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Uniwersalność technologii gwoździowania gruntu przejawia-
jąca się szerokim spektrum zastosowań i  możliwościami ada-

ptacyjnymi, w połączeniu z najwyższą efektywnością ekonomiczną 
sprawiają, że konstrukcje gwoździowane stały się częstym elementem 
dużych projektów infrastrukturalnych. Dzięki tej technologii możli-
we stało się m.in. wzmacnianie istniejących nasypów drogowych bez 
konieczności ich klasycznej przebudowy (co wiąże się np. z możli-
wości utrzymania przejezdności w trakcie prac), stabilizacja osuwisk, 
formowanie w pełni bezpiecznych skarp przekopów (o pochyleniu 
nawet do 60°), jak i tworzenie efektownych ,pionowych ścian opo-
rowych o znacznej wysokości (ponad 20 m).

Gwoździowanie jest metodą zbrojenia wgłębnego gruntu. Pole-
ga na wytworzeniu w obrębie górotworu (skarpy wykopu, nasypu) 
geokompozytowego materiału 
o wyższych parametrach wy-
trzymałościowych względem 
pierwotnych parametrów 
gruntowych wzmacnianego 
ośrodka. Idea gwoździowa-
nia gruntu jest znana od kilku 
dziesięcioleci, jednak dopiero 
rozwój odpowiednich techno-
logii pozwolił na pełne wyko-
rzystanie jej zalet i możliwości. 
Dla gwoździowania jako meto-
dy zbrojenia gruntu, najistot-

niejsza jest efektywność zespolenia gwoździ z gruntem – im jest 
ona wyższa, tym formowany wgłębnie geokompozyt bardziej jed-
norodny („monolityczny”) a wzrost parametrów wytrzymałościo-
wych wyraźniejszy. Dlatego też zastosowanie odpowiedniej tech-
nologii decyduje w znacznej mierze o efekcie końcowym zabiegu. 
Rzeczywistość zweryfi kowała próby gwoździowania z wykorzysta-
niem prętów żebrowanych osadzonych w otworach wypełnionych 
zaczynem cementowym. Trudności z utrzymaniem statecznego, 
drożnego otworu i ograniczony zasięg „iniekcji” sprawiają, że pod-
stawowy dla gwoździowania gruntu warunek – zmonolityzowania 
ośrodka gruntowego, nie występuje, lub jest zbyt słaby dla popraw-
nego funkcjonowania konstrukcji. W świetle tym, najbardziej wy-
dajne, zarówno pod względem technicznym jak i ekonomicznym, 

są technologie tzw. self-drilling 
soil nails (wiercenie z jedno-
czesną iniekcją przy użyciu 
zestawu traconych elementów, 
pełniących następnie funkcję 
zbrojenia gwoździa).

System TITAN – pierwsza 
technologia typu self-drilling 
system, zwana czasem techni-
ką „samo wiercącego” zbroje-
nia została opracowana prawie 
trzydzieści lat temu w fi rmie 
Ischebeck. Szczególy techno-
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logii opisywano szerzej we wcze-
śniejszych numerach „Geoinzy-
nierii”. Do wykonywania gwoździ 
wykorzystywane są najczęściej 
żerdzie typu 30/11 i 40/16, wy-
jątkowo również 52/26. Koń-
cówka żerdzi wyposażona jest 
w traconą koronkę wiertniczą, 
dobraną odpowiednio do rodza-
ju gruntu (najczęściej stosowane 
są koronki o średnicach z prze-
działu 75 do 150 mm). Nośności 
projektowe gwoździ zawierają się 
zazwyczaj w przedziale od 100 do 
blisko 500 kN.

Wykorzystując grunt in-situ jako element kon-
strukcyjny uzyskuje się bezpieczne, eleganckie inży-
niersko konstrukcje o dowolnej praktycznie geometrii. Możliwość 
sprawnego funkcjonowania gwoździ z elastycznym systemem za-
bezpieczenia powierzchniowego pozwala wtopić konstrukcję w oto-
czenie – uzyskać efekt wykończenia „zielonego”, z pokrywą wege-
tacyjną, zaś konstrukcje oporowe formowane w technologii ścian 
gwoździowanych, z uwagi na odmienny charakter pracy, są znacznie 
bezpieczniejsze i łatwiejsze w użytkowaniu, niż tradycyjne konstruk-
cje oporowe z kotwami sprężanymi.

Z uwagi na szereg wyjątkowych cech oraz bogactwo doświad-
czeń, system TITAN stał się istotnym narzędziem do rozwiązy-
wania problemów geotechnicznych przy realizacji wielu ważnych 
inwestycji drogowych.

Stabilizacja osuwisk, DE S1 m. Grodziec, DK 
69 m. Przybędza

Technologiczne zalety gwoździ iniekcyjnych TITAN stają się 
szczególnie widoczne w przypadku obiektów zlokalizowanych w ge-
netycznie słabym ośrodku gruntowym (typu np. drobnorytmiczne-
go fl iszu karpackiego z zaangażowaną mikrotektoniką) lub w ośrod-
kach osłabionych procesami geodynamicznymi. Wyjątkowy sposób 
osadzania gwoździ (wiercenia z jednoczesną 
iniekcją) pozwala nie tylko spiąć strefę aktyw-
ną i bierną form osuwiskowych, ale i zapew-
nić wgłębne wzmocnienie iniekcyjne samego 
ośrodka, zwłaszcza w strefi e poślizgu. Roz-
wiązanie to jest niezwykle skuteczne i pozwa-
la na nadanie zabezpieczeniom lekkiej formy, 
ograniczając tym samym znacząco zakres 
prac ziemnych, np. wymiany gruntu czy roz-
biórki i formowania masywnych konstrukcji 
podpierających. Pomysłem absolutnie wyjąt-
kowym, stworzonym z myślą o osuwiskach 
są gwoździe drenujące. Gwoździe drenujące 
wykonywane są z zastosowaniem TITAN 
40/27. Do iniekcji wykorzystuje się specjal-
ną mieszankę cementową, która powoduje 
powstanie porowatej struktury kamienia ce-
mentowego o współczynniku fi ltracji rzędu 
k= 10-4 m/s. Porowatość efektywna buławy 

gwoździ drenujących w połączeniu z rozstawem 
gwoździ daje możliwość skutecznej, szybkiej redukcji 
ciśnienia porowego w strefi e poślizgu.

Znakomitym przykładem kompleksowego rozwiązania proble-
mów osuwiskowych skarp drogowych jest obiekt zlokalizowany 
w ciągu drogi ekspresowej S1 Bielko-Biała – Cieszyn, w miejsco-
wości Grodziec. Problem objawił się na skarpach o nachyleniu 
rzędu 30° i długości skłonu blisko 20 m. Procesy rozwijające się 
stopniowo, objęły ostatecznie całą wysokość skarp, a w okresie 
największej intensywności koluwia zasypywały pobocze i część 
jednego z pasów ruchu. Zjawisko dotknęło obu skarp wykopu, 
na odcinku ok. 240 m. Po próbach zabezpieczeń doraźnych, osta-
tecznie zdecydowano się na zabezpieczenie konstrukcją gwoździo-
waną z oblicowaniem podatnym. Stateczność wgłębną zapewnił 
układ gwoździ gruntowych TITAN 30/11 o długościach 3, 4, 6, 
7, 8, 9, 12 m o łącznym metrażu ~ 9 000 mb. Jako oblicowanie za-
pewniające stateczność przypowierzchniową zastosowano siatkę 
stalową wysokiej sztywności systemu Tecco, nadając tym samym 
całości bardzo estetyczny wygląd. Bliźniacze rozwiązanie zasto-
sowano również na skarpie korpusu drogowego drogi krajowej 
nr 69 w rejonie Węgierskiej Górki. Procesy osuwiskowe uaktyw-
niły się w korpusie drogowym biegnącym po naturalnym zboczu. 
Nachylenie skarpy korpusu wynosi 45 – 60°. Zjawiska spowodo-
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DE S1, Grodziec. Widok zabezpieczonych skarpFot. 3.

DK 69, Przybędza. Przykładowy model obliczeniowy dla projektu zabezpieczenia osuwiskaRys. 1.
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wały uszkodzenia nawierzchni drogi krajowej, spękania i znaczne 
uskoki, na odcinku ok. 100 m. Podejmowane próby napraw przy 
pomocy narzutu kamiennego, geowłóknin i odwodnienia przyno-
siły poprawę krótkotrwałą. Docelowo, w celu stabilizacji osuwiska 
wykonano poprawę odwodnienia oraz zabezpieczenie wgłębne 
z użyciem ok. 6 000 mb gwoździ TITAN 40/16 o długościach 6, 
9, 12 i 15 m. Układ gwoździ współpracuje z aktywnym systemem 
oblicowania Tecco. Zabezpieczenie wtapia się w otoczenie, znika-
jąc pod pokrywą wegetacyjną.

Zabezpieczenie skarp i ścian wykopów, DE S7 ob-
wodnica m. Lubień

Pełnię możliwości, jakie daje technologia gwoździowania widać 
doskonale na budowanym odcinku drogi ekspresowej S7 Kraków 
– Zakopane, na obejściu miejscowości Lubień. Droga na tym od-
cinku biegnie trawersem po zboczu lokalnego wzniesienia. Taka 
lokalizacja wiązała się z koniecznością zabezpieczenia skarp i ścian 
powstałych przy wcięciu drogi w zbocze. Ich konstrukcję oparto 
na gwoździowaniu, dostosowując metodę do lokalnych potrzeb 
(geometrii wykopu i warunków gruntowych). Powstały w ten 
sposób efektowne, pionowe ściany oporowe o wysokości rzędu 
15 m, formowane metodą top-down, z docelowym oblicowaniem 
z żelbetowych paneli o urozmaiconej formie. W miejscu, gdzie 
geometria wykopu pozwalała na zmniejszenie nachylenia skarp 
do 60-70°, zastosowano gwoździe z aktywnym oblicowaniem 
wysokiej sztywności. Obrazu możliwości dopełnia wykonywane 
obecnie zabezpieczenie spękanych, skalnych wychodni piaskowca 
w starym kamieniołomie. Droga 
biegnąca u jego podnóża chro-
niona będzie przed skalnymi ob-
rywami bloków piaskowcowych 
/o śr. masie rzędu 2-3 ton/ kon-
strukcją z gwoździ i wysokowy-
trzymałej siatki Geobrugg Spi-
der. Konstrukcje zabezpieczeń 
prowadzone przez fi rmy IMB 
i Soley, oparte są na szerokim wa-
chlarzu gwoździ TITAN w od-
mianach 30/11, 40/16 i 52/26. 

Łączną ich długość szacuje się obecnie na poziomie ok. 17 000 mb. 
Po zakończeniu prac, ten odcinek zakopianki z pewnością będzie 
jednym z najbardziej interesujących inżyniersko fragmentów trasy.

Tunele, DE S69 m. Laliki
Kulminacją spektrum zastosowań gwoździ TITAN jest budowa 

pierwszego w Polsce tunelu drogowego wykonywanego metodami 
górniczymi (drążonego). Budowa obiektu o długości 680 m zlo-
kalizowanego na odcinku C2 drogi ekspresowej S69, w miejsco-
wości Laliki, rozpoczęła się z początkiem lutego br. W pierwszej 
kolejności wykonano portal południowy, zabezpieczony metodą 
gwoździowania. Wykop startowy o głębokości ok. 20 m i  nachyle-
niu blisko 60° został zabezpieczony przy użyciu gwoździ TITAN 
40/16 oraz TITAN 52/26 o długościach 9, 12 i 14 m. Łączna dłu-
gość gwoździ wyniosła blisko 11 000 mb. Prace przy tunelu pro-
wadzą słowackie fi rmy Doprastav oraz Geostatik, pod nadzorem 
fi rmy Scott Wilson.

Przedstawiony, skrócony przegląd wybranych konstrukcji 
opartych na gwoździach TITAN świadczy o rozpowszechnieniu 
i uznaniu systemu TITAN wśród projektantów drogowych. Poka-
zuje jednocześnie, jak duże jest zapotrzebowanie branży w dziedzi-
nie rozwiązań geotechnicznych. Jakość doświadczeń i ogromny ich 
zakres związany z geotechniką i i technologią gwoździowania, jest 
bazą, na której oparto system TITAN i która gwarantuje skutecz-
ność i efektywność ekonomiczną.

 Podsumowując, warto zwrócić uwagę na fakt, iż przedstawione 
powyżej w skrócie rozwiązania często kończą fazę prób z rozwią-

zaniami doraźnymi. Warto się 
zatem zastanowić, czy nie rozsąd-
niej jest sięgnąć po sprawdzone 
i skuteczne metody, oszczędza-
jąc czas i środki przeznaczane na 
rozwiązania nie spełniające swej 
funkcji. Stare powiedzenie, że nie 
stać nas na rzeczy tanie, wydaje się 
aktualne jak nigdy, w momencie, 
gdy ogromne kwoty wydawane są 
na projekty mające służyć przez 
następne dziesięciolecia. 

DE S7, Lubień. Zagwoździowana skarpa w trakcie mocowa-
nia systemu oblicowaniaFot. 5.
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Obliczenie statecznosci skarpy
Przekroj A-A, wraz zabezpieczeniami, parametry zredukowane

min = 1.54; xm = -34.85 m; ym = 436.34 m; R = 13.96 m

DK 69, Przybędza. Przykładowy przekrój obliczeniowy dla 
osuwiskaRys. 2. DE S7, Lubień. Jedna z najwyższych ścian w trackie budowyFot. 4.
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