mosty realizacje

Szybkie i skuteczne
wzmocnienie dojazdów
do mostu przez Wisłę koło Kwidzyna
D

ojazdy do mostu od strony Kwidzyna przebiegają przez obszary akumulacji rzeki Wisły, przez
co w podłożu znajdują się liczne grunty słabe pochodzenia organicznego. Podłoże gruntowe w zakresie
głębokości wykonanych wierceń zbudowane jest
z utworów czwartorzędowych (holocen i plejstocen),
pokrywających badany teren ciągłą warstwą. Utwory
holoceńskie reprezentowane są przez iły i mułki akumulacji rzecznej facji powodziowej, utwory powstałe
w wyniku akumulacji rzecznej w postaci piasków i żwirów mielizn i koryt rzecznych oraz piaski i żwiry rzeczne
tarasów zalewowych, a także przez utwory organiczne
w postaci namułów torfiastych, namułów piaszczystych
i torfów (1).
Grunty organiczne w postaci torfów i namułów występujące na wzmacnianym odcinku zalegają średnio do głębokości 8,0 m p.p.t. i charakteryzują się bardzo niskimi
parametrami wytrzymałościowymi, ze względu na wysoki stopień plastyczności (IL = 0,60-0,67). Dodatkowo
w podłożu zalegają miękkoplastyczne i plastyczne gliny,
iły i mułki z domieszkami części organicznych o module
edometrycznym M0 nieprzekraczającym 20 MPa. Warstwę
nośną stanowią przede wszystkim wytworzone w plejstocenie piaski i żwiry w stanie średnio zagęszczonym
i zagęszczonym. Wymienione powyżej utwory są nasycone wodą – zwierciadło wody gruntowej stabilizuje się
na głębokości 0,60-2,20 m p.p.t.

Przegląd technologii
wzmacniania podłoża
Szczególnie istotnym aspektem przy wzmacnianiu podłoża gruntowego pod nasypami na dojazdach do mostów
jest doprowadzenie do takiej konsolidacji gruntu, aby
nie powstały osiadania i zazwyczaj odczuwalne uskoki
przy zjeździe z obiektu mostowego, które to są konsekwencją niewłaściwie zaprojektowanego wzmocnienia
podłoża. Dla uzdatnienia nawodnionego słabego podłoża
gruntowego (grunty organiczne, słabe plastyczne gliny
oraz iły) stosuje się zazwyczaj dwa sposoby wzmocnień
oparte na następujących koncepcjach podparcia korpusu
drogowego (5):
– koncepcja podparcia sztywnego oparta na posadowieniu nasypu na sztywnych palach i przeniesieniu obciążeń poprzez pale na nośne podłoże,
– koncepcja podparcia elastycznego polegająca na przeniesieniu obciążeń na elementy drenujące i skonsolidowany grunt.
Do pierwszej grupy wzmocnień możemy zaliczyć wszelkiego rodzaju:
– pale żelbetowe (np. wiercone, prefabrykowane),
– pale betonowe (np. przemieszczeniowe, CFA i inne),
– kolumny cementowo-gruntowe (np. DSM, Limix i inne).
Niewątpliwymi zaletami tego typu podparcia są brak
konieczności stosowania nasypów przeciążających
i możliwość wykonywania konstrukcji drogi bezpośrednio po wykonaniu wzmocnienia. Technologie te są jed-

nak zazwyczaj bardzo drogie (gdyż należy
uwzględnić ich bardzo gęsty rozstaw) oraz wymagają
zastosowania bardzo wytrzymałych i drogich rusztów
geosyntetycznych.
Do drugiej grupy wzmocnień – podparcia elastycznego,
które polega generalnie na wymuszeniu konsolidacji podłoża za pomocą wszelkiego rodzaju drenów lub kolumn
drenujących, możemy zaliczyć:
– kolumny żwirowe wykonywane za pomocą technologii
wibrowymiany, Franki i inne,
– geodreny,
– wymiana dynamiczna,
– mikrowybuchy.
Kolumny żwirowe wykonywane w rękawach z geosyntetyków (co znacznie podraża zastosowanie tej technologii) lub bez tych rękawów są dobrym sposobem
na wzmacnianie słabych glin i namułów. Dyskusyjna jest
kwestia zastosowania tej technologii w torfach, a wręcz
niemożliwa w gytiach. Technologia ta niestety wymaga
stosowania długotrwałego przeciążenia nadnasypami
(nawet do 1 roku). Przy obecnym tempie budownictwa
drogowego ten wymóg jest zjawiskiem niepożądanym,
a ponadto wymaga dodatkowych nakładów pieniężnych
– przy średniej wysokości nadnasypu wynoszącej
2,0-2,5 m koszty materiału (z którym często nie
ma co później zrobić) są olbrzymie.
Podobnie jest z bardzo starą technologią geodrenów.
Są one tanie, lecz umieszczane blisko siebie (rozstaw
0,7-1,5 m) oraz wymagające znacznie dłuższych przeciążeń nadnasypami, w efekcie generują znaczne koszty.
Ponadto, jak pokazuje praktyka światowa, technologia
ta jest często „nie do końca pewna” i stosowana obecnie
coraz rzadziej.
Inna technologia – wymiany dynamicznej – jest bardzo
skutecznym i szybkim sposobem wzmacniania słabego
podłoża. Została ona w Polsce rozwinięta dzięki prof.
Maciejowi Gryczmańskiemu. Jest technicznie prosta
w wykonawstwie, nie wymaga stosowania nadnasypów
oraz jest stosunkowo tania. Jedynym jej mankamentem
jest fakt, że nadaje się do wzmacniania podłoża do maksymalnie 5,0-6,0 m.
Dla większych miąższości słabego podłoża (teoretycznie
nieograniczonej) stosuje się kolejną technologię – mikrowybuchów. Za jej pomocą w podłożu wykonuje się
kolumny piaskowe o dużej, dochodzącej do 2,0 m średnicy, które pełnią nie tylko rolę drenu, ale także stanowią
dobry element nośny. Technologia ta polega na wykorzystaniu energii powstałej w wyniku eksplozji materiału
wybuchowego. Energia powstała podczas wybuchu
stosowanego zazwyczaj wydłużonego ładunku jest
porównywalna ze zrzuceniem ciężaru o masie 10 ton
z wysokości 100 m, co obrazuje gigantyczne obciążenie,
jakiemu jest poddawane podłoże gruntowe. Technologia ta, pomimo niebezpiecznej nazwy, jest całkowicie
bezpieczna dla środowiska i dla otaczających budowli
(bezpieczna odległość wynosi od 5 m do 50 m, zgodnie
z polskim ustawodawstwem).
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Długo oczekiwana przez
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budowa nowego
mostu przez
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połączenia obu
brzegów Wisły
w tym rejonie,
gdyż ponadkilometrowy most
drogowo-kolejowy istniał już
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on zdemontowany w latach
1927-1929, a jego
przęsła posłużyły do budowy
w 1934 r. istniejących do dzisiaj
mostów drogowych w Toruniu
i Koninie.
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Rys. 1. Podłużny przekrój geotechniczny (1)
Rys. 2. Koncepcje posadowienia nasypów
drogowych (5):
a) podparcie sztywne,
b) podparcie elastyczne
Fot. 1. Zdjęcie z placu budowy – wykorzystanie technologii mikrowybuchów

Rys. 1.

a)
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b)

Rys. 2.

Fot. 1.

Zastosowane rozwiązanie

kończenia inwestycji pomiary osiadań nawierzchni drogi
(4) wykazały średnie osiadania rzędu 1,4 mm (co ciekawe
osiadanie zlokalizowanych tam obiektów mostowych
posadowionych na palach wyniosło 3,0 mm).
Oprócz niewątpliwej zalety tych sposobów wzmocnienia podłoża, gwarantujących znikomy poziom osiadań
w trakcie eksploatacji drogi, technologie te są bez
wątpienia najszybsze oraz najtańsze na rynku. Ponadto
ich wspólne zastosowanie nie wymaga oczekiwania
na konsolidację podłoża lub wykonywania drogich i czasochłonnych przeciążeń korpusu drogowego za pomocą
nadnasypów.
Przyjęty w Projekcie Wykonawczym rozstaw mikrowybuchów oraz kolumn wbijanych wynosił
5,0 x 5,0 m w siatce kwadratów z przesunięciem fazowym 2,5 m (rys. 3). Obliczenia wzmocnienia podłoża
określające długości ładunków, ich rozstaw i masę
jednostkową, a także rozstaw kolumn wbijanych wykonano w oparciu o wzory empiryczne oraz obliczenia
numeryczne metodą elementów skończonych (MES),
wykorzystując program Plaxis. Do obliczeń nośności
i osiadań kolumn wbijanych wykorzystywano dobrze
znane wzory wg Braunsa i Priebego, zaś do obliczeń

Biorąc pod uwagę złożoność warunków geotechnicznych na budowie dojazdów do mostu w Kwidzynie
oraz konieczność wykonania wzmocnienia na długości
4255 m (bez uwzględnienia dróg poprzecznych i przepraw mostowych), zdecydowano się na zastosowanie
technologii mikrowybuchów (DDR – Deep Dynamic
Replacement) połączonej z technologią dynamicznej
wymiany (DR – Dynamic Replacement). Technologie
te doskonale zdały egzamin przy wzmacnianiu podłoża
gruntowego złożonego z namułów, torfów, a nawet gytii
na takich budowach, jak:
– budowa dojazdów do mostu przez Martwą Wisłę na Trasie Sucharskiego (od strony ul. Elbląskiej) w Gdańsku,
– budowa 17 km odcinka Koło – Dąbie na autostradzie A2,
– budowy obwodnic Sulechowa, Barczewa, Lubska, Babimostu i innych.
Technologie te, a w szczególności technologia mikrowybuchów, były wielokrotnie weryﬁkowane przez Zamawiających (wiąże się to prawdopodobnie z tym, że jest
to technologia polska), jak choćby na wspomnianej
autostradzie A2. Przeprowadzone tam po 5 latach od za-
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Rys. 3. Plan wzmocnienia podłoża
za pomocą technologii mikrowybuchów
i dynamicznej wymiany gruntu (3)
Rys. 4. Schematyczny przekrój wzmocnienia z pokazaniem uformowanych
po mikrowybuchach drenów piaskowych
oraz uformowanych kolumn wbijanych (2)

Rys. 3.

Rys. 4.

wzmocnienia mikrowybuchami można wykorzystać
wzory empiryczne:
– promień oddziaływania w gruntach niespoistych:

Re 2

0,71  k5  Q [m],

gdzie k5 = 2,5÷5,0 dla Pd o ID = 0,1÷0,4;
Q – jednostkowa masa ładunku wybuchowego [kg/mb]
– promień oddziaływania w gruntach spoistych:

Rep

k6  Q [m],

gdzie k6 = 3,5÷4,5 – promień drenu piaskowego:

Rp
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gdzie kp = 0,2÷0,35.
Wzory i opis metody dostępne są w publikacjach (6-8).
Długość ładunków wybuchowych została dobrana tak,
aby kolumna dochodziła do gruntów nośnych (wejście
z otworem strzałowym na głębokość 0,5-1,0 m
w grunt mocny), zaś założona długość kolumn
wbijanych wynosi do 5 m w zależności od warunków
gruntowych.

Nasyp drogowy posadowiono na geomateracu z kruszywa. Od spodu odseparowany warstwą geowłókniny
składa się z warstwy dolnej, o grubości 20 cm, i górnej,
o grubości 30 cm, które są zbrojone dwoma warstwami
geosiatki – w środku i na górze materaca.
Całość robót zaplanowano wykonać w ciągu 5 miesięcy
– za pomocą 3 wiertnic do wykonania mikrowybuchów
i 6 maszyn do wymiany dynamicznej.

Podsumowanie
Patrząc na wszystkie wymienione wyżej zalety technologii
mikrowybuchów i wymiany dynamicznej, nie powinno
dziwić, że to właśnie te technologie zostały zaprojektowane
w celu wzmocnienia podłoża gruntowego na dojazdach
do budowanego mostu koło Kwidzyna, gdzie mamy
do czynienia z długim odcinkiem drogi prowadzącej przez
teren o dużej miąższości gruntów organicznych. Inne
metody wzmacniania podłoża mogłyby okazać się zbyt
drogie i zbyt czasochłonne, aby wpasować się w napięty
harmonogram robót. Miejmy nadzieję, że ta kolejna realizacja pozwoli na zwiększenie zainteresowania rodzimymi
technologiami wśród Projektantów i Zamawiających, którzy
często stosują droższe zagraniczne technologie.
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