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Streszczenie
Uniwersalny charakter zastosowań grodzic, ich odporność na korozję
chemiczną w agresywnym środowisku oraz
na promieniowanie
słoneczne, jak również łatwość w montażu - to cechy sprawiające, że
ściany oporowe wykonane z grodzic winylowych C-LO~ stanowią tanie i
skuteczne technologicznie zabezpieczenie linii brzegowych rzek, jezior i
stawów. Stosowane mogą być również jako przesłony przeciwfiltracyjne
wokól wysypisk śmieci i w podłożu obwałowań przeciwpowodziowych.
Mogą być z powodzeniem używane do zabezpieczania skmp w
drogownictwie oraz jako materiały konstrukcyjne i zabezpieczające przy
budowie oczyszczalni ścieków i wykonaiVstwie elementów architektury
miejskiej
Summary
C-LOC10 is tough, attractive engineered vintl sheet piling that forms the
basie eonstrucifon component of the C-LOCw eros ion eontroi system. The
C-LO~ systen offers high-technology, cost effective erosfon eontroi whit
thick exterior-grade vinyl paneis that interlock to form sheet piling walls
that willlast a lifetime. UV-protected paneis com e in a variety of lenghts.
They are impervious to salt water, sun damage, rot, borers and rust.
When installed whit a system of wales ond anchors, the C-LO(!R
interlocked paneis from solid, atractive eros ion eontroi barriers.
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Grodzice z pol ichlorku winylu typu C-LOC po raz pierwszy zostały zastosowane w
USA w 1985 roku. Bardzo szybko zyskały uznan ie w gronie fachowców w USA oraz w
EUI·opie Zachodniej i są stosowane do tradycyjnych rozwiązań technicznych przy
zabezpieczaniu przed działan i e m wód.
Prekursorami w dziedzinie technologii wytłaczan ia PVE oraz producentem grodzic
winylowych C-LOC jest CranePlastics Company z siedziba w Columbus (Ohio) amerykański partner spó łkijoint - venture CranePiastics Poland z siedzibą w Mielcu.
Wyjątkowa un iwersal ność , przyjazny stosunek do śro dow iska i ł atwo ść montażu
powoduj~ że ściany C-LOC doskon ałe zabezpieczenie linii brzegowych rzek, jezior i
innych zbiorn ików wodnych. Dzięki swej trwałości , elastyczności i łatwości montażu
stosowane są przy budowie falochronów, nabrzeży portowych, basenów jachtowych
oraz promenad nadrzecznych, nadjeziornych i nadmorskich. W połączeniu z
drewn ianymi cienkimi palami stanowią dos konałe zabezpieczenie brzegów morskich w
miejscach, gdzie wyst~pują s iIn e fa lowanie. Zastosowanie zewnętrznego (lub
wewn~trzn ego) oczepu umożliwia uzyskanie estetycznej i regularnej linii.
C-LOC jest odporny na działani e środowiska agresywnego, nie wymaga
konserwacji, a jego trwa ł ość powoduje utrzymanie nienaruszonego stanu przez długie
łata.

Grodzice winylowe zaprojektowano tak, że łączone są ze sobą wzdłuż pionowych
zamków bocznych. W przypadku, gdy na śc iankę działa ciśnien i e wody lub parcie
gruntu połączenia ulegają zaciśnięciu przez co zwiększa się szczeln ość ściany . Dzięki
temu, że grodzice połączone są szczeln ie i tworzą elastyczną konstrukcję w fonnie
śc iany arkuszowej zn a l azły zastosowanie m. in. jako c ienkościenne przesłony
przeciwfiltracyj ne w podłożu obwałowań przeciwpowodziowych. Grodzice C-LOC są
dostę pne w dwóch rodzajach :
:> CL - 4500 o szerokości 0,30 m
:> CL 9000 o szerokośc i 0,60 m.
Dla usprawnienia montażu produkowane
:> narożnik 90° CL-4500
:> narożnik krzyżakowy CL-4500
:> n arożnik uniwersalny
:> ł·ącznik 6" CL-9000

są

ponadto elementy pomocnicze :

Winylowe elementy grodzic C_ LOC posiadaj ą aprobatę techni czną Instytutu
Techniki. Budowlanej w Warszawie nr AT- 15-3907/99 waż n ą do dnia 31 sierpnia 2004
roku oraz spełniają wymagania w zakres ie braku szkodl iwego oddzi aływania na
zdrowie potwierdzone oceną higieniczną nr HKJB/2902/0 1/98 Państwowego Zakłady
Higieny w Warszawie.
Na Międzynarodowych Targach Eko logicznych "Poleko" w listopadzie L999
roku w Poznaniu otrzymały ZLOTY MEDAL w kategorii nowości technologicznych z
zakresu ochrony przed szkodliwym d z iała n iem wód.
Podstawowe parametry wytrzyma~ośc i owe, jakie powinny
ob liczen iach, są n astępujące:
:> wytrzymałość na rozciągan ie : 48 MPa

być uwzględniane

w
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~
~
~
~

mod uł sprężystośc i

przy rozc iągan iu : 2000 MPa
na zginanie : 70 MPa
moduł sprężystości przy zginan iu : 2900 MPa
dopuszczalne n apręzen i e przy zginaniu : ad = 14.34 MPa
wytrzymałośc

Rys. l Zabezpieczenie brzegu rzeki pr:y ll')lkorzy:tsaniu grodzi C-LOC
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System śc i anek oporowych z grodzic winylowych C_LOC, z uwagi na ich
niewielk i c iężar, nie wymaga stosowania żadnego specjalistycznego sprzętu
mont ażowego i może być wbudowany (zagłębiony ) przy użyc iu takich narzędz i jak :
~ młot wibracyj ny lub ubijarka sadzana na łyżce koparki pods i ębi e rnej ,
~ przen ośny młot wibracyj ny z napędem sprężynowym , wy posażony w końcówkę
do zabijania grodzic,
~ konwencjonalny kafar (tzw. "baba"),
~ kafar strumieniowy napędzany pompą o wysokim wydatku, ręczny lub
podwieszony na wys i ęg niku dźwigu samojezdnego,
~ łyżka koparki pods i ęb iernej.

Rys. 3 Manta: grodzic C_ LOC przy wykorzystaniu wibram fota
Przy lokalizacji konstrukcji ściany (nie za l eżni e od tego czy jest to wybrzeże czy
zbocze wzgórza) oraz w zależności od typu podłoża głównymi uwaru nkowaniami jakie
powinny być brane pod uwagę przy wyborze sposobu montażu grodzic C-LOC jest
właści wie dobrany sprzęt do zabijania na danym terenie oraz skała trudnośc i związana z
m o nta że m .

Uwarunkowania zw iązane z budową geo logi czn ą pod łoża mają zasadnicze
znaczenie dla trwa łości i funkcjona lności zamontowanej śc iany z grodzic C-LOC.
Szybkość montaż u , wyeliminowanie do
minimum zakresu robót ziemnych,
moż li wość głębok iego usytuowania przegrody w podłożu, łatwość wykonywania robót
mimo podwyższonego poziomu wód gruntowych to cechy, które w znacznym stopniu
przyczyn iaj ą s ię do coraz szerszego zastosowania grodzic C-LOC w zastępstwie
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dotychczas stosowanych tradycyj nych m ateriał ów (brusy stalowe. śc ia nki w wykopach
np. :
:> przy zabezpieczeniu obwalowar1 przeciwpowodLiowych rzeki W i s ły (gm ina
Borowa) przed nadmierną fi l tracją wody przez korpus walu grodzice winylowe
zastąpiły ekran z folii hydroi zolacyj nej PCV grubości l mm ,
:> przy zabezpieczen iu obwa ł owań rzeki Odry przed nadm i erną filtracją przez
pod łoże grodzice winylowe C-LOC zastąpiły przes łonę cementowo bentonitową w wykopie wąskop rzest rzenn ym.

wąskoprzestrzennych),

Rys. 4 Wykorzystanie pali C-LOC do budowy przystani j achtowej
W przypadku zamiany fo lii hydroizolacyjnej na grodzice winylowyc C- LOC
porównanie tych rozw i ązar1 jednoznacznie wskazuje na przcwag~ rozw iązania z
użyciem grodzic C-LOC. Zaletami techn icznymi tego rozw i ązan i a są:
:> eliminacja groźnych dla statecznośc i wału robót ziemnyc h u podstawy wału ,
:> głębsze usytuowanie przegrody w pod łożu i wyd ł użenie drogi fl itracj i,
:> zmniejszenie zakresu robót ziemnych
:> zwiększenie odporności na uszkod zenia
:> łatwość kontroli robót zakrytych.
W przypadku porównania zabezpieczenia przeci,vfiltracyjncgo poprzez wykonanie
szczelnej w wykopie wąskoprzestrzennym i przy zastosowaniu winylowyc h
grodzic C_LOC przewaga grodzic C- LOC jest równ ież jednoznaczna : eliminuje
konieczność przemieszczania dużych mas ziemnych i angażowan ia specjalistycznych
maszyn oraz w znacznym stopniu ogranicza konieczn ość przeprowadzania
wywłaszczeń trwałych i czasowych (przesłonę przeciwfi l tracyjną z grodzic winylowych
C_LOC wykonuje s i ę w bezpośrednim sąs iedztwie krawędzi stopy odwodnej poprzez
wprowadzanie ko lejnych grodzic w podłoże przy pomocy koparki i wibromłota na
zadaną głębokość. Wprawny wykonawca robót może w przec i ągu jednego tygodnia
wykonać z grodzic C_LOC od 1.5 do 2 km przesłony przeciwfiltracyjnej ni ezal eżnie od
panujących warunków atmos ferycznych).
ścianki
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Rys. S Wykonanie przesłony przeciw.fiłlracyjnej w podłożu

obwałowań

Bardzo dobre efekty daje połączen i e śc ianki szcze lnej wykonanej w podłożu
z ekranem przeciwfi ltracyjnym wykonanym na skarpie odwodnej z maty
bentonitowej. W tabeli zestawiono przykł adowo zalety i wady takiego rozw i ązan i a w
porównan iu z p rzeponą cie nkośc i e nn ą w y konaną m etodą iniekcji.

obwał owan i a

TA BELA l
RODZAJ METODY

ZALETY

WADY
)-

I' RZEI'ONA
CI EN KOŚC IENNA

).>

osiągni ęcie wodoszczelności

rdzenia

W Y KO~ANA

:\I ETOD,\
INIEKCJI

gwarantującej szczelność

"

konstrukcj i
elekt dodatkowy . Q~ściowe
"rdzeni owe" dllgl,!szczenie
korpusu

:...

os iągnięc ie wodoszczelnośc i

)-

"
MATA
llENTONITOWA +
GIWOZICE C-LOC

skomplikowana technologia
wykonania, wym agająca wysoce
specjalistycznego sprzętu (węzeł
mieszaln iczy, ruroc i ~1g i. maszyna
do podawania iniektu).
wprowadzenie w obwalowanic
rdzenia d L iclącc go korpus na
część odwodną i o dpowictrwą,
co zagraża statecznośc i
konstrukcji,
brak m ożl iwości wykonywan ia
nrac w niskich temperaturach

ekranu na skarpie walu oraz
pionowej przes ł ony w podłożu.
gwaran tującej szcze lność

konstrukcji,
prosta technologia wykonawstwa
nic wymagająca an gażowa ni a
wyspecjalizowanego sprz<;tu,
;..
brak elementów stan owiących
zagroże n ie dla bezpicczetistwa
konstrukcj i
:;.
możliwość realizacji prac w
niskich temperaturach

:...

;..

praktycznie nic wyst~pują
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W celu uł atwi enia pracy projektantom śc ia n wykonywanych z grodzic winylowych
C-LOC firma Crane Plastics Poland dostarcza (ni eodpłatni e) oprogramowanie
wspomagające prace projektowe. J akkołw i e k przyjęta w programie metoda ob li czeń ni e
j est zgodna z po l ską praktyk ą proj ektow ą, to m oże spe łni ać rolę pom ocni czą przy
doborze ści anek.

Ści anka
szczelna

Rys. 6

Przykładowe

schematy obliczeniowe ścinek ·wykonanych z grodzic C-LOC

C LOC S hoet Plle Dcsogn Program (ver 1 1 Aprrl 2000)
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W instrukcji obsłu g i programu dostarczanego wraz z dys kietką instalacyjną
omówiono bardzo szczegó łowo poszczegó lne operacje związane z przyjmowaniem
zaloze ń wyjściowyc h do obliczeń oraz sposób doboru typu śc i anki w zależnośc i od
obc i ązer'l jakie ma ona przenos i ć.
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