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NORMY    PRzePisY    PORaDY    zasaDY. . .



szanowni Państwo, 

Oddając w Państwa ręce niniejszy podręcznik, kierowałem się koniecznością przybliżenia w możliwie najprostrzy 
sposób, treści opisanych językiem profesjonalnym, zawartych w Katalogach KOPRas oraz w normach i przepisach 
związanych z obudowami wykopów. 

Moje oczekiwania będą spełnione, jeżeli ten podręcznik usprawni Państwu korzystanie z naszego katalogu. Jestem 
przekonany, że ten podręcznik ułatwi pierwszy kontakt z naszą firmą. Ujednolicona terminologia i praktyczne 
porady będą przydatne przy pierwszych rozmowach z naszym działem marketingu na temat wynajmu lub zakupu 
obudów. 

zapewniam, że moi specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w zakresie zastosowania obudów firmy KOPRas, 
będą udzielać Państwu informacji na temat dowolnego typu obudowy. Dzięki korzystaniu z niniejszego 
podręcznika łatwiejsze będzie nawiązanie profesjonalnego dialogu. Deklaruję kompetentną pomoc w każdej, 
nawet w bardzo trudnej sytuacji zabezpieczenia ścian wykopów na budowie. Wypracowany wspólnie wybór 
typu obudowy będzie optymalny dla Państwa potrzeb, a co za tym idzie obudowa będzie posiadała odpowiednią 
wytrzymałość, zaś koszt wynajmu czy zakupu będzie optymalny.

informacje podane w podręczniku czerpałem z doświadczeń osobistych i wiedzy praktycznej moich pracowników, 
w czasach kiedy przed 35 laty byłem najpierw właścicielem wykonawczej firmy inżynieryjnej, a dziś producentem 
obudów. Jako pierwszy w Polsce producent obudów do wykopów, jestem ciągle na bieżąco z nowościami w tej 
branży. Dowodem ciągłego rozwoju jest zawartość tego podręcznika firmy KOPRas. 

 
zapraszam

dr inż. Marek Kopras

WYBieRaJ BezPieczeństWO - żYcie 
lUDzKie Jest NaJWażNieJsze
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Firma Kopras jest w Polsce czołowym producentem obudów do wykopów. Produkty firmy 
Kopras znane są i stosowane również w krajach europejskich jak np. Niemcy, austria czy Francja. 
W swojej ofercie posiada szeroki zakres produktów, które przy ich właściwym wykorzystaniu 
gwarantują możliwość bezpiecznego wykonywania prac w wykopach tymczasowych.  
W wytycznych instytutu techniki Budowlanej dotyczących warunków technicznych wykonania  
i odbioru robót ziemnych podano poniższe definicje:

- wykop tymczasowy - wykop o przewidywanym okresie użytkowania nie dłuższym niż 1 rok,
- wykop szerokoprzestrzenny - wykop o szerokości dna wykopu większej niż 1,5 m, 
- wykop wąskoprzestrzenny - wykop o szerokości dna wykopu mniejszej lub równej 1,5 m,
- wykop średniogłęboki - wykop o głębokości do 3 m,
- wykop głęboki - wykop o głębokości większej od 3 m, 
- wykop otwarty - wykop wykonany bez obudowy, 
- wykop obudowany - wykop o ścianach zabezpieczonych obudową, 
- obudowa - konstrukcja zabezpieczająca stateczność ścian wykopu, a także dodatkowo                   
zabezpieczająca grunt w sąsiedztwie wykopu przed nadmiernymi odkształceniami, 
- obudowa tymczasowa- obudowa przeznaczona do usunięcia po zakończeniu robót w wykopie.
 
zgodnie z normą PN-B-06050:1999 "Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne." w otwartych 
wykopach tymczasowych wykonywanych w gruntach suchych, gdy teren przy wykopie nie jest obciążony 
nasypem lub sprzętem, nieobudowane skarpy pionowe mogą być stosowane do głębokości: 
- 4,0 m w gruntach skalistych, 
- 1,5 m w gruntach spoistych, 
- 1,0 m w pozostałych gruntach.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że tylko w nielicznych przypadkach wykopów 
wąskoprzestrzennych można się obyć bez stosowania obudowy. W pozostałych przypadkach 
stateczność skarp wykopu należy zapewnić przez wykonanie odpowiedniej obudowy. szeroki zakres 
możliwych rozwiązań zaprezentowany jest w niniejszym podręczniku. szczegółowe zapoznanie się  
z treścią podręcznika pozwoli na dobór odpowiedniej obudowy, co zapewni bezpieczne i ekonomiczne 
prowadzenie robót. 

Przy wykonywaniu robót w wykopach średniogłębokich i głębokich np. przy układaniu rurociągów, należy 
zwracać szczególną uwagę na bezpieczeństwo życia i zdrowia wykonujących je pracowników. Prace 
prowadzone w wykopach stwarzają zagrożenie nie tylko dla pracowników bezpośrednio pracujących  
w wykopie, ale także dla osób postronnych. Przestrzeganie przepisów BHP jest obowiązkiem kierownika 
budowy i wszystkich osób związanych z realizacją robót. 

Personel techniczny i pracownicy zatrudnieni przy realizacji robót prowadzonych w wykopach muszą 
być systematycznie szkoleni w zakresie BHP, muszą znać zagrożenia, a także sposoby prawidłowego  
i bezpiecznego prowadzenia prac. 

Należy pamiętać, że osoby odpowiedzialne za zaniedbania, bądź niewłaściwe zabezpieczenie wykopu, 
które doprowadziły do narażenia utraty życia lub zdrowia pracowników lub osób postronnych są pociągane  
do odpowiedzialności karnej. 

Dokładne przestudiowanie treści zawartych w niniejszym podręczniku, gdzie pokazano jak prawidłowo 
wykonywać prace w wykopach oraz wskazano liczne błędy popełniane w praktyce, pozwoli na racjonalne 
i bezpieczne prowadzenie prac. Katalog pokazuje szerokie możliwości jakie stwarza zastosowanie 
produktów przeznaczonych do obudów wykopów firmy Kopras. 

Firma Kopras stale poszerza zakres swoich wyrobów, wprowadza do oferty coraz to nowe rozwiązania, 
o gwarantowanym bezpieczeństwie ich użytkowania. Właściciel Firmy nieustannie podnosi swoje 
kwalifikacje i poszerza swoją wiedzę z zakresu geotechniki, co w bezpośredni sposób wpływa na 
rozwiązania techniczne produkowanych obudów i podnoszenie bezpieczeństwa ich użytkowania. 
Najlepszym dowodem na poparcie powyższego jest fakt, iż Pan Marek Kopras w 2021 roku obronił 
z wyróżnieniem doktorat na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. tytuł doktoratu brzmiał: 
„Weryfikacja metod projektowania i obliczeń konstrukcji płyt obudowy wykopów tymczasowych”. 
Miałem tą przyjemność bycia promotorem tej rozprawy.

Poznań, kwiecień 2022 r.           prof. dr hab. inż. Wiesław Buczkowski 
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RODzaJe zaBezPieczeń ŚciaN WYKOPÓW
Dr inż. Marek Kopras. Wydział inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej

W literaturze technicznej spotyka się wiele przykładów 
podziałów rodzajów obudów wykopów. Jednym  
z pełniejszych jest zestawienie przedstawione przez 
siemińską-lewandowską (2016), które zostało rozszerzone  
o systemowe obudowy wykopów.

Wśród zabezpieczeń ścian wykopów spotyka się:
1) ściany szczelinowe,
2) obudowy berlińskie,
3) ścianki szczelne z grodzic stalowych,
4) palisady z pali (np. cFa lub mikropali),
5) ściany z kolumn wykonanych metodą iniekcji strumieniowej,
6) ściany gwoździowane,
7) technologie mieszane,
8) obudowy systemowe.

Poniżej pokrótce omówiono poszczególne rozwiązania.

abc

Ściana szczelinowa to ściana z betonu lub z żelbetu  
o szerokości zwykle 50-100 cm, formowana w szczelinie 
wykonanej w gruncie. Pod osłoną  zawiesiny tiksotropowej. 
Beton jest układany przez rurę wlewową pod osłoną 
zawiesiny betonitowej rozpierającej ściany szczeliny. Ściana 
szczelinowa jest obudową wykopu, która po wybudowaniu 
obiektu najczęściej jest jego częścią (podziemne garaże, 
piwnice, ściany stacji metra). W budownictwie ogólnym 
najczęściej wykonuje się takie ściany do głębokości 12-18 m,  
w budownictwie komunikacyjnym do głębokości 22-25 m, 
choć istnieje możliwość wykonania ich do głębokości około 
60 m.

Obudowa berlińska to ściana oporowa służąca  
do zabezpieczania wykopów tymczasowych składająca 
się z pionowych elementów najczęściej stalowych profili 
dwuteowych pogrążanych w gruncie, co kilka metrów  
a następnie przestrzeń pomiędzy nimi jest wypełniana 
opinką z drewna, stali lub płytami z betonu. Obudowa 
berlińska jest konstrukcją stosunkowo wiotką i dlatego 
istnieją ograniczenia, co do jej stosowania. W przypadku 
wykopów o głębokości powyżej 4 m wymaga rozpierania 
na wielu poziomach. częścią ścianki berlińskiej są też kotwy, 
oczepy, rozpory i podpory.

Obudowa berlińska wykorzystuje zjawisko łukowego 
sklepienia gruntu, co pozwala stosować opinki o mniejszej 
wytrzymałości.

zabezpieczenie wykopu w technologii ściany szczelinowej

Niewątpliwą zaletą tej konstrukcji jest możliwość 
zabezpieczania długich, głębokich, jednostronnych  
wykopów też z założeniem pozostawienia jej w gruncie po 
wybudowaniu obiektu. znana od lat (powstała w latach 20 
tych XX wieku przy budowie metra w Berlinie, stąd nazwa), 
jest łatwa do projektowania ze względu na dużą ilość 
dostępnych tanich programów obliczeniowych.

zjawisko łukowego sklepienia gruntu wg „trenching  
and shoring manual” california Department  

of transportation 2011

zabezpieczenie wykopu w technice ściany berlińskiej  
z rozporą narożną

Ścianka szczelna z grodzic stalowych jest to bardzo 
popularna obudowa wykopów tymczasowych. Najczęściej 
stosowana jest w miejscach, gdzie występuje wysoki poziom 
wody gruntowej a grunty są przepuszczalne z tendencją 
do tworzenia się zjawiska kurzawki. ten rodzaj obudowy 
skutecznie odcina napływ wody gruntowej do wykopu pod 
warunkiem zabicia profili aż w podłoże nieprzepuszczalne  
wraz z uszczelnieniem styków. Metoda ta z uwagi na 
koszt stali i konieczność użycia specjalistycznego sprzętu 
uznawana jest za stosunkowo drogą. czasami jej użycie jest 
niemożliwe ze względu na trudności z pogrążaniem brusów 
oraz ze względu na drgania podczas zabijania. Prosta  
w projektowaniu, dobrze znana od lat i szeroko stosowana 
zarówno, jako obudowa tymczasowa jak i obudowa trwała np. 
przy budowie nabrzeża portowego. często też traktowana 
jest, jako zabezpieczenie w formie traconej, szczególnie, jeżeli 
jest kotwiona oraz gdy działka, na której realizowana jest 
budowa charakteryzuje się brakiem miejsca wokół wykopu 
do ustawiania ciężkiego sprzętu niezbędnego do wyciągania 
grodzic. W niektórych przypadkach usuwanie grodzic może 
powodować rozluźnienie i osiadanie gruntu wokół wykopu 
i dla bezpieczeństwa obiektów zlokalizowanych w pobliżu 
pozostawia się ją w całości lub w części, czyli jest to tzw. 
obudowa „tracona”.
 
statycznie ścianka z grodzic pracuje, jako ściana utwierdzona 
w gruncie lub utwierdzona i rozparta, podparta oraz kotwiona.

Najbardziej znanym profilem stosowanym w Polsce jest profil 
larssena z zamkami, które po uszczelnieniu przeciwdziałają 
napływowi wody. stosowane są też profile U lub z, grodzice 
skrzynkowe z profili dwuteowych o przekroju H, grodzice 
płaskie lub rurowe.

zabezpieczenie głębokiego wykopu przy wykorzystaniu 
rozpartej ścianki z grodzic stalowych (profile larssena)

Ściana z kolumn wykonanych w technice iniekcji 
strumieniowej (źródło: www.tolos.pl)

Kolejną z technik zabezpieczenia ścian wykopów są ściany 
gwoździowane. Gwoździowanie ściany wykopu polega na 
zbrojeniu gruntu gwoździami gruntowymi o długości od 4 
do 8 m, zwanymi inaczej kotwami biernymi. Wadą tego typu 
konstrukcji jest nieusuwalność gwoździ po wykonaniu ściany, 
co może utrudniać roboty budowlane na sąsiedniej parceli. 
zabezpieczenie stateczności takiej ściany oporowej traktuje 
się, jako trwałe. Nie jest to tymczasowa obudowa wykopu.

Palisady z pali wierconych (np. CFA lub mikropali) 
wykonuje się do głębokości 20 m najczęściej o średnicy 0,6  
i 0,8 m. zalety tego typu obudowy wykopu to:
- niski koszt wykonania obudowy wykopu,
- stosunkowo duża sztywność obudowy,
- brak drgań podczas wykonywania pali,
- w przypadku pali formowanych świdrem ciągłym 
  zapobiega się rozluźnianiu gruntu,
- możliwość stosowania w różnych warunkach  
  geotechnicznych.

Wadą palisady może być brak szczelności oraz wysoki koszt 
dodatkowych prac w przypadku wykorzystania jej, jako 
obudowy stałej związany z wykończeniem powierzchni ściany.

Ściany z kolumn wykonanych metodą iniekcji strumieniowej 
spośród wymienionych tu metod stanowią stosunkowo 
młodą metodę budowy ściany oporowej. Polega ona na 
upłynnieniu gruntu strumieniem cieczy o ciśnieniu 30-70 
MPa i mieszaniu tego gruntu z zaczynem cementowym.  
W zależności od sposobu upłynnienia rozróżnia się iniekcję 
pojedynczą (wodą), podwójną (wodą i powietrzem) i potrójną 
(wodą, powietrzem i zaczynem cementowym). Ściany te  
są stosowane, jako wspornikowe, lecz często stosuje się 
rozpory lub kotwy montowane na oczepach. Pale mogą być 
zbrojone np. dwuteownikami stalowymi. Średnica kolumn 
waha się zwyczajowo od 60 do 70 cm.

zabezpieczenie wykopu przy wykorzystaniu techniki 
palisady żelbetowej

zabezpieczenie zbocza gwoździami gruntowymi 
(źródło: www.cforcivil.com)

Technologie mieszane to nic innego jak połączenie dwóch 
lub więcej metod zabezpieczenia wykopu np.: ścinana 
szczelinowa i ścianka berlińska lub obudowa berlińska  
i mikropale. Poniżej pokazano przykłady połączenia obudowy 
berlińskiej i odbudowy systemowej.

Obudowa wykopów w technologii mieszanej  
z wykorzystaniem elementów obudowy systemowej oraz 

ścianki berlińskiej

Systemowe obudowy wykopów
z omówionych możliwych rodzajów obudów wykopów 
wynika, że niektóre z nich należy traktować, jako obudowy, 
które na stałe pozostaną w gruncie.
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Do takich obudów należy zaliczyć ściany szczelinowe, palisady 
z pali lub mikropali, ściany gwoździowane a niekiedy ściany 
wykonane z grodzic stalowych. zdecydowaną przewagę 
nad omówionymi typami obudów ścian wykopów mają 
obudowy systemowe, wielokrotnego użycia, np. obudowa 
typu Kopras.

systemowe obudowy wykopów omówiono na przykładzie 
rozwiązań stosowanych przez firmę Kopras.

Obudowa wykopu w systemie OWs7 firmy Kopras

systemowe obudowy wykopów tymczasowych to 
konstrukcje wytwarzane w fabrykach składajce się  
z gotowych elementów, które są montowane na budowie  
przed lub w trakcie zabezpieczania ścian wykopów. 
Nadrzędnym celem stosowania tych zabezpieczeń jest 
podtrzymywanie pionowych ścian wykopów tymczasowych 
na czas montażu, budowy, przebudowy instalacji 
podziemnych, fundamentów lub zbiorników. Obudowy 
do wykopów tymczasowych przeznaczone są do ochrony 
pracowników przebywających w wykopie oraz przyległych  
do wykopu budowli, budynków, pojazdów oraz 
przebywających w sąsiedztwie ludzi.

Historia rozwoju tych konstrukcji związana jest  
z możliwościami montażu i demontażu elementów 
obudowy przez koparki hydrauliczne. ciężkie elementy 
obudowy niejednokrotnie o ciężarze kilku ton sprawnie 
i szybko umieszczane są w wykopie. W przeszłości, 
gdy wykopy wykonywano ręcznie nie było możliwości 
montażu ciężkich obudów, ściany wykopu zabezpieczane 
były balami drewnianymi. W późniejszych latach, 
gdy do głębienia wykorzystywano koparki linowe ze 
względu na specyfikę ich konstrukcji, małą precyzję  
i brak technologicznej możliwości wciskania obudów  
w wykop, rozwój obudów systemowych był ograniczony.  
W tamtym okresie do zabezpieczania wykopów 
tymczasowych stosowano ścianki szczelne z brusów oraz 
ścianki berlińskie.

zabezpieczenia wykopów przy wykorzystaniu obudów 
systemowych charakteryzują się dużą uniwersalnością oraz 
powtarzalnością czynności, co stanowi niewątpliwie ich 
dużą zaletę.

Przy wykorzystaniu obudów systemowych można 
zabezpieczać ściany wykopów liniowych oraz ściany dla 
komór o różnych wielkościach. są proste i bezpieczne 
w użyciu i co najważniejsze montaż jest szybki, a po 
zakończeniu prac obudowa jest w całości odzyskiwana  
i nadaje się do kolejnego użycia.

Przykład możliwośći zastosowania obudów systemowych, 
jako rozwiązanie alternatywne dla ścian  

z grodzic stalowych/palisady

Obudowa systemowa wykopu punktowego

Rodzaj zastosowanej obudowy, jej montaż i demontaż zależy 
od:
1) typu obudowy,
2) warunków terenowych,
3) projektu konstrukcji fundamentów lub rurociągów,
4) lokalizacji, a co za tym idzie konieczności zabezpieczania 
pobliskich obiektów,
5) możliwości sprzętowych,
6) ilości i lokalizacji potencjalnych podziemnych kolizji.

elementy obudowy najczęściej montowane są w wykopie 
za pomocą koparek, czasami przy pomocy dźwigu lub  
w ostateczności ręcznie (w przypadku obudów aluminiowych, 
charakteryzujących się niskim ciężarem).

Rozróżnia się dwie technologie montażu: „tnij i opuszczaj” 
oraz poprzez ustawienie w wcześniej wykonanym wykopie. 
Pierwsza technologia zapewnia bezpieczeństwo pracowników 
znajdujących się w wykopie oraz gwarantuje stateczność 
gruntu wokół wykopu w zasięgu klina odłamu. zabezpiecza 
przed osunięciem lub uszkodzeniem zlokalizowanych  
w pobliżu budynków, urządzeń, dróg, linii kolejowych oraz 
instalacji sąsiadujących z wykonywanym wykopem. Przebieg 
wykonania wykopu w tej technologii przedstawiony został  
na rysunku.

aluminium jest z tych trzech wymienionych materiałów 
używane najczęściej ze względu na jego liczne zalety: 
nierdzewność, wytrzymałość i mały ciężar. częściowo 
do produkcji rozpór używane jest żeliwo a nawet guma 
wykorzystywana do produkcji odbojników ograniczających 
odchylanie się rozpór.

Odbój gumowy obudowy systemowej

Podział pod względem współpracy pomiędzy poszcze-
gólnymi elementami ma znaczenie, gdyż determinuje 
obliczeniowy układ statyczny a w konsekwencji sposób 
montażu. Konstrukcje elementu podstawowego typu boks 
montowane są przed umieszczeniem w wykopie za pomocą 
od 2 do 5 rozpór. element nadstawkowy montowany jest 
za pomocą od 2 do 4 rozpór. Następnie nakładany jest na 
element podstawowy umieszczony już w wykopie i łączony 
przy wykorzystaniu łączników.

Druga technologia polega na ustawieniu obudowy  
w uprzednio wykonanym wykopie. zabezpiecza ona 
ludzi prowadzących prace w wykopie, nie zapewniając 
jednak stateczności gruntu poza nim. Jest szybka i tania, 
umożliwiając przeciąganie gotowego kompletnego 
elementu wzdłuż wykopu.

tymczasowe systemowe obudowy wykopów oprócz sposobu 
montażu dzieli się również ze względu na:
1) materiał, z którego są wykonane,
2) rodzaj współpracy pomiędzy poszczególnymi częściami,
3) sposób podparcia, rozparcia,
4) przemieszczenie ściany kompletu obudowy,
5) rodzaje rozpór,
6) rodzaje płyt wypełniających przestrzeń pomiędzy 
prowadnicami czy rozporami.

Najczęściej obecnie wykorzystywanym materiałem do 
produkcji obudów systemowych jest stal. stsowana jest we 
wszystkich typach konstrukcji ze względu na jej liczne zalety 
takie jak: wytrzymałość, cena, łatwość spawania gotowych 
blach i profili, łatwość naprawy, trwałość i odporność na 
uderzenia. Do produkcji elementów płytowych używane 
jest również drewno, tworzywo sztuczne oraz aluminium. 

sposób montażu obudowy w technologii „tnij i opuszczaj”

Obudowa systemowa typu boks wraz  
z nadstawką firmy Kopras
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Komora punktowa złożona ze słupów narożnikowych  
i układu płyt płetwowych

W przypadku konstrukcji złożonych, demontaż rozpór  
i zastosowanie rozpory dennej – traconej przy dnie wykopu 
oraz belki poziomej stanowiącej podporę górną części 
słupów wpływa na lepszą redystrybucję momentów 
zginających w słupie oraz zmniejszenie ugięcia. tym samym 
możliwe jest wyeliminowanie rozpory poprzecznej z układu 
i w konsekwencji uzyskanie dużej kubatury przestrzeni do 
prowadzenia prac montażowych.

Wypełnienie przestrzeni pomiędzy szynami prowadzącymi 
wraz z zamontowanymi na stałe lub przesuwnymi rozporami 
może stanowić monolityczna płyta przedstawiona  
w obudowie powyżej lub ściana segmentowa z brusów 
pionowych o różnym profilu.

Obudowa słupowo-płytowa

Ściana segmentowa wypełniona przy wykorzystaniu profili 
systemowych (brusów). elementy składowe: 1 – belka dolna, 

2 – belka górna prowadząca, 3 - brus stalowy Kopras,  
4 – cięgno, 5- zaczep cięgna, 6- ucho montażowe

b) płyty są mocowane w szynach prowadzących  
i pracują głównie jednokierunkowo, są podparte na dwóch 
przeciwległych krawędziach.

Powyżej opisane schematy podparcia mają wpływ na 
przemieszczenie ściany oporowej a tym samym na wielkość 
i rozkład przewidywanego parcia gruntu określanego według 
różnych metod i wzorów.

z uwagi na podparcia szyn prowadzących rozróżnia się: układy 
podparte za pomocą rozpór umieszczonych na różnych 
wysokościach oraz podparte na całej długości poprzez 
prostopadłe płyty umieszczone w słupach narożnikowych.

Konstrukcja rozpierana (płyta zginana w dwóch kierunkach)

Obudowa słupowo-płytowa wraz z wykresem parcia 
wywołanego naporem gruntu i rozkładem  

sił wypadkowych przypadających
na poszczególne płyty wg Rankine’a

Konstrukcje do zabezpieczeń wykopów punktowych oparte 
są na elementach znanych z konstrukcji słupowych, lecz 
ze względu na odmienny układ statyczny i inny rodzaj 
przemieszczeń konstrukcji należy je traktować oddzielnie. W 
przypadku zastosowania słupów narożnikowych sięgających 
dna wykopu prowadzi to do analizy przemieszczenia 
ściany oporowej, które są ograniczone tylko do ugięcia płyt 
pomiędzy słupami.

Konstrukcja słupowo-płytowa z belką poziomą  
oraz rozporą dolną

W zależności od schematu statycznego rozróżnia się 
konstrukcje:
a) rozpierane przy wykorzystaniu rozpór bezpośrednio 
umieszczonych w płytach na różnych wysokościach i w środku 
lub na krawędziach płyt. Płyta taka jest zginana w dwóch 
kierunkach a jej konstrukcja wymaga wzmocnień w miejscach 
podparcia tj. umocowania rozpór,

Układ podparty na całej długości 

Układ podparty przy wykorzystaniu rozpór

Obudowy ze względu na typ rozpór dzieli się na trwale 
zamocowane w konstrukcji płyt lub tymczasowo w szynach 
prowadzących, wśród  których wyróżnia się rozpory 
przesuwne ślizgowe lub rolkowe.

Rozpora rolkowa

W zależności od sposobu regulacji rozpory dzieli się na stałe 
i o zmiennej regulacji za pomocą śruby, cylindra 
hydraulicznego lub dodatkowych wstawek. ze względu na 
pracę i układ statyczny rozróżnia się rozpory pracujące osiowo 
i przenoszące tylko siły ściskające oraz na rozpory przenoszące 
zarówno siły ściskające, rozciągające oraz momenty zginające. 
Osobny typ stanowią rozpory hydrauliczne, które przenoszą 
siły ściskające. Obecnie  są one stosowane w obudowach 
aluminiowych.

ls - długość słupa 
H - głębokość wykopu 

Konstrukcje słupowo-płytowe składają się z szyn 
prowadzących - słupów (1), rozpór (3), wózka rolkowego (4), 
sworzni blokujących (5) oraz płyt (2)
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zgodnie z obowiązującą normą PN-eN 13331 część 1 
„Obudowy ścian wykopów-opisy techniczne wyrobów” oraz 
część 2 „systemy obudów do wykopów – ocena na podstawie 
obliczeń lub badań” rozróżnia się trzy główne elementy 
konstrukcyjne, które podlegają obliczeniom: rozpora, słup/
szyna ślizgowa oraz płyta.

Rozpory rozkręcane wymagają sprawdzenia wytrzymałości 
w laboratorium certyfikowanym. liczone są one na ściskanie, 
wyboczenie, zwichrzenie i ich wytrzymałość podawana jest w 
[kN]. W zależności od typu rozpory podczas ich projektowania 
obowiązują szczegółowe normy dotyczące połączeń 
gwintowanych, śrubowych, spawanych lub jak w przypadku 
rozpór hydraulicznych zasady i normy projektowania tego 
typu urządzeń.

słup liczony jest na zginanie i jego wytrzymałość  podawana  
jest w [kNm]. Wytrzymałość płyt podawana jest w [kPa], i jest 
liczona na dwukierunkowe zginanie.

liteRatURa
[1] california Department of transportation (2011): trenching 
and shoring manual
[2] Jarominiak a. (1999): lekkie konstrukcje oporowe. WKiŁ, 
Warszawa.
[3] siemińska-lewandowska a. (2016): Głębokie wykopy – 
projektowanie i wykonawstwo, Wydawnictwo Komunikacji  
i Łączności, Wydanie 1, Polska – Warszawa.
[4] Kopras M. (2021): Weryfikacja metod projektowania  
i obliczeń konstrukcji płyt obudowy wykopów tymczasowych, 
uniwersytet przyrodniczy w Poznaniu - rozprawa doktorska.
[5] Katalog produktów firmy Kopras(2022)

elementy łączące płyty – rozpory. 
Rozpora regulowana płynnie

W obudowach systemowych stosuje się płyty  
o różnych konstrukcjach różniących się przede wszystkim 
użebrowaniami oraz dodatkowymi elementami takimi jak nóż 
tnący czy wzmocnieniem górnym służącym do transportu.

Osobnymi konstrukcjami są ściany segmentowe, które 
przypominają ścianki z brusów, lecz niezagłębione w gruncie 
poniżej dna wykopu. Praca tego typu konstrukcji i układ 
statyczny są odmienne w stosunku do płyt monolitycznych.  
są one jednak nieodłącznym elementem obudów 
systemowych. Używane szczególnie w miejscach, gdzie 
przekracza się kolizje lub wyprowadza się rurociągi z komory 
metodą technologii bezwykopowych.

elementy łączące płyty – rozpory. 
Rozpora stała

zestawienie najczęściej stosowanych przekrojów  
poprzecznych płyt



cieKaWe RealizacJe, PRzY KtÓRYcH KORzYstaNO z OBUDÓW FiRMY KOPRas

Budowa budynku dla Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego  
w Poznaniu. 
Firma Kopras podjęła się wykonania tymczasowego zabezpieczenia głębokiego otwartego wykopu pod budowę 
prefabrykowanego zbiornika złożonego z elementów betonowych oraz żelbetowych w rejonie istniejącego 
budynku dydaktyczno – naukowo – badawczego z uzupełniającą funkcją administracyjno – usługową z garażem 
podziemnym Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Posadowienia zbiornika wód 
opadowych przewidziano na głębokości poniżej poziomu istniejących fundamentów budynku.

Wykonane tymczasowe zabezpieczenie głębokiego wykopu dotyczyło całej długości budynku dydaktyczno-
naukowo-badawczego. Do powyższego zadania przewidziano system obudów o konstrukcji słupowej typu 
OWs 7 z zamknięciami szczytowymi złożonymi z ramy górnej RKD/9 i belki dolnej stanowiącymi prowadnice  
dla brusów KD6/8.

Wymiary głębokiego wykopu:
• długość - 28 m 
• szerokość - 9 m 
• głębokość pracy - 6 m

Na prośbę wykonawcy wykonaliśmy projekt zabezpieczenia, który w tym przypadku był wymagany ze względu 
na posadowienie zbiornika wód opadowych poniżej fundamentów istniejącego w bezpośrednim sąsiedztwie 
budynku.

Warunki geotechniczne ustalono na podstawie wyników badań terenowych i laboratoryjnych. Badania wykonano 
do głębokości 11,0 m p.p.t. 

Przykładowy przekrój geotechniczny 
iV-iV w rejonie wykopu

Profil gruntu / Wykres parcia 
czynnego gruntu na obudowę

Realizacja

Oznaczenie parametrów wykopu i stref jego oddziaływania

cieKaWe RealizacJe, PRzY KtÓRYcH KORzYstaNO z OBUDÓW FiRMY KOPRas

Realizacja kanału w stacji diagnostycznej Volvo 
Właściciel serwisu samochodowego Volvo w Warszawie, firma auto Gala, złożył zapytanie o zabezpieczenie 
wykopu liniowego w istniejącej hali serwisu, co uniemożliwiło zastosowanie tradycyjnych, systemowych obudów 
do wykopów. Firma Kopras jako producent obudów do wykopów, zaprojektowała rozwiązanie i wyprodukowała 
specjalne elementy umożliwiające zabezpieczenie wykopu o długości 21 m, szerokości 3 m, głębokości 3 m, 
jednocześnie pozostawiając  2,8 m prześwitu roboczego pod rozporą. Dzięki zaprojektowanemu innowacyjnemu 
rozwiązaniu generalny wykonawca przeprowadził inwestycję wykonując wszystkie czynności związane  
z zabezpieczeniem wykopu oraz pracami betoniarskimi zgodnie z harmonogramem, a cały projekt okazał się 
wielkim sukcesem.

zaprojektowane rozwiązanie Wizualizacja kanału  
i zabezpieczenia

Realizacja

Dobór obudowy wykopu tymczasowego dla posadowienia zbiornika retencyjnego 
wód opadowych na osiedlu chabrowe Wzgórza w miejscowości Kowale
Projekt zakładał wybudowanie na osiedlu prefabrykowanego zbiornika żelbetowego o wymiarach w rzucie  
24 m x 6 m posadowionego pod powierzchnią terenu na głębokości około 5 metrów. W związku z zaistniałą 
sytuacją, która to wynikała z faktu wybudowania w pierwszej kolejności budynków mieszkalnych, posadowienie 
tegoż zbiornika nie mogło odbywać się bez zabezpieczenia ścian wykopów. Planowano posadowienie zbiornika 
poniżej posadowienia fundamentów budynków i w odległości od nich 8 m. 

Ponieważ użycie wibromłotów byłoby ryzykowne dla fundamentów i całych , dopiero co wybudowanych budynków 
zwrócono się do firmy Kopras z propozycją rozwiązania tegoż zabezpieczenia. Dodatkową trudność sprawiała 
woda gruntowa i podjęta wcześniej próba wykonania wykopu bez zabezpieczeń. Firma Kopras przygotowała 
obliczenia sprawdzające oraz zaproponowała stosowne rozwiązanie. Realizacja przebiegła bez problemów  
pod nadzorem specjalistów ze strony producenta obudowy. W wyniku trafnych decyzji i dobrej współpracy 
wszystkich stron realizacji projektu wykonano zbiornik w terminie, szybko, tanio, bezpiecznie i zachowując 
niezbędną jakość wykonawstwa.

zastana sytuacja Realizacja efekt końcowy 12  13



zaKRes WsPaRcia Dla KlieNta
Dla Firmy Kopras klient jest najważniejszy, dlatego oferujemy Państwu najwyższy możliwy poziom wsparcia  
w doborze i użytkowaniu obudów do wykopów. Przystępując do realizacji zadania musimy wybrać odpowiednią 
obudowę wykopu po to, aby wykonać prace bezpiecznie i w możliwie najbardziej ekonomiczny i efektywny 
sposób. 

Jako nieliczni w branży oferujemy wsparcie w zakresie wykonywania obliczeń parcia gruntu pozwalających  
na bezpieczne użycie obudowy do wykopów tymczasowych.

Przesyłacie nam poniższe dane. 

Mapa z zaznaczeniem miejsca realizacji oraz 
z zaznaczeniem miejsca wykonywania badań gruntowych
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ul. Wałbrzyska 14/16, 02-739 Warszawa, tel (22) 853 14 65
PROJEKTY I KONSULTACJE GEOTECHNICZNE Sp. z o.o.

Temat:

Tytuł:

Skala:

Przekroj geotechniczny  W4-A  ÷  W4-B

1: 200
1: 500

Nr załącznika:

7.4

DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO
Budowa II linii metra w Warszawie - II etap realizacji odc.

wschodniego-północnego, od szlaku za stacją C18 "Trocka"
do torów odstawczych za stacją C21

Zamierzenie budowlane nr W4  WENTYLATORNIA SZLAKOWA
V20 - ul. Blokowa – pomiędzy ul. Czerwińską a ul. Kanałową

Wentylatornia szlakowa
V-20

hm 209+99 hm 210+34

Nr
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Rodzaj
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Uwaga: Przebieg warstw geotechnicznych pomiędzy
punktami badawczymi został wyinterpretowany z
wykorzystaniem aktualnej wiedzy geologicznej
może jednak odbiegać od rzeczywistego układu warstw
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Profil odwiertu / sondowania

tabela wartości parametrów gruntów

Wykonujemy dla Was te obliczenia i podajemy gotowe 
rozwiązania, a Wy nie ponosicie za to żadnych kosztów

Podczas realizacji zadania jesteśmy z Państwem od rozładunku i montażu na budowie, poprzez montaż w wykopie  
i w trakcie demontażu. Pomagamy w sytuacjach nieprzewidzianych i awaryjnych wprowadzać dodatkowe 

zabezpieczenie lub wymianę elementów na bardziej efektywne.

  ea  =Ka ∙  (𝛾 ∙ z + q)  [kN/m2] 
 ea  =Ka ∙ (γ ∙ z+ q)  -2c ∙ √𝐾𝑎   [kN/m2] 
gdzie: 
   ea - parcie czynne gruntu  [kN/m2] – wartość charakterystyczna 
   γ  - ciężar objętościowy gruntu  [kN/m3] 
  𝜑�  - kąta tarcia wewnętrznego gruntu [0]   
   z  - to głębokość, na której oblicza się parcie [m] 
   q  - obciążenie naziomem [kN/m2] 
   Ka - współczynnik parcia czynnego gruntu  
    c  - spójność  gruntu  [kPa] 
 
 
 

Wzór na parcie czynne gruntu:
- w gruntach niespoistych 

𝑒� = 𝐾� ∙ (γ ∙ 𝑧 + 𝑞)     [𝑘𝑁/𝑚�] 

 - w gruntach spoistych
  
 

𝑒� = 𝐾� ∙ (γ ∙ 𝑧 + 𝑞) − 2𝑐 ∙ �𝐾�     [𝑘𝑁/𝑚�] 
 
 
 
 

Ka=
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BaDaNia NaUKOWe Na OBieKcie DOŚWiaDczalNYM 

W ramach prowadzonych badań naukowych  
na obiekcie doświadczalnym umieszczano seryjnie 
produkowane konstrukcje tak, jako to się robi na budowach 
metodą „tnij i opuszczaj”. Badane płyty wyposażone 
były w czujniki tensometryczne a parcie gruntu było 
dodatkowo mierzone za pomocą czujników hydraulicznych.  
Wymiary wykopu w rzucie wyniosły 4x4 m, a głębokość 6 m.

Obudowy wykopów poddawane były dodatkowym 
obciążeniom np.: obciążenie naziomu dynamiczne 
pojazdami oraz płytami drogowymi imitującymi składowanie 
materiałów lub oddziaływanie budowli i budynków 
znajdujących się w zasięgu klina odłamu.   Każdorazowo  
w miejscach lokalizacji badany był grunt w laboratorium 
oraz in-situ (sondowanie cPtU). Pomiary ugięcia płyt  
na obiekcie doświadczalnym wykonywane były za pomocą 
skanera laserowego oraz ręczne łatą.  W trakcie badań  
w kolejnym etapie rozluźniano grunt w strefie klina odłamu  
w celu sprawdzenia oddziaływanie tego samego gruntu  
w innym stanie zagęszczenia. Badano również wpływ 
nawalnego deszczu na parcie gruntu na obudowę oraz  
jej stateczność.  

Bardzo ważnym elementem, który ma pomóc w realizacji 
naszej misji jest ciągły rozwój produkowanych konstrukcji. 
Dbamy o poprawę nośności i użytkowalności naszych 
wyrobów. Klient firmy Kopras otrzymuje konstrukcje 
sprawdzone i optymalnie dopasowane do warunków  
na budowie. Obudowy wykopów współpracują z gruntem, 
który jest ośrodkiem anizotropowym. Produkowane przez  
nas konstrukcje przystosowane są najlepiej do warunków 
polskich ze wszystkich produkowanych na świecie.

  ea  =Ka ∙  (𝛾 ∙ z + q)  [kN/m2] 
 ea  =Ka ∙ (γ ∙ z+ q)  -2c ∙ √𝐾𝑎   [kN/m2] 
gdzie: 
   ea - parcie czynne gruntu  [kN/m2] – wartość charakterystyczna 
   γ  - ciężar objętościowy gruntu  [kN/m3] 
  𝜑�  - kąta tarcia wewnętrznego gruntu [0]   
   z  - to głębokość, na której oblicza się parcie [m] 
   q  - obciążenie naziomem [kN/m2] 
   Ka - współczynnik parcia czynnego gruntu  
    c  - spójność  gruntu  [kPa] 
 
 
 

  ea  =Ka ∙  (𝛾 ∙ z + q)  [kN/m2] 
 ea  =Ka ∙ (γ ∙ z+ q)  -2c ∙ √𝐾𝑎   [kN/m2] 
gdzie: 
   ea - parcie czynne gruntu  [kN/m2] – wartość charakterystyczna 
   γ  - ciężar objętościowy gruntu  [kN/m3] 
  𝜑�  - kąta tarcia wewnętrznego gruntu [0]   
   z  - to głębokość, na której oblicza się parcie [m] 
   q  - obciążenie naziomem [kN/m2] 
   Ka - współczynnik parcia czynnego gruntu  
    c  - spójność  gruntu  [kPa] 
 
 
 

  ea  =Ka ∙  (𝛾 ∙ z + q)  [kN/m2] 
 ea  =Ka ∙ (γ ∙ z+ q)  -2c ∙ √𝐾𝑎   [kN/m2] 
gdzie: 
   ea - parcie czynne gruntu  [kN/m2] – wartość charakterystyczna 
   γ  - ciężar objętościowy gruntu  [kN/m3] 
  𝜑�  - kąta tarcia wewnętrznego gruntu [0]   
   z  - to głębokość, na której oblicza się parcie [m] 
   q  - obciążenie naziomem [kN/m2] 
   Ka - współczynnik parcia czynnego gruntu  
    c  - spójność  gruntu  [kPa] 
 
 
 

  ea  =Ka ∙  (𝛾 ∙ z + q)  [kN/m2] 
 ea  =Ka ∙ (γ ∙ z+ q)  -2c ∙ √𝐾𝑎   [kN/m2] 
gdzie: 
   ea - parcie czynne gruntu  [kN/m2] – wartość charakterystyczna 
   γ  - ciężar objętościowy gruntu  [kN/m3] 
  𝜑�  - kąta tarcia wewnętrznego gruntu [0]   
   z  - to głębokość, na której oblicza się parcie [m] 
   q  - obciążenie naziomem [kN/m2] 
   Ka - współczynnik parcia czynnego gruntu  
    c  - spójność  gruntu  [kPa] 
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Pokazane na rysunku użycie szerokiej gamy elementów obudów, pozwala na poprawne 
zabezpieczenie wykopu pomimo kolizji z uzbrojeniem podziemnym. zastosowanie różnej długości 
płyt pozwala na precyzyjne podejście do kolizji i prawidłowe oraz bezpieczne zabezpieczenie 
wykopu. Wszystkie elementy widziane na rysunkach (płyty, nadstawki, słupy liniowe i słupy 
narożnikowe, rozpory ze wstawkami do 10 m długości, ściany segmentowe) możecie Państwo wynająć  
z naszej wypożyczalni. 

zastOsOWaNie RÓżNYcH tYPÓW OBUDÓW DO WYKOPÓW
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zastOsOWaNie RÓżNYcH tYPÓW OBUDÓW DO WYKOPÓW

Pokazane na rysunku użycie szerokiej gamy aluminiowych elementów obudów, pozwala na poprawne 
zabezpieczenie mniejszych wykopów pomimo kolizji z uzbrojeniem podziemnym.

Wymogi sprzętowe uzależnione od głębokości wykopu i rodzaju obudowy
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W odpowiedzi na zapotrzebowanie klientów przygotowaliśmy specjalny program indywidualnych szkoleń 
prawidłowego użytkowania obudów do wykopów. Odwiedzając naszych Klientów na budowach spotykamy 
się z sytuacją nieprawidłowego użytkowania obudów do wykopów, co skraca ich żywotność, powoduje liczne  
i nieodwracalne uszkodzenia oraz może nawet zagrażać bezpieczeństwu pracowników popełniających błędy.
celem zminimalizowania szkód oraz podniesienia jakości pracy proponujemy krótkie, jednodniowe 
szkolenia praktyczne, prowadzone u klienta przez naszą kadrę inżynierską z wieloletnim doświadczeniem.

zaPRaszaMY DO WRONeK!
szanowni Państwo na terenie naszej firmy można obejrzeć wystawę obudów do wykopów.  Nasi pracownicy 
pozostają do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16  i wyjaśnią szczegóły 
wystawy oraz poszczególnych wyrobów. Wystawa zawiera między innymi najnowsze rozwiązania konstrukcyjne, 
nowości pokazane na targach w Poznaniu, Bydgoszczy oraz Berlinie, typowe sprawdzone konstrukcje, 
obudowy aluminiowe najnowszej generacji, ściany segmentowe, nowe konstrukcje słupów obudów liniowych. 

Doradzimy Państwu jakie obudowy dobrać w zależności od głębokości i warunków gruntowych. Otrzymacie Państwo 
katalogi i materiały szkoleniowe oraz doradzimy w jaki sposób kupować obudowy z dofinansowaniem 90% przez zUs. 
Dla większych, zorganizowanych grup przeprowadzamy szkolenia w zakresie bezpieczeństwa stosowania tego 
typu obudów do wykopów i technologii montażu, prezentacje multimedialne i zwiedzania działu produkcji. 
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FiRMa KOPRas, UczY, RaDzi, DeMONstRUJe
WaRUNKi WsPÓŁPRacY

chcesz wynająć obudowy?  Dzwoń!

ceNtRala We WRONKacH:
509 393 559
67 254 11 96

ODDziaŁY:
zachód      509 475 328
Wschód     509 393 555
Północ       509 393 552
Południe   509 393 557
        510 084 105
                     508 072 449
        797 090 361
centrum   509 393 556

lOGistYKa:
506 987 300 

lub napisz e-mail-a! 
marketing@kopras.pl

Jeśli nie wiesz, jaki typ obudowy byłby dla ciebie najbardziej optymalny, doradzimy. Nasza 
profesjonalna kadra doradców technicznych, którzy zdobywali doświadczenie przez wiele lat pracy 
na budowach w całym kraju pozostają do twojej dyspozycji 7 dni w tygodniu, 24h na dobę! 

Proces składania zamówienia:
1. zapytanie ofertowe - oczekujemy opisu, czego potrzebujesz i o jakich wymiarach (rysunki 
konstrukcyjne, profile geotechniczne).
2. Przygotowanie oferty przez nasz dział handlowy.
3. Negocjacje kosztów wynajmu
4. Pisemne potwierdzenie złożenia zamówienia. 
5. sporządzenie umowy przez naszych pracowników. Bez podpisanej umowy, nie będziemy mogli 
wydać obudów.
6. Odbiór własny lub dostawa naszym transportem z jednego z naszych placów na terenie kraju.

zakres współpracy podczas realizacji projektów

Ważne !
twój stały dostawca, który jest producentem wynajmowanych obudów jest gwarantem 
rzetelnej realizacji i doradztwa podczas całego trwania wynajmu.

 
 Przed przygotowaniem projektu inwestycji, współpraca z biurami projektowymi i przekazywanie gotowych 

rozwiązań 

 W trakcie przetargu na roboty budowlane, wykonujemy wycenę kosztów użycia obudów dla oferentów 

W trakcie realizacji inwestycji, nasi specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w razie konieczności przez cały 
czas inwestycji pozostają do dyspozycji klienta i wykonują instruktaż na budowie 

Po zakończeniu inwestycji, deklarujemy pomoc w rozliczeniach, naprawach gwarancyjnych oraz w przypadku 
zakupu jesteśmy gotowi odkupić używany sprzęt 
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Nasz tRaNsPORt DO tWOJeJ DYsPOzYcJi!

zajmujemy się logistyką , dostawą i odbiorem obudów.

Wszelkich informacji w tym zakresie udziela Pan Robert Hoffmann - 506 987 300

Dysponujemy własnym transportem ciężarowym 
z HDs'em i przyczepą, o możliwościach załadunku 
do 24 ton, który dostarczy obudowy do każdego 
wskazanego przez ciebie miejsca. Dzięki 
zamontowanemu na aucie dźwigowi, sam dokona 
rozładunku na miejscu twojej budowy. 

Ważne !
auto z HDs'em ułatwia logistykę i rozładunek na miejscu twojej budowy.

1. Ułożenie jednej z płyt poziomo na powierzchni

KOleJNe KROKi MONtażU ROzPÓR i sKŁaDaNia BOKsU

2. Montaż rozpory i.

3. Montaż rozpory ii i iii 4. Dolne rozpory, jeśli nie ma innej potrzeby 
montujemy ze względu bezpieczeństwa 

w otworze bliżej noża płyty.

5. Przy pomocy wózka widłowego lub dźwigu 
montujemy drugą płytę. 

6. Ustawiamy gotowy boks w pionie.

Ważne !
Wszystkie nasze wyroby, zgodnie z wymogami normy, posiadają miejsca przeznaczone  
do podhaczania podczas załadunku i rozładunku oraz montażu.

PRaWiDŁOWY DOBÓR KOPaRKi DO RODzaJU OBUDOWY

BOKsY

tYP OBUDOWY DOBÓR MiNiMalNY DOBÓR OPtYMalNY

2,0 x 2,0 m koparko-ładowarka 14-18 t

2,5 x 2,0 m koparko-ładowarka 14-18 t

3,0 x 2,0 m koparko-ładowarka 14-18 t

2,0 x 2,0 m + nadstawka 14 t 16-18 t

2,5 x 2,0 m + nadstawka 14 t 16-18 t

3,0 x 2,0 m + nadstawka 14 t 16-18 t

3,0 x 2,4 m 14 t 16-20 t

3,5 x 2,4 m 14 t 16-20 t

3,0 x 2,4 m + nadstawka 18 t 23-26 t

3,5 x 2,4 m + nadstawka 18 t 23-26 t

sŁUPOWe, liNiOWe i PUNKtOWe

OWs 3-OWs 4c 16 t 18-23 t

OWs 5aN 20 t 24 t gąsiennicowa

OWs 6 - OWs 8 24 t gąsiennicowa 24 t gąsiennicowa
 

Dobór koparki to podstawa prawidłowego, wydajnego i bezpiecznego wykonania obudowy wykopu.
Doświadczenia kilkudziesięciu lat pozwalają nam proponować naszym klientom w zależności od rodzaju obudowy 
koprarki według podanego niżej zestawienia.
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citYBOX

Na komplet boksu  
z nadstawką składają się: 
1. Płyta podstawowa boksu - 2 szt.
2. Płyta nadstawkowa boksu - 2 szt.
3. Rozpora - 6 szt.
4. sworzeń rozpory - 12/24 szt.
5. zabezpieczenie sworznia 
rozpory - 12/24 szt.

technologia montażu boksu
1. Wykop wstępny o głębokości max. 1 m.
2. Wstawienie boksu.
3-4. zagłębianie etapami po każdej ze stron.
5. Montaż rur.

BOKs 
PŁYtY, ROzPORY i WstaWKi

zgodnie z normą PN-eN 13331 (Obudowa ścian wykopów) rozpora posiada 
ograniczenia. Podczas montażu i demontażu boksu odchylenie rozpory w stosunku  

do horyzontu nie przekracza 8°.

MiNiBOX

Ważne !
Najwięcej wypadków, zasypania ludzi w wykopie, ma miejsce na głębokości do 2 m.

zalecamy montaż rozpory dolnej w najniższym możliwym położeniu. 
zapobiega to niszczeniu konstrukcji.

1.

2.
3.

4.

5.

 22  23

PŁYtY PODstaWOWe

Długość 
płyty

l
[mm]

Wysokość 
 płyty

Hp

[mm]

Grubość 
 płyty 

t 
[mm]

Długość 
robocza 

lr

[mm]

Prześwit roboczy 
Hr 

[mm]

Dopuszczalne 
parcie gruntu  

[kN/m²]

ciężar płyty 
[kg]

2000 1600 60 1600 900 / 780 / 660 27,5 245

2000 2000 60 1600 1040 / 920 / 800 27,5 295

2500 1600 60 2100 900 / 780 / 660 24 289

2500 2000 60 2100 1040 / 920 / 800 24 347

3000 1600 60 2600 900 / 780 / 660 20 333

3000 2000 60 2600 1040 / 920 / 800 20 400

PŁYtY NaDstaWKOWe

Długość 
płyty

l
[mm]

Wysokość 
 płyty

Hn

[mm]

Grubość 
 płyty 

t 
[mm]

Długość 
robocza 

lr

[mm]

Prześwit roboczy 
Hr 

[mm]

Dopuszczalne 
parcie gruntu  

[kN/m²]

ciężar płyty 
[kg]

2000 1000 60 1600 - 27,5 165

2500 1000 60 2100 - 24 193

3000 1000 60 2600 - 20 221
 

PŁYtY PODstaWOWe

Długość 
płyty

l
[mm]

Wysokość 
 płyty

Hp
[mm]

Grubość 
 płyty 

t
[mm]

Długość 
robocza 

lr
[mm]

Prześwit roboczy 
Hr 

[mm]

Dopuszczalne 
parcie gruntu  

[kN/m²]

ciężar 
płyty 
[kg]

2000 2000 60 1600 1040 / 920 / 800 49 417

2000 2400 60 1600 1300 / 1100 38,5 481

2500 2000 60 2100 1040 / 920 / 800 33 491

2500 2400 60 2100 1300 / 1100 30,5 569

3000 2000 60 2600 1040 / 920 / 800 32,9 564

3000 2400 60 2600 1300 / 1100 32,9 656

3500 2000 60 3100 1040 / 920 / 800 29,7 637

3500 2400 60 3100 1300 / 1100 21,9 744

3500 2400 60 3100 1500 / 1250 46 808

PŁYtY NaDstaWKOWe

Długość 
płyty

l
[mm]

Wysokość 
 płyty

Hn
[mm]

Grubość 
 płyty 

t 
[mm]

Długość 
robocza 

lr
[mm]

Prześwit roboczy 
Hr 

[mm]

Dopuszczalne 
parcie gruntu  

[kN/m²]

ciężar 
płyty 
[kg]

2000 1000 60 1600 - 49 225

2000 1400 60 1600 - 49 291

2500 1000 60 2100 - 33 264

2500 1400 60 2100 - 33 343

3000 1000 60 2600 - 32,9 303

3000 1400 60 2600 - 32,9 394

3500 1000 60 3100 - 29,7 342

3500 1400 60 3100 - 21,9 445

3500 1400 60 3100 - 46 489



technologia demontażu boksu.
1. Ułożenie rur i obsypka
2 - 4 Kolejne etapy zasypywania 
warstwami 0,3 - 0,5 m
5. Usunięcie obudowy 1 m poniżej 
poziomu terenu

Pamiętać o zagęszczaniu 
kolejnych warstw zasypki 

staNDaRDBOX
Bardzo trwałe, wytrzymałe, ale nie pancerne.

Pamiętaj, że głębokość nie jest jedynym wyznacznikiem wielkości parcia gruntu. istotniejszym jest rodzaj i stan 
gruntu, właśnie on może nieodwracalnie uszkodzić obudowy.

Ważne !
Używaj tylko obudów wyprodukowanych zgodnie z normą PN-eN 13331.

Praktyczna rada:
 
1. Dobieramy rozpory do potrzeb - oszczędzamy wtedy pieniądze i czas. 

2. Najprostsze stałe rozpory z regulacją skokową są najmniej kłopotliwe i najbardziej praktyczne. 
 Uszkodzenie rozpory regulowanej płynnie jest bardzo kosztowne.

3. Każda nasza rozpora jest regulowana. W zależności od potrzeb może to być regulacja skokowa lub płynna.   
     Wybór należy do klienta.

eleMeNtY Łączące PŁYtY

Ważne !
sprawdź czy wszystkie sworznie i zawleczki są zamontowane przed użyciem obudowy.

 Rozpora Rs 350/B lR = 1200 mm
 Rozpora 90/G lR = 1260 mm

Rozpora RRJ 90/G lR = 800 ÷ 1200 mm Rozpora RRD 350 kN lR = 980 ÷ 1250 mm
Rozpora RRD 330 kN lR = 800 ÷ 1020 mm 

Wstawka rozpory RRD

Wstawka rozpory Rs

1.
2.

3.
4.

5.
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PŁYtY PODstaWOWe

Długość 
płyty

l
[mm]

Wysokość 
 płyty

Hp

[mm]

Grubość 
 płyty 

t 
[mm]

Długość 
robocza 

lr

[mm]

Prześwit 
roboczy 

Hr

[mm]

Dopuszczalne 
parcie gruntu  

[kN/m²]

ciężar 
płyty 
[kg]

2000 2400 100 1600 1500 / 1250 115 610

2500 2400 100 2100 1500 / 1250 90 710

3000 2400 100 2600 1500 / 1250 74 820

3500 2400 100 3100 1500 / 1250 64 924

3500 2600 100 3100 1700 / 1450 48,5 1002

4000 2400 100 3600 1500 / 1250 56 1028

4000 2600 100 3600 1700 / 1450 42,5 1115

4000 2400 120 3600 1500 / 1250 64 1068

4000 2600 120 3600 1700 / 1450 48 1140

PŁYtY NaDstaWKOWe

Długość 
płyty

l
[mm]

Wysokość 
 płyty

Hn

[mm]

Grubość 
 płyty 

t 
[mm]

Długość 
robocza 

lr

[mm]

Prześwit 
roboczy 

Hr

[mm]

Dopuszczalne 
parcie gruntu  

[kN/m²]

ciężar 
płyty 
[kg]

2000 1400 100 1600 - 115 410

2000 1500 100 1600 - 115 435

2500 1400 100 2100 - 90 455

2500 1500 100 2100 - 90 485

3000 1400 100 2600 - 74 544

3000 1500 100 2600 - 74 550

3500 1400 100 3100 - 64 613

3500 1500 100 3100 - 64 650

4000 1400 100 3600 - 56 682

4000 1500 100 3600 - 56 700

4000 1600 120 3600 - 64 880
 



zaletY PRODUKOWaNYcH PRzez Nas ROzPÓR

1. Wychylenie rozpory ograniczone  jest sprężyście poprzez gumy lub sprężyny. 

2. Regulowane płynnie i skokowo z możliwością przedłużania dzięki wstawkom. Wzmocnione 
kołnierzami co poprawia trwałość, wytrzymałość i bezpieczeństwo.

3. zgodnie z normą PN-eN 13331 rozpory płynnej regulacji muszą być atestowane. Dla nas wykonuje  
to labolatorium instytutu techniki Budowlanej  Oddział Śląski w Katowicach, powyższy atest jest także 
podstawą do certyfikowania przez niemiecki eurotest.

Ważne !
Każde nawet najmniejsze uszkodzenie, ciąganie za rozpory osłabia ich wytrzymałość 
i naraża użytkownika na niebezpieczeństwo.

Ważne !
ze względów na niebezpieczeństwo osuwania się gruntu, podczas montażu i demontażu 
roboty prowadzimy etapowo co 0,3 m w gruntach niespoistych, co 0,5 m 
w gruntach spoistych.

PRzezNaczeNie ROzPÓR

Rozpory dla boksów przeznaczone są do:
- połączenia ze sobą w określonym rozstawie dwóch płyt 
boksu,

- ustawienia boksu na placu budowy, pionowo, w osi 
wykopu na powierzchni gruntu,

- przeciwdziałania naporowi gruntu na dwie płyty 
zapuszczonego boksu, względem siebie.

ODMiaNY sPecJalNe OBUDOWY tYPU BOKs

Boksy to nie tylko wykopy liniowe. W naszym systemie można z nich budować komory (obudowy 
punktowe)
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iNNOWacYJNe ROzWiązaNia
BOKs z PŁYt PŁetWOWYcH

specjalnie zaprojektowana rozpora ślizgowa do boksów standarbox pozwala na wykonywanie rurociągów  
o dużych średnicach, ogranicza uszkodzenia, eliminuje wywoływanie niekorzystnego odporu gruntu. Koszty natomiast 

zostają na poziomie tradycyjnych standarboxów.

PŁYta staNDaRDBOX 
ze sPecJalNYMi PROWaDNicaMi

zastosowanie innowacyjnego rozwiązania mocowania rozpór rozkręcanych do boksów pozwala uniknąć wywołania 
odporu gruntu podczas montażu i demontażu. Rozwiązanie to obniży znacznie ilość uszkodzeń rozpór i tym samym 

zmniejszy koszt eksploatacji obudowy. 

sposób zagłębiania boksu

Rozpora

Rozpora

Konstrukcja dwojakiego użytku: jako boks oraz jako konstrukcja liniowa. W zależności od potrzeb i możliwości możemy 
tradycyjne płyty obudowy liniowej z płetwami wykorzystywać jako boksy lub jako obudowa liniowa. Ma to szereg zalet 
takich jak: użycie płyt o różnej długości na tym samym zadaniu co pozwoli omijać kolizje poprzeczne, wykonywanie 
rurociągów o dużych średnicach, mała awaryjność i niższe koszty napraw, możliwość użycia lżejszych koparek, możliwość 

montażu każdego z elementów osobno.

PŁYtY PŁetWOWe

Długość 
płyty

l
[mm]

Wysokość 
płyty 

Hp
[mm]

Grubość 
 płyty  
[mm]

Dopuszczalne 
parcie gruntu  

[kN/m²]

ciężar 
płyty 
[kg]

3500 2400 100 49,2 886

3920 2400 120 86 1201
 

NaDstaWKi PŁetWOWe

Długość 
płyty

l
[mm]

Wysokość 
płyty 

Hn
[mm]

Grubość 
 płyty  
[mm]

Dopuszczalne 
parcie gruntu  

[kN/m²]

ciężar 
płyty 
[kg]

3500 1500 100 49,2 723

3920 1500 120 86 944
 

sposób zagłębiania boksu 
Płyty należy opuszczać na przemian, skokowo
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BOKs seGMeNtOWY

BOKs seGMeNtOWY

Długość boksu
l

[mm]

Wysokość boksu
H

[mm]

Długość 
przestrzeni 

roboczej rur
lr

[mm]

Prześwit 
roboczy

Hr
[mm]

Dopuszczalne 
parcie gruntu 

[kN/m²]

ciężar boksu z rozporami 
rozkręcanymi dwustronnie

980 ÷ 1250  mm 
[kg]

2200 2600 1705 1300 30 2100

2500 2600 1970 1300 30 2250

2700 2600 2240 1300 30 2490

3300 2600 2775 1300 30 2920

3500 3000 3040 1300 30 3360

Boksy segmentowe sprawdzają się dobrze na budowach realizowanych w centrach miast, gdy dużo jest kolizji 
poprzecznych. Boks segmentowy naszej produkcji to dobrze sprawdzony produkt od lat znajdujący się w naszej ofercie. 

specjalne brusy są bez wad w przeciwieństwie do tradycyjnych wyprasek.

OBUDOWY sŁUPOWe DO WYKOPÓW PUNKtOWYcH
KOMORa szeŚciOKątNa

Obudowy sześciokątne zaprojektowane są specjalnie do zabezpieczania ścian wykopów tymczasowych, gdzie 
zamierzamy budować okrągłe zbiorniki, przepompownie. Umożliwiają to specjalne słupy.  Daje   to olbrzymie oszczędności 
w kosztach najmu, zakupu, pracy sprzętu i transportu. zastosowanie typowych płyt naszej produkcji ułatwia dostęp  
do tej konstrukcji i daje szerokie możliwości zabudowy. Przykłady kosztów najmu i porównań różnych typów obudów.

Rozwiązanie nr 1
Komora 7000 x 7000 x 4800 mm. 

ciężar całkowity konstrukcji 26 500 kg

Rozwiązanie nr 2
Komora 7000 x 3500 x 4800 mm ze słupem pośrednim OWs 7.  

ciężar całkowity konstrukcji 26 050 kg

Rozwiązanie nr 3
Komora 6-kątna z płyt l = 4000 mm

 do głębokości 4800 mm.  
ciężar całkowity konstrukcji  18 420 kg

Koszt wynajmu niższy od rozwiązania nr 1 o 70%
Koszt wynajmu niższy od rozwiązania nr 2 o 60%



taK ROBić Nie WOlNO !!! 

§ 146 pkt. 4 rozporządzenia Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. "Niedopuszczalne  
jest używanie elementów obudowy wykopu niezgodnie z przeznaczeniem."

§ 159 rozporządzenia Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 
2003 r. "Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu,  
a koparką, nawet w czasie postoju, jest zabronione."

§ 6 pkt. 2 rozporządzenia Ministra infrastruktury z dnia  
6 lutego 2003 r.  "stosowanie środków ochrony indywidualnej, 

w szczególności takich jak szelki bezpieczeństwa, jest
dopuszczalne, gdy nie ma możliwości stosowania środków 

ochrony zbiorowej."

zgodnie z obowiązującymi przepisami balustrady powinny 
mieć co najmniej 110 cm wysokości i ustawione powinny być 
co najmniej 1 metr od krawędzi wykopu. Jeśli wykop osiągnie 

głębokość powyżej 1 metra należy zrobić zejścia i wejścia  
do wykopu co 20 m.

zgodnie z normą PN-eN 13-331 
rozpory powinny być trwale 

przymocowane do płyt.  
 

sytuacja pokazana na zdjęciu jest 
niedopuszczalna.

zaletY KONstRUKcJi sŁUPOWYcH

zabezpieczenie wykopu przy pomocy 
boksów (dwie nadstawki, duża ilość rozpór, 

sworzni, zawleczek, mała przestrzeń  
nad rurociągiem)

zabezpieczenie wykopu konstrukcją 
słupową (jedna rozpora, brak kłopotliwych 

drobnych elementów, dużo miejsca  
nad i wokół rurociągu)

Główne zalety konstrukcji słupowej: 

- zwarta, połączona wzajemnie konstrukcja;

- każdy z elementów montowany jest osobno, co pozwala na zastosowanie mniejszej koparki i uniknięcie    
zniszczeń elementów obudowy; oszczędzamy czas i pieniądze;

- możliwość użycia rozpór pojedynczych, przesuwnych, nawet 10-metrowej długości. Użycie takiej rozpory 
daje możliwość instalacji rur o dużych średnicach (do 3 m) oraz układanie kilku rurociągów w jednym wykopie;

- zmienne długości pól – od 2 do 7,0 m oraz proste połączenie szyny ślizgowej (słupa) z płytą, pozwala  
na szybki montaż;

- tańszy i prostszy transport oraz magazynowanie;

- szybsze wykonywanie prac, dłuższe odcinki układanych rur w wykopie to mniej połączeń i tym samym 
krótszy czas montażu (mniejsze opłaty za zajęcie pasa drogowego); 

- możliwość wykonywania obiektów takich jak: fundamenty, ściany oporowe, przepompownie.

Ważne !
Nasze konstrukcje słupowe dają nieograniczone możliwości zabezpieczenia  
ścian wykopów.

zgodnie z rozporządzeniem Ministra infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas robót budowlanych "niedopuszczalne jest przebywanie pracowników 

w niezabezpieczonej części wykopu."
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Ważne !
Odnośnie BHP.

z porównania powyższych schematów wynika, że przy stosowaniu konstrukcji słupowej uzyskuje się większą 
powierzchnię operacyjną. Należy jednak zwrócić uwagę na większą objętość robót ziemnych (szerszy wykop).



KONstRUKcJe sŁUPOWe tYP OWs

KONstRUKcJe sŁUPOWe - PŁetWa i POŁączeNie

technologia montażu konstrukcji słupowych

Nasza firma produkuje jako jedyna  
w europie słupy i płyty o dwóch szerokościach 
płetwy 12 i 16 cm, które pasują do prowadnic 
i słupów konkurencji. Pozwala to na uzupełnienie 
w każdym kierunku tych dwóch systemów. 
Dotyczy to także słupów narożnikowych. 

Ważne !
zaletą stosowania obudów słupowych jest swobodne poruszanie się pracowników pod
rozporą w wykopie.

1. Wykop wstępny do max. 1 m głębokości i wstawienie pierwszej pary słupów.
2. Wstawienie najpierw płyt w lewej i prawej strony w zewnętrzne prowadnice.
3. Montaż drugiej pary słupów.
4-5. Montaż kolejnych płyt w wewnętrzne prowadnice. zagłębianie etapami, kolejno, pojedynczo 
poszczególne elementy.
6. Montaż rur.

1.
2.

3.
4.

5.
6.

Konstrukcja 120

Konstrukcja 160
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OWs 7

OWs 8

PŁYtY PŁetWOWe

Długość 
płyty

l
[mm]

Wysokość 
płyty

H
[mm]

Grubość 
 płyty  
[mm]

Dopuszczalne 
parcie gruntu  

[kN/m²]

ciężar 
płyty 
[kg]

2000 2400 100 189 555

2500 2400 100 120 664

3000 2400 100 80,2 774

3500 2400 100 64,5 886

3500 2400 120 105 1084

3920 2400 120 88,5 1201

4160 2400 120 79,5 1269

4500 2400 120 68,2 1363

5000 2400 120 57 1486

5000 2400 150 67,5 1851

5500 2400 150 59,2 2030

6150 2400 150 55,5 2581

7000 2400 156 57 3120

7500 2400 156 54 3536

8000 2400 158 48 3946
 

NaDstaWKi PŁetWOWe

Długość 
płyty

l
[mm]

Wysokość 
płyty

H
[mm]

Grubość 
 płyty  
[mm]

Dopuszczalne 
parcie gruntu  

[kN/m²]

ciężar 
płyty 
[kg]

2000 1500 100 189 444

2500 1500 100 120 536

3000 1500 100 80,2 628

3500 1500 100 64,5 723

3500 1500 120 105 850

3920 1500 120 88,5 944

4160 1500 120 79,5 995

4500 1500 120 68,2 1071

5000 1500 120 57 1119

5000 1500 150 67,5 1508

5500 1500 150 59,2 1658

6150 1500 150 55,5 2039

7000 1500 156 57 2307
 

sŁUP ROzPORY ROlKOWeJ

Nazwa

Długość 
słupa

ls
[mm]

Wysokość
słupa 

Hs
[mm]

Maksymalny 
prześwit 

[mm]

Dopuszczalny 
moment 

gnący
[kNm] 

ciężar 
słupa 
[kg]

OWs 4 3500 250 2240 276 375

OWs 4 4000 250 2740 276 427

OWs 5 4000 450 2340 598 629

OWs 5/5 5000 450 3090 598 673

OWs 7 6000 476 4005 1033 1319

OWs 8 6500 476 4068 1302 1745

OWs 8 7000 476 4568 1302 1889

OWs 8 7500 476 5068 1302 2039

OWs 5

OWs 4



KONstRUKcJe sŁUPOWe - KOMORY

leGeNDa:

1. Płyta płetwowa.
2. Ściana segmentowa. 
3. słup narożnikowy.

Ważne !
zgodnie z przepisami, górna krawędź obudów musi wystawać 10 cm ponad 
poziom terenu. 

KOMORY DWUstOPNiOWe

www.kopras.pl

technologia demontażu obudowy 
liniowej.

zalety komór dwustopniowych:
1. Możliwość wykonania wykopu o głębokości nawet do 12 m.
2. Łatwość montażu i demontażu (użycie małej siły)
3. tańsze niż system larsenów i ścianki berlińskiej przy tych 
samych głębokościach.

Projekt płyt 7 m o wytrzymałości 55 kN/m2 to rozwiązanie 
pozwalające na montaż dużych zbiorników na głębokości  
nawet do 8 m.

etapy demontażu:
1. Obsypanie rury i stopniowe 
wyciąganie wewnętrznych płyt 
co 30-50 cm.
2. Podciąganie pary słupów 
i podnoszenie wyżej płyt. 
3. Demontaż zewnętrznych płyt 
etapami i zasypywanie 
z zagęszczaniem wykopu nadal  
co 30-50 cm.
4. Demontaż słupów i zasypanie 
wykopu. Przejście do kolejnego pola.

1.
2.

3.
4.

§ 156 pkt. 1 rozporządzenia Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. 
"W czasie zasypywania obudowanych wykopów zabezpieczenie należy demontować od dna wykopu  

i stopniowo usuwać je, w miarę zasypywania wykopu."

§ 156 pkt. 2. zabezpieczenie można usuwać jednoetapowo z wykopów wykonanych:
"- w gruntach spoistych - na głębokości nie większej niż 0,5 m;

- w pozostałych gruntach - na głębokości nie większej niż 0,3 m. "
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sŁUPY NaROżNe

Nazwa

Długość 
słupa

ls
[mm]

Wysokość
słupa 

Hs
[mm]

ciężar
[kg]

N1P 3000 275 229

N1P 3500 275 266

N1P 4000 275 303

N2P 4000 473 633

N2P 4500 473 698

N2P 5000 473 774

N2P 5500 473 851

N2P 6000 473 928

N2P 6500 473 1004

N2P 7000 473 1317



Ważne !
Jest możliwość demontażu rozpory środkowej przy komorach podwójnych i potrójnych.

sposób przenoszenia segmentów ściany 
(tzw. brus) 
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ŚciaNa seGMeNtOWa DO WYKOPÓW 
liNiOWYcH i PUNKtOWYcH

ŚciaNa seGMeNtOWa DO WYKOPÓW liNiOWYcH i PUNKtOWYcH

Długość ściany
l

[mm]

Wysokość ściany
H

[mm]

Dopuszczalne 
parcie gruntu 

[kN/m²]

ciężar 
[kg]

2100 4500 60 1985

2700 4500 60 2520

3100 4500 60 3280

3400 4500 60 3470

3920 4500 60 3898

4100 4500 60 4400

5100 4500 60 5270

6150 4500 60 6260

ŚciaNa seGMeNtOWa z PROFili KD 6/8 
DO WYKOPÓW 

liNiOWYcH i PUNKtOWYcH

ŚciaNa seGMeNtOWa z PROFili KD 6/8 DO WYKOPÓW liNiOWYcH i PUNKtOWYcH

Długość
ściany

l
[mm]

Wysokość 
ramy górnej

B
[mm]

Dopuszczalne 
obciążenie 

belki górnej
[kN/m]

Konstrukcja 
belki dolnej

Dopuszczalne 
obciążenie  
belki dolnej

[kN/m]

ilość profili KD
6/8

ciężar
belki górnej

[kg]

ciężar
belki dolnej

[kg]

1994 1050 256 2xHeB140 319 3 491 173

2584 1050 153 2xHeB140 190 4 599 214

3174 1050 101 2xHeB180 247 5 708 369

3764 1050 94 2xHeB200 234 6 975 510

4354 1050 86 2xHeB220 225 7 1251 676

4944 1000 77 2xHeB240 218 8 1449 896

5534 1050 92 2xHeB260 216 9 1820 1089

6150 1000 88 2xHeB280 209 10 1920 1342

7000 1000 77 2xHeB300 197 12 2408 1722

8160 1000 100 2xHeB400 251 14 3813 2637

9100 1000 80 2xHEB400 206 15 4231 2935

Ściany segmentowe naszej produkcji to dzisiaj najlepszy produkt tego typu ze znanych na rynku. specjalna konstrukcja 
pozwala na pewne i bezproblemowe zabezpieczenie wykopów wszędzie tam gdzie mamy kolizję lub chcemy 
wyprowadzić rurociąg poza obrys zabezpieczanego wykopu. Jaskółczy ogon to od lat najlepsze i najbardziej znane 

połączenie brusów. 

Profil KD 6/8 zgodnie z normą PN-eN 10249-1:2000 
ciężar 50 kg/mb

§ 75 rozporządzenia Ministra infrastruktury 
z dnia 6 lutego 2003 r. 

"Haki do przemieszczania ładunków powinny spełniać wymagania 
określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności 
i mieć wyraźnie zaznaczoną nośność maksymalną."

"Jeżeli przy przemieszczaniu ładunków zachodzi możliwość 
wysunięcia się zawiesia z gardzieli haka, należy stosować haki 
wyposażone w urządzenia zamykające gardziel. " 
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WYKOPY szeROKOPRzestRzeNNe 

Ścianka oporowa w systemie KOPRas

Po latach systematycznej promocji tego typu rozwiązania klienci nasi przekonali się, że jest to tanie i bezpieczne 
zabezpieczenie wykopu. Po raz pierwszy podczas budowy gazociągu kilometry tej ściany oporowej w oparciu  
o naszą ideę użyte były w miejscowości Olszyniec koło żar  w roku 2016 i 2017.  W 2021 roku z sukcesem ściany oporowe 
w tym systemie zastosowane były w trakcie budowy gazociągu Pogórska Wola - tworzeń.

ŚciaNa sŁUPOWO-PŁYtOWa KOPRas

ŚciaNKa BeRlińsKa

Długość płyty
l

[mm]

Wysokość płyty
H

[mm]

Grubość płyty
[mm]

Dopuszczalne 
parcie gruntu 

[kN/m²]

ciężar płyty 
[kg]

2000 2400 60 60 288

2500 2400 60 42,7 358

3000 2400 60 36 430

3500 2400 60 30 860

3500 2400 60 40,5 944

4000 2400 100 51 972

szybko, tanio i bezpiecznie

Przykładowe możliwości użycia 
ścianki z wykorzystaniem opinki Kopras

Wykop szerokoprzestrzenny pod budynek

Remonty budynków i kamienic, wymiana 
izolacji, osuszanie

Od połowy lat dziewięćdziesiątych zeszłego stulecia wprowadziliśmy do swojej oferty obudowy systemowe 
oparte na idei użycia kształtowników wbijanych w grunt za pomocą kafarów lub młotów wibracyjnych. Oparte  
o te profile płyty wraz z pionowymi kształtownikami tworzą tymczasowa ścianę oporową, która pracuje  
w gruncie tak jak znana wszystkim od dawna ściana słupowo-płytowa KOPRas. Poniżej zdjęcia z budowy budynku 
straży pożarnej w Poznaniu przy ulicy solnej.

Gazociąg Pogórska Wola - tworzeń to inwestycja wchodząca w skład Korytarza Północ - Południe, który łączy terminal 
lNG w Świnoujściu oraz gazociąg Baltic Pipe z południem Polski. 

Płyty obudowy Kopras użyte na opinkę są zaopatrzone w miejsca do zahaczania a montaż odbywa się mechanicznie 
koparką, która wykonuje wykop. Prosty mechaniczny montaż pozwala na tanie, szybkie wykonanie ściany. Oferujemy 
wynajem profili oraz płyt produkcji Kopras.

Proponujemy Państwu ściany oporowe zabezpieczające wykopy szerokoprzestrzenne pod budynki, budowle, rurociągi, 
torowiska. system ten polega na wykorzystaniu technologii umieszczania w gruncie profili szerokostopowych Hea, 
HeB lub HeM za pomocą wibromłotów lub zabetonowanie ich w wierconych otworach. Profile możemy umieszczać  
w zależności od rodzaju gruntu co 2, 3, 4 lub nawet do 7 metrów. 
 
Uzależnione jest to od głębokości wykopu i rodzaju gruntu. Przy dużej głębokości lub dużym parciu gęstość 
rozmieszczenia pali musi być większa, nawet co 2 metry. Mała głębokość np. 2 lub 3 metry pozwala na użycie dłuższych 
płyt. Każdy projekt należy rozpatrywać indywidualnie. 



 
składowanie urobku jest zabronione w bezpośrednim sąsiedztwie krawędzi wykopu  
w strefie naturalnego klina odłamu gruntu jeśli ściany wykopu nie są umocnione.

ReMONtY, NaPRaWY, KONseRWacJe

§ 5 rozporządzenia Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. "Bezpośredni nadzór 
nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio
kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków."
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Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom postanowiliśmy zaproponować kompleksowa naprawę 
i renowację obudów, które z pewnością po paru latach wymagają takich zabiegów jak: 
- prostowanie poszycia płyt,
- naprawa, wymiana noży i górnych części uszkodzonych przez koparki przy wciskaniu w grunt,
- łatanie otworów, "dziur" po przypadkowych zahaczeniach koparką,
- prostowanie słupów, 
- wymiana, naprawa uszów do zahaczania, technologicznych i transportowych, 
- prostowanie prowadnic do boksów,
- naprawa lub ewentualne wymiana rozpór. 

Wszystkie elementy po naprawie na życzenie mogą być śrutowane i malowane. Możemy na życzenie obok 
naszego logo umieścić logo Waszej firmy. takie zabiegi zapewnią Wam przedłużenie żywotności obudów  
i w znacznym stopniu poprawią bezpieczeństwo w wykopie, a także wizerunek budowy jak i wykonawcy. 
Możemy na życzenie doposażyć o brakujące elementy obudów, lub dokonać wymiany na inne - po remoncie.
Jesteśmy też zainteresowani odkupem naszych konstrukcji lub proponujemy wymianę na inne. zdarza się,  
i to normalne, że kupione wcześniej obudowy, boksy, słupy, obudowy punktowe, obudowy liniowe  
OWs 4, OWs 5, OWs 7 nie są Państwu już potrzebne. 

Komora śrutownicza Malarnia

Płyta w trakcie remontu Płyta po remoncie

KaDRa
stała, kompetentna kadra z wieloletnim stażem, ma w firmie możliwość realizowania swoich aspiracji zawodowych. 
Wieloletnie doświadczenia naszych pracowników w produkcji, doradztwie technicznym i projektowaniu 
ukierunkowane są na jak najlepszą obsługę klienta.

Firma Kopras od początku swojego istnienia przy opracowywaniu nowych rozwiązań konsultuje się z kadrą 
naukową instytutu Geotechniku UP w Poznaniu, która w nietypowych przypadkach weryfikuje obliczenia i 
zaproponowane rozwiązania. taka współpraca zapewnia najwyższy poziom proponowanych Państwu rozwiązań. 

 Dział handlowy i biuro techniczne firmy od lat służą wsparciem dla biur projektowych, inwestorów i wykonawców na 
etapie wyboru typu obudowy do prac instalacyjnych i budowlanych poniżej poziomu terenu. Nasi dotychczasowi 
klienci mogą potwierdzić rzetelność doradztwa. Proponowane przez nas typy obudów nacechowane są dbałością 
o optymalizację doboru. Praktyka pokazuje, że uzgodniony wybór typu obudowy i jej konfiguracji był optymalny 
kosztowo, zapewniał odpowiednią wytrzymałość i zapewniał odpowiednią przestrzeń manewrową w wykopie. 

Firma od wielu lat wystawia swoje wyroby na targach krajowych i zagranicznych. Uczestnictwo w targach spełnia 
nie tylko rolę marketingową dla firmy KOPRas, jako wiodącej w tym segmencie na polskim rynku ale także 
poszerza obszar potencjalnych klientów i pozwala na wymianę doświadczeń z innymi wystawcami. 

aktualny katalog wyrobów pozwala na dużą elastyczność wyboru odpowiedniego rodzaju rozwiązań. Plany 
rozwojowe firmy zapewnią w przyszłości rozszerzenie katalogu.
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KOPRas sp. z o.o.
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www.kopras.pl

KONtaKt ODDziaŁY

zachód      509 475 328
Wschód     509 393 555
Północ       509 393 552
Południe   509 393 557
        510 084 105
                     508 072 449
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