykopu rozpiera się w miarę możliwo-

ści stalowymi rozporami. Kolejną wadą 

kotwienia jest możliwość kolizji z pod-

ziemnymi urządzeniami infrastruktury 

technicznej (kolektory wodociągowe, 

kanały ciepłownicze o dużych gabary-

tach itp.), których obecność uniemożliwia 

drążenie otworów pod kotwy. Jeśli kolizje 

te są wcześniej udokumentowane, można 

lokalnie zmieniać położenie głowic ko-

tew, co wymaga dodatkowych obliczeń 

statycznych ściany. Gorzej, gdy istnienie 

przeszkody stwierdza się dopiero podczas 

wiercenia otworu w gruncie.

Stosując kotwy, należy również pamię-

tać o konieczności obniżania poziomu 

wód gruntowych co najmniej poniżej 

rzędnej głowicy, gdyż w  przeciwnym 

przypadku woda wydostająca się przez 

otwór w obudowie uniemożliwi wier-

cenie. Obudowy mogą być kotwione 

wielokrotnie. Wykonanie oraz badania 

kotew gruntowych reguluje norma [9]. 

Stosowanie kotew gruntowych wymaga 

przeprowadzenia różnego typu badań 

zarówno przed przystąpieniem do robót 

kotwiarskich, jak i podczas wykonywa-

nia kotew danego obiektu [9]. Dlatego 

czas wykonania wykopu jest dłuższy 

niż przy stosowaniu rozpór stalowych 

i może niespodziewanie ulec dalszemu 

wydłużeniu przy natrafi eniu na trudno-

ści z uzyskaniem projektowanej nośności 

kotew. Na rycinie 5 pokazano przykład 

szerokoprzestrzennego wykopu wyko-

nanego w obudowie z kotwionej ściany 

berlińskiej.

3.2.4. Wykopy z przyporą z gruntu ro-

dzimego

Wykorzystanie przypory z gruntu ro-

dzimego jako sposobu podparcia ściany 

wykopu jest rozwiązaniem korzystnym 

dla wykonawcy robót, jednak rozwiązanie 

to może być stosowane pod warunkiem 

spełnienia następujących wymagań:

  w sąsiedztwie wykopu nie ma zabu-

dowy obciążającej naziom lub istniejące 

obiekty są posadowione poniżej dna 

projektowanego wykopu,

  grunt rodzimy tworzący przyporę jest 

gruntem nośnym o odpowiednich pa-

rametrach wytrzymałościowych,

  układ konstrukcyjny budowanego 

obiektu, a szczególnie rozstaw słupów 

w pobliżu ściany wykopu, umożliwia 

wykonanie przypory o  wymiarach 

zapewniających bezpieczne podparcie 

obudowy; szerokość przypory u pod-

stawy nie powinna być mniejsza niż 

10 m przy głębokości wykopu nie więk-

szej niż 7,5 m,

Przy większych głębokościach pro-

pozycja stosowania podparcia przyporą 

ziemną powinna być poparta szczegółową 

analizą przemieszczeń obudowy i sąsia-

dującego terenu jednym z zaawansowa-

nych narzędzi obliczeniowych, np. MES.

Technologia wykonania polega na 

wykonaniu wstępnego pełnego wykopu 

szerokoprzestrzennego do głębokości 

ok. 3,5 m, a następnie, przy zachowaniu 

przypór, głębienie w części centralnej do 

rzędnej docelowej dna. Kolejno wykonuje 

się fragment konstrukcji budynku, naj-

częściej do poziomu pierwszego stropu 

podziemi, który stanowi podparcie dla 

stalowych rozpór podtrzymujących obu-

dowę wykopu na czas usuwania przy-

pory i budowy brakujących elementów 

budowanego obiektu. W  przypadku 

trzonowej konstrukcji budynku, jeśli 

wymiary w planie to umożliwiają, roz-

pory opiera się bezpośrednio na trzonie. 

Po wykonaniu stropów poziomu -1, roz-

pory demontuje się. Projektując punkty 

podparcia ściany i wymiary przypory na-

leży uwzględnić rzędne stropów i siatkę 

Ryc. 5. Budowa szybkiego tramwaju w Krakowie – zabezpieczenie tymczasowe wykopu w technologii obudowy berliń-

skiej kotwionej dwoma rzędami kotew tymczasowych; Stump - Hydrobudowa sp. z o. o. 
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słupów w  konstrukcji budynku oraz 

przerwy technologiczne w płycie den-

nej. Wartości sił w rozporach, wyzna-

czone podczas analizy statycznej obu-

dowy wykopu, powinny być przekazane 

do wiadomości konstruktorowi obiektu 

w celu odpowiedniego zaprojektowania 

elementów konstrukcji.

3.2.5. Metoda stropowa

Tę metodę budowy można stosować 

tylko wtedy, gdy obudowę wykopu sta-

nowią ściany szczelinowe. Klasyczna 

metoda stropowa została po raz pierw-

szy wykorzystana w  latach 60. XX w. 

do budowy metra w  Mediolanie [10], 

dlatego w literaturze światowej często 

nazywana jest metodą mediolańską. 

Pomysłodawcą tej metody, jak również 

technologii ścian szczelinowych i pali 

wielkośrednicowych, jest włoska fi rma 

I.C.O.S., która w 1968 r. zastosowała me-

todę stropową z wykorzystaniem słupów 

stalowych posadowionych na baretach do 

budowy podziemi centrum handlowego 

w Lozannie [11]. Lata 90. ubiegłego i po-

czątek XXI w. to okres innowacyjnych 

zmian i korzystanie z metody stropowej 

i  jej odmian w budownictwie komuni-

kacyjnym i kubaturowym. W Polsce po 

raz pierwszy klasyczną metodą stropową 

wybudowano stację warszawskiego me-

tra „Ratusz”, a następnie „Marymont”. 

Obecnie w kilku odmianach stosuje się 

ją w budowie głębokich wykopów. Po-

niżej opisano kolejno metodę stropową, 

półstropową i top & down.

Metoda stropowa klasyczna
Ten sposób budowy, nazywany cza-

sami pełną metodą stropową, jest sto-

sowany w  celu zmniejszenia wpływu 

wykonania głębokiego wykopu na oto-

czenie przez ograniczenie przemieszczeń 

poziomych korony ściany szczelinowej. 

Wybór ten często wynika z wymagań in-

westora i dyktowany jest potrzebą jak naj-

mniejszego ingerowania budowy w życie 

miasta, szczególnie w terenie gęsto za-

budowanym. Równie często sąsiedztwo 

obiektów zabytkowych lub budynków 

starych, w złym stanie technicznym na-

rzuca projektantowi i wykonawcy stoso-

wanie pełnej metody stropowej.

Z uwagi na wymiary wykopu w planie 

należy zapewnić tymczasowe podparcie 

stropów, które stanowią rozparcie ścian 

szczelinowych. Podpory to stalowe słupy 

(ryc. 6), które mogą się pokrywać z siatką 

słupów konstrukcji budynku. Są one 

posadowione w baretach lub na palach 

CFA poniżej poziomu płyty dennej. Po 

wykonaniu obwodowych ścian szczeli-

nowych oraz baret lub pali, bezpośrednio 

na podłożu wykonuje się strop poziomu 

0, a następnie, głębiąc wykop, kolejne 

podziemne kondygnacje aż do poziomu 

płyty dennej.

Ceną bezpiecznego prowadzenia prac, 

praktycznie pod powierzchnią terenu, 

pod osłoną stropu poziomu 0, jest duży 

koszt robót ziemnych i  konstrukcyj-

nych, a także czas trwania budowy, na 

ogół dłuższy niż przy wykopach szero-

koprzestrzennych. Mała wysokość ro-

bocza (ryc. 7), wynikająca z limitowania 

wysokości kondygnacji w podziemiach 

do wartości 2,30  m, a  czasem nawet 

2,10  m, powoduje konieczność stoso-

wania specjalistycznego sprzętu do ura-

biania gruntu. Są to koparki i ładowarki 

stosowane w górnictwie, o napędzie spa-

linowym, co z kolei wiąże się z prowadze-

niem roboczej wentylacji mechanicznej, 

podobnej do wykonywanej na budowie 

tuneli metodami górniczymi.

Należy pamiętać, że budowa głębokich 

podziemi to wykopy o głębokościach do 

17, 18  m (przy pięciu kondygnacjach 

podziemnych). Jeśli podłoże tworzą 

grunty spoiste, to przy działającym od-

wodnieniu, na tych głębokościach są 

one najczęściej w  stanie zwartym lub 

półzwartym, tzn. są trudne do urabia-

nia. Roboty ziemne mogą wtedy trwać 

znacznie dłużej niż zakładano, a  do-

datkowo trzeba omijać słupy i niektóre 

fragmenty gruntu, bezpośrednio pod 

szalowaniem stropów odspajać ręcznie. 

Dlatego korzystne jest takie fazowanie 

robót, aby podczas głębienia wykonywać 

co drugi strop, co pozwala na uzyskanie 

większej wysokości roboczej i wprowa-

dzenie cięższego, bardziej wydajnego 

sprzętu do urabiania gruntu. Fakt ten 

musi być uzgodniony z  projektantem 

ściany szczelinowej. Z punktu widzenia 

statyki taki układ stropów pozwala na 

Ryc. 6. Stalowe słupy podpierające stropy; Bilfi nger Berger Budownictwo SA

Ryc. 7. Roboty ziemne pod stropem – budowa Prosta Tower w Warszawie metodą stropową; Soletanche Polska sp. z o.o.
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pełniejsze wykorzystanie parametrów 

wytrzymałościowych ściany oraz na 

wyrównanie wartości momentów zgi-

nających przęsłowych i podporowych. 

Z kolei podparcie stropami w poziomie 0 

i -1 ogranicza przemieszczenia poziome 

górnej części ściany szczelinowej. Braku-

jące kondygnacje wykonuje się dopiero 

po zakończeniu robót ziemnych i wyko-

naniu płyty dennej utwierdzającej ścianę 

szczelinową.

Ewakuacja urobku oraz dostarczanie 

materiałów odbywa się przez otwory 

technologiczne pozostawione w wykony-

wanych stropach kolejnych kondygnacji. 

Lokalizacja otworów najczęściej pokrywa 

się z fragmentami ramp zjazdowych do 

podziemi lub np. szybami windowymi 

czy zbiornikami przeciwpożarowymi 

wody. Należy sprawdzić, czy w wybra-

nych miejscach istnieje na naziomie 

ściany możliwość ustawienia koparki 

i  dźwigu oraz dojazdu wywrotek od-

bierających urobek. Położenie otworów 

technologicznych, ich wymiary i  loka-

lizacja ciężkiego sprzętu powinny być 

uzgodnione z  projektantem obudowy 

wykopu z  uwagi na inny niż typowy 

schemat statyczny ściany szczelinowej 

i jej obciążenia.

Pełną metodę stropową stosuje się nie 

tylko do budowy podziemi budynków 

użyteczności publicznej, ale też w wyko-

nawstwie obiektów liniowych, tj. tuneli 

szlakowych oraz stacji metra, a  także 

miejskich tuneli drogowych. W przy-

padku stacji rozpiętość stropów nad halą 

peronową i antresolą wymaga podparcia 

jednym rzędem słupów posadowionych 

na ścianach szczelinowych. Podobnie 

w tunelach drogowych rząd słupów lub 

ciągła ściana oddzielają dwa kierunki 

ruchu. W celu ograniczenia ze wzglę-

dów ekonomicznych wysokości ściany 

szczelinowej wykonuje się wstępny wy-

kop ze skarpami do poziomu pierwszego 

stropu. Takie rozwiązanie jest możliwe 

tylko wtedy, gdy dysponuje się odpowied-

nią powierzchnią terenu w sąsiedztwie 

tunelu. W przypadku budowy głębokich 

podziemi budynków na ogół zewnętrzna 

krawędź ściany szczelinowej pokrywa się 

z ostrą granicą działki budowlanej.

Przy budowie tuneli drogowych ewa-

kuacja urobku i dowóz materiałów od-

bywają się zarówno otworami techno-

logicznymi pozostawionymi w stropie 

tunelu, jak i od strony ramp dojazdo-

wych, których obudowa jest najczęściej 

wykonywana również w  technologii 

ścian szczelinowych. W tunelach metra 

pozostawia się sekcje stropów niezabeto-

Geotechnika Kraj

Ryc. 8. Stropy kolejnych podziemnych kondygnacji widziane z poziomu płyty dennej – budowa Prosta Tower w Warszawie 

metodą stropową; Soletanche Polska sp. z o.o.

Ryc. 9. Ściana szczelinowa rozpierana stropem i rozporami – budowa centrum handlowo-usługowego na pl. Kościuszki 

w Bytomiu – metoda półstropowa; Soletanche Polska sp. z o.o. 
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nowane. Po wykonaniu stropu tunel za-

sypuje się, przywracając stan pierwotny 

na powierzchni terenu, co jest zaletą me-

tody stropowej w stosunku do otwartego 

wykopu.

Metoda półstropowa
Jeżeli w sąsiedztwie wykopu nie ma 

zwartej zabudowy lub obiektów wraż-

liwych na nierównomierne osiadania 

wówczas można stosować tzw. metodę 

półstropową, w  której dopuszcza się 

wystąpienie poziomych przemieszczeń 

korony ściany szczelinowej. Przemiesz-

czenia te powstają w pierwszej fazie bu-

dowy, gdy roboty ziemne prowadzi się 

w otwartym wykopie do głębokości ok. 

3,5 m, a ściana szczelinowa jest wsporni-

kiem. Następnie z poziomu dna wykopu 

tymczasowego wykonuje się barety lub 

pale CFA, w których osadza się stalowe 

słupy podpierające stropy. Po wykona-

niu na podłożu stropu poziomu -1 dalej 

prowadzi się roboty, jak w pełnej meto-

dzie stropowej. Takie rozwiązanie jest 

korzystne dla wykonawcy, szczególnie 

gdy istnieje dodatkowo możliwość po-

zostawienia dużego centralnego otworu 

technologicznego (ryc. 9, 10). Wówczas 

prace są prowadzone prawie jak w otwar-

tym wykopie, przy zachowaniu warun-

ków sztywnego rozparcia obudowy. Ist-

nieje możliwość, po wykonaniu analizy 

statycznej ściany wykopu, opuszczenia 

jednego ze stropów i uzyskania więk-

szej wysokości roboczej. Brakujące stropy 

kondygnacji podziemnych oraz strop po-

ziomu 0 wykonuje się kolejno, po zabe-

tonowaniu płyty dennej.

W przypadku głębokich wykopów 

o dużych i nieregularnych wymiarach 

w  planie stosuje się odmianę metody 

półstropowej. Po wykonaniu obwodo-

wych ścian szczelinowych i wykopu sze-

rokoprzestrzennego do poziomu stropu 

-1, układa się zbrojenie i  betonuje się 

fragment stropu -1 oparty na słupach 

tymczasowych. Fragment ten musi być 

na tyle szeroki, aby na całym obwodzie 

obudowy wykopu zapewnił jej rozparcie, 

tworząc pierścień usztywniający ścianę. 

W ten sposób powstaje otwór centralny 

o znacznych rozmiarach i dalsze prace do 

rzędnej docelowej dna prowadzi się tak, 

jak w wykopie szerokoprzestrzennym. 

Ten sposób wykonania podziemi zastoso-

wano na budowie biurowca Metropolitan 

na pl. Piłsudskiego w Warszawie. Był on 

możliwy z uwagi na układ obiektu i siatkę 

słupów konstrukcyjnych oraz głębokość 

wykopu. Wymagał skomplikowanej 

analizy statycznej tarczy usztywniającej 

ścianę, a także analizy wpływu tempera-

tury na siły w ścianie szczelinowej, jako 

że tę część obiektu wykonywano od lipca 

do stycznia następnego roku. Podobnie 

wykonano podziemia hotelu Interconti-

nental w Warszawie.

Metoda top & down
W metodzie stropowej przy budowie 

wysokich budynków możliwe jest rów-

noczesne prowadzenie robót w dół i w 

górę tzw. metodą top & down. Jedno-

cześnie z budową części podziemnej roz-

partej kolejnymi stropami od poziomu 

zerowego, wznoszone są w odpowied-

nim tempie i  sekwencjach kondygna-

cje nadziemne. Konstrukcja budynku 

opiera się na tymczasowych podporach 

– słupach stalowych, które są słupami 

docelowymi w części naziemnej. Tech-

nologia ta została szczegółowo opisana 

w publikacjach [12]. Jest to sposób często 

stosowany poza Polską, umożliwiający 

przyspieszenie ukończenia robót. Zaletą 

tej metody jest znaczne skrócenie czasu 

realizacji obiektu i możliwość dociążenia 

podłoża konstrukcją kondygnacji nad-

ziemnych w celu uniknięcia odprężenia 

dna głębokiego wykopu. Poważne wady 

wynikają z następujących powodów [7]:

1. Ciężar budynku prawie w całości 

jest przenoszony przez pale lub barety na 

głębsze warstwy podłoża; w przypadku 

występowania pod fundamentem wody 

o  napiętym zwierciadle lub gruntów 

pęczniejących uniemożliwia szybkie do-

ciążenie tego podłoża płytą denną.

2. Metalowe podpory podtrzymujące 

część nadziemną muszą być zlokalizo-

wane w osiach słupów docelowych; do-

trzymanie wymaganych tolerancji jest 

kłopotliwe lub bywa nawet niemożliwe, 

a wysunięcie słupa tymczasowego poza 

obrys konstrukcji docelowej powoduje 

duże komplikacje wykonawcze.

3. Prowadzenie równoczesne robót 

ziemnych pod stropami i konstrukcyj-

nych powyżej terenu utrudnia prace, 

podnosi koszty i zwiększa zagrożenie 

bezpieczeństwa pracowników.

4. Harmonogram robót musi być opra-

cowany bardzo precyzyjnie; podwyko-

nawcy muszą zapewnić terminowość 

prac; odstępstwa skutkują natychmia-

stowym zagrożeniem harmonogramu, 

a ryzyko niedotrzymania terminu jest 

bardzo duże.

Technika ta została zastosowana przy 

budowie budynku TP SA [12], a także na 

budowie jednego z hoteli w Warszawie.

4. Projektowanie ścian wykopów

Projektowanie ścian obudów głębo-

kich wykopów wymaga znajomości 

mechaniki gruntów, statyki konstruk-

cji, technologii wykonania konstrukcji 

podziemnych oraz zasad współdziałania 

konstrukcji obudowy z masywem grun-

towym. Projektowanie konstrukcji opo-

rowych reguluje PN-83/B-03010, w której 

podano również pewne elementy zasad 

wyznaczania parcia gruntu na ściany wy-

kopów rozpartych. Istotą wymiarowania 

konstrukcji obudów głębokich wykopów 

jest dobór cech geometrycznych ściany 

i rozparcia (kształtów i wymiarów) oraz 

materiałów, a  następnie sprawdzenie, 

czy założenia te zapewniają nośność 

konstrukcji i  poszczególnych jej ele-

mentów wystarczającą do bezpiecznego 

przeniesienia obciążeń oraz stateczność 

układu ściana – współdziałający masyw 

gruntowy i bezpieczeństwo użytkowania 

istniejących obiektów sąsiednich. Dopeł-
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Ryc. 10. Metoda stropowa z dużym centralnym otworem technologicznym, Budynek Wolff  ul. Marszałkowska, Warszawa; 

Bilfi nger Berger Budownictwo SA
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nieniem wymiarowania jest porówna-

nie przewidywanych sił wewnętrznych 

i przemieszczeń z wartościami granicz-

nymi w celu sprawdzenia, czy spełnione 

są kryteria bezpieczeństwa i użytkowal-

ności.

W procesie projektowania należy 

uwzględnić również uwarunkowania 

ekonomiczne przedsięwzięcia. Zaleca 

się stosowanie specjalistycznych progra-

mów komputerowych, szeroko obecnie 

dostępnych na rynku. W projektowaniu 

obudów głębokich wykopów można wy-

różnić trzy zasadnicze podejścia:

1. Obliczanie ściany głębokiego wy-

kopu jako statycznie wyznaczalnego 

ustroju prętowego, poddanego danemu 

obciążeniu parciem i odporem gruntu 

(metody klasyczne). Ten sposób może 

być stosowany na etapie projektu kon-

cepcyjnego i budowlanego, gdy budowa 

wykopu nie jest skomplikowana, a w oto-

czeniu nie ma obiektów wrażliwych na 

osiadanie. Korzystanie z licznych uprosz-

czonych programów obliczeniowych po-

zwala na wyznaczenie sił wewnętrznych, 

bez określania przemieszczeń obudowy 

i terenu.

2. Obliczanie ściany głębokiego wy-

kopu jako ustroju statycznie niewyzna-

czalnego, poddanego znanemu obciąże-

niu parciem gruntu i nieznanej reakcji 

podłoża modelowanego za pomocą ana-

logu sprężynowego (metoda modułu 

reakcji poziomej podłoża lub potocznie 

podłoża sprężystego). Jest to najpopu-

larniejsza w Polsce i na świecie metoda 

wymiarowania ścian głębokich wyko-

pów na potrzeby projektu budowlanego 

i technicznego. Oprócz wartości sił we-

wnętrznych można wyznaczyć poziome 

przemieszczenia ściany w każdej fazie 

budowy wykopu i wznoszenia konstruk-

cji. Znane w Polsce programy kompute-

rowe opracowane z wykorzystaniem tej 

metody to Denebola, Paroi, Rido, GGU, 

GEO5 Ściana-analiza, Larix i inne.

3. Analiza statyczna płaskiego lub 

przestrzennego ustroju, złożonego z kon-

strukcji obudowy, elementów rozparcia 

oraz współdziałającego masywu grunto-

wego metodą elementów skończonych. 

Jest to najbardziej zaawansowana me-

toda wymagająca doboru prawidłowego 

modelu materiałowego masywu grun-

towego [13] oraz precyzyjnego określe-

nia jego parametrów. Jej stosowanie jest 

podyktowane złożonymi warunkami 

geotechnicznymi, sytuacją na naziomie 

ściany wykopu i koniecznością teoretycz-

nej prognozy przemieszczeń obudowy, 

współpracującego obszaru podłoża, dna 

wykopu i powierzchni terenu. Oprogra-

mowanie geotechniczne wykorzystujące 

MES to CESAR, CRISP, FLAC, GEO 

MES, HYDROGEO, PLAXIS, ZSOIL 

i wiele innych.

Stosowanie opisanych metod prowa-

dzenia prac budowlanych w wykopie zo-

stanie omówione na przykładach w dru-

giej części tego artykułu, który ukaże 

się w kolejnym numerze „Nowoczesnego 

Budownictwa Inżynieryjnego”. Szczegó-

łowe dane podane w przykładach mogą 

posłużyć do własnej analizy zagadnie-

nia innymi niż to opisano programami 

i metodami bądź stanowić podstawę do 

weryfi kacji poprawności założeń obli-

czeniowych.
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