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Przy pewnych uwarunkowaniach technologicznych kotwy gruntowe są podstawowym, a właściwie jedynym sposobem zapewnienia stateczności ścian wykopów głębokich. Dodatkowe trudności w montażu kotew gruntowych
związane są m.in. z rozwojem inżynierii miejskiej, a w szczególności tzw. urbanistyki podziemnej, zajmującej
się m.in. budową podziemnych tras komunikacyjnych, wielopoziomowych skrzyżowań, garaży podziemnych oraz
głębokich fundamentów pod wysokie budynki.
naciągu. Dodatkowo, na czas budowy należy
naddatek ten zabezpieczyć. Można to zrobić
na dwa sposoby: za pomocą pojedynczych
rurek polietylenowych lub za pomocą jednej
zbiorczej rury, np. PCV.
Gdy czas eksploatacji kotwy dobiegnie
końca, można przystąpić do jej demontażu.
Prace należy rozpocząć od odsłonięcia cięgien, instalacji głowiczki sprężającej i elementu dystansowego. Następnie na cięgnie
biegnącym w osi kotwy w pierwszej kolejności instaluje się prasę hydrauliczną.
Element rozłączający znajdujący się na
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1. Kotwy demontowalne BBV – typ
CR (Completely Retreatable)

rozkruszonej zaprawy cementowej.
Całkowity demontaż kotwy możliwy jest
dzięki poprowadzonemu w osi kotwy dodat-
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2. Kotwy demontowalne BBV – typ
PR (Partially Retreatable)
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