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GRODZICE WALCOWANE NA ZIMNO GZ-4
COLD-ROLLED SHEET PILES

innowacyjne
Kształtownik GZ-4 / GZ-4 Section
Norma wymiarowa:
Dimensional standard
Norma przedmiotowa:
Standard specification
Masa 1mb.:
Mass per 1 rm
Masa 1m2 ściany GZ-4:
Mass per 1m2 of GZ-4 wall
Gatunki materiału:
Steel grades
Długość produkowanych kształtowników:
Sections length

EN 10249-2
EN 10249-2
EN 10249-1
EN 10249-1
14.9kg
14.9kg
~56kg
~56kg
S235JR, S275JR, S355JR
S235JR, S275JR, S355JR
od 4m do 15m
from 4m to 15m
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GRODZICE WALCOWANE NA ZIMNO GZ-4 / COLD-ROLLED SHEET PILES

ZASTOSOWANIE
Zastosowanie grodzic walcowanych na zimno GZ-4 jest
prawdopodobnie najlepszym rozwiązaniem dla posadowienia
obiektów tymczasowych z uwagi na możliwość wielokrotnego
użycia, co znacznie obniża koszty oraz wpływ inwestycji na
środowisko naturalne. Grodzice GZ-4 znajdują także szerokie
zastosowanie podczas prac hydrotechnicznych i inżynieryjnych,
a w szczególności:
• zabezpieczeniu brzegu rzek i strumieni przed osuwaniem
i podmywaniem przez wodę,
• zabezpieczeniu miejsc, w których poziom wody ulega zmianie
w zależności od pór roku – wówczas grodzice pełnią rolę
zabezpieczeń przeciwpowodziowych,
• regulacji koryt rzek, zwłaszcza w miejscach występowania
skarp,
• odgradzaniu terenów podmokłych, na których prowadzona
jest inwestycja,
• zabezpieczeniu nasypów, osuwisk, skarp poprawiając bezpieczeństwo i umożliwiając korzystanie z terenu usytuowanego
bezpośrednio za grodzicami,
• w budowie ścian oporowych,
• w budownictwie podziemnym, np. parkingów i garaży,
• w budownictwie drogowym, a w szczególności w budowie
przyczółków mostów lub wiaduktów drogowych.
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APPLICATION
Use of the cold-rolled GZ-4 sheet piles is probably the best
application for installing temporary structures thanks to the
possibility of their multiple use, which considerably reduces
costs and project’s environmental impact. The GZ-4 sheet piles
also find broad application in hydro-technical and engineering
works, and in particular:
• protection of river and stream banks from downward sliding
and being washed away,
• protection of places with variable water level depending on
the seasons of the year – then sheet piles act as flood defences,
• regulation of river-beds especially in sloping terrain with
escarpments,
• separation of water-logged areas from sites on which investment projects are pursued,
• protection of embankments, landslides, escarpments,
improving safety and enabling the use of the terrain situated
directly behind the sheet piles,
• construction of retaining walls,
• underground construction e.g. parking lots and garages,
• road construction and, in particular, construction of bridgeheads or road viaducts.
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Wytrzymałość / Strength:
Wskaźniki wytrzymałościowe kształtownika / Section strength indexes:
Oznaczenie / Designation
GZ 4
M
S
A
I
W
i

S[mm]
4,0

Rmax [mm]
8,0

masa 1 metra bieżącego kształtownika
grubość materiału
pole powierzchni przekroju poprzecznego
moment bezwładności
wskaźnik wytrzymałości przekroju
promień bezwładności

Gęstość obliczeniowa:
Steel density:

M [kg]
14,9

A [cm2]
19

Ix [cm4]
225,7

Wx [cm3]
43,7

ix[cm]
850

mass per 1 running metre
material thickness
cross-sectional area
moment of inertia
modulus of section
radius of inertia

7,85 g/cm3
7,85 g/cm3

ZALETY GRODZIC WALCOWANYCH NA ZIMNO GZ-4
Do podstawowych zalet należą:
• wysoka jakość wykonania,
• wysoka wytrzymałość w stosunku do masy,
• szybki montaż, który może być realizowany wszystkimi
trzema metodami, tj.: wbijanie udarowe, wibrowanie
oraz wciskanie,
• możliwość wielokrotnego pogrążania,
• wysoka trwałość, nawet podczas użytkowania w ciężkich
warunkach pracy,
• kształt grodzicy i zamków daje możliwość swobodnego
łączenia oraz planowania przebiegu ścian,
• możliwość obciążania bezpośrednio po montażu.

ADVANTAGES OF COLD-ROLLED SHEET PILES
Among the basic advantages there are:
• high quality of workmanship,
• high endurance in proportion to weight,
• fast installation with any of the three existing methods,
that is with rotary hammers, vibratory hammers or by
press-in method,
• possibility of multiple immersing,
• high durability even if piles are used in hard work
conditions,
• the shape of piles and interlocks enables free combination
of elements and planning the wall curvature,
• application of load (pressure) is possible directly after
installation.
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