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Na odcinku drogi krajowej nr 8 pomiędzy węzłem Poręba a istniejącą obwodnicą Ostrowi Mazowieckiej praca
wre. Ta długo wyczekiwana inwestycja uzupełni lukę w polskiej sieci transportu drogowego.
S8 to jedna z najważniejszych tras, o planowanej całkowitej
długości 560 km, która łączy duże polskie miasta, jak Wrocław, Łódź, Warszawa i Białystok. Stara droga krajowa nr 8
była jedną z najbardziej niebezpiecznych dróg w kraju ze
względu na duże natężenie ruchu, natomiast cała trasa S8
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będzie pełnić bardzo istotną rolę w obsłudze ruchu tranzytowego jako fragment międzynarodowej arterii transportowej,
czyli drogi E67 biegnącej od Pragi aż po Helsinki.
Konsorcjum PORR Polska Infrastructure SA i Unibep SA
w ramach wygranego przetargu wykonuje 16-kilometrowy
odcinek drogi w technologii betonowej. Kontrakt obejmuje
również budowę dwóch węzłów drogowych, przebudowę
i rozbudowę istniejących dróg i ciągów komunikacyjnych,
budowę skrzyżowań, punktów kontroli pojazdów, dróg dojazdowych, chodników, zjazdów, przejazdów awaryjnych,
zatok autobusowych. Powstaną przepusty drogowe, pełniące także funkcję przejść dla zwierząt oraz 21 obiektów
inżynieryjnych, w tym najdłuższy wiadukt liczący 103,3 m.
W budowę zaangażowany jest nie tylko doświadczony
zespół pracowników konsorcjum, ale również zaawansowany technologicznie sprzęt. Ogromne wrażenie robią dwie
maszyny SP1500 Wirtgen o całkowitej masie odpowiednio
72 i 60 t, które tworzą zespół do ekonomicznego układania
betonu. Szerokość maksymalna ramion maszyny SP1500
to 15,25 m. SP1500 jednocześnie może ułożyć warstwę

nawierzchni o grubości 40 cm. Na rynku polskim działa
tylko kilka firm dysponujących podobnymi rozkładarkami do
układania nawierzchni betonowej w układzie dwuwarstwowym.
Do tej pory na drodze S8 Poręba – Ostrów Mazowiecka
pracownicy konsorcjum ułożyli 1150 m2 betonu C 35/45 oraz
4100 m2 betonu tej samej klasy w pasie o szerokości 10 m.
Do prac wykorzystywane jest także urządzenie TCM 180 o szerokości roboczej 18
m i wadze ok. 18 t. Maszyna jest najnowszym nabytkiem sprzętowym PORR Polska
Infrastructure SA do pielęgnacji betonu.
„Dzięki wygranej w tym przetargu PORR
Polska Infrastructure ponownie dowiodła renomy, jaką cieszy się jej techniczna
wiedza i doświadczenie w zakresie infrastruktury” – stwierdził Karl Heinz Strauss,
prezes PORR AG. – Oprócz nowoczesnej
technologii budowy dróg, która stanowi
najważniejszy międzynarodowy produkt
eksportowy PORR, nasi specjaliści pracujący na trasie S8 będą mieli okazję wykazać się wiedzą i doświadczeniem w branżach pokrewnych. To jest właśnie wartość
dodana, którą oferujemy klientom jako
wiodący dostawca kompleksowych usług
budowlanych”.

Fakty i liczby
Rodzaj i zakres inwestycji: odcinek drogi ekspresowej
o długości 16 km oraz 21 obiektów inżynieryjnych
Wartość kontraktu: 404,5 mln zł (ok. 92 mln €)
Wykonawca: PORR Polska Infrastructure SA, Unibep SA
Rozpoczęcie budowy: luty 2016 r.
Zakończenie budowy: marzec 2018 r.

Zobacz FILM

nbimedia
nowoczesne media
Styczeń – Luty 2017 Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne

13

DROGI • GEOIN˚YNIERIA • GEOTECHNIKA • HYDROTECHNIKA • IN˚YNIERIA BEZWYKOPOWA • IN˚YNIERIA ÂRODOWISKA • MOSTY • PRZEPUSTY • TUNELE

Cena 24,90
zł (w tym
8% VAT)
0d 8 lat o inżynierii
piszemy
z pasją!

Rok XII, styczeń – luty 2017, nr 1 (70)

PORR Polska
Infrastructure
na S8
Wrocławskie
Dni Mostowe
2016
Przepusty
i mosty
ekologiczne

Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, nr 1 (70), styczeń – luty 2017

Budowanie z serca i umysłu. Każdy projekt jest inny - musi być zaplanowany i
wykonany indywidualnie. Od wiedzy i zaangażowania każdego człowieka zależy
sukces projektu. Od dziesięcioleci za PORR stoją najwyższe kompetencje we
wszystkich dziedzinach budownictwa - ponieważ wiedza, zaangażowanie i dobra
współpraca zawsze się opłaca. porr-group.com
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