Ryc. 1. Widok ogólny wiaduktu kolejowego WK-11, fot. T. Brzozowski
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1. Wstęp

2. Warunki geologiczne

Nowy, 19,5-kilometrowy odcinek trasy
kolejowej łączy m.in. Port Lotniczy im.
Lecha Wałęsy z Trójmiastem i przyległymi
terenami województwa pomorskiego, zapewniając dostęp do usług transportowych dla prawie miliona mieszkańców.
Część nowo projektowanej trasy pokrywa
się ze śladem historycznej Trasy Kokoszkowskiej, łączącej w latach 1914–1945 Kaszuby z Gdańskiem. Zrealizowany obiekt
inżynieryjny WK-11 (ryc. 1) swoją formą
wpisuje się w istniejący krajobraz, pełniąc
symboliczną funkcję bramy wjazdowej do
Gdańska [1].

Teren w obrębie omawianego wiaduktu
znajduje się w makroregionie Pojezierza
Wschodniopomorskiego i stanowi północno-wschodni fragment wysoczyzny
Pojezierza Kaszubskiego. W podłożu, poniżej powierzchniowej warstwy nasypów,
zalegają twardoplastyczne gliny pylaste,
a także grunty spoisto-organiczne, tj. pyły
burowęglowe. Ponadto wykazano zaleganie gruntów niespoistych w postaci średnio
zagęszczonych i zagęszczonych piasków pylastych i drobnych oraz żwirów. Lokalnie
poniżej nasypów stwierdzono występowanie niewielkiej warstwy gruntów orga-
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nicznych w postaci torfu. Woda gruntowa
ma charakter zawieszony i znajduje się do
2,0 m p.p.t. Wart podkreślenia jest fakt, że
podpory nowego wiaduktu zlokalizowano
w miejscu wysokich nasypów i podpór historycznego obiektu Kolei Kokoszkowskiej.
W celu określenia parametrów poszczególnych warstw podłoża gruntowego
zastosowano sondowania statyczne CPT
(Cone Penetration Test) [2]. Wydzielone
warstwy (tab. 1) zaklasyfikowano do
gruntów niespoistych i spoistych według
klasyfikacji Robertsona [3] i Schmertmanna [4].
Na podstawie oporu stożka (qc) dla
gruntów niespoistych o wskaźniku róż-
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3. Charakterystyka obiektu inżynieryjnego
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Ryc. 2. Schematyczny przekrój podłużny konstrukcji wiaduktu kolejowego WK-11
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Ryc. 3. Fundament głęboki podpory w osi 2 (P2): przekrój podłużny (po lewej), rzut z góry (po prawej)
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4. Etap projektowania

jąc dla gruntów niespoistych wartość 5,
a dla gruntów spoistych wartość 8.

Ustrój nośny obiektu stanowi łuk
żelbetowy o rozpiętości 80 m z jazdą
górą. Konstrukcja łuku składa się z dwóch
dźwigarów parabolicznych o zmiennej
wysokości przekroju, wspartych na
przyczółkach za pomocą łożysk przegubowych. Konstrukcję pomostu stanowi
płyta żelbetowa, zespolona w części
środkowej z dźwigarami głównymi oraz
oparta na nich za pośrednictwem żelbetowych wahaczy na pozostałych odcinkach. Płytę zakończono poprzecznicami. Podpory obiektu zaprojektowano
w postaci masywnych przyczółków
żelbetowych o przekroju skrzynkowym.
Na ścianie czołowej oparto dźwigary
łukowe i płytę pomostu. Ściana tylna
wraz z ażurowymi ścianami bocznymi
stanowi element podparcia nasypu oraz
płyty stropowej.
Posadowienie obiektu inżynieryjnego
zaprojektowano w postaci ścian szczelinowych o grubości 80 cm, tworzących
w rzucie kształt zbliżony do litery E
(ryc. 3). Po analizie warunków geologicznych określono głębokość elementów
posadowienia pośredniego na 19,0 m
i 17,0 m, odpowiednio dla podpory w osi
1 i 2. Ścianę szczelinową w obrębie fundamentu podzielono na osiem sekcji roboczych, obejmujących odcinki proste,
sekcje teowe oraz wydzielony element
od strony przęsła, tzw. baretę.
Technologicznie wykonanie ścian szczelinowych polega na zabetonowaniu wykopanej w gruncie szczeliny, której stateczność w czasie kopania zabezpieczona
jest zawiesiną bentonitową. Przed przystąpieniem do głębienia szczeliny wykonuje
się murki prowadzące, które są tymczasowymi elementami technologicznymi,
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Decyzja o wykorzystaniu ścian szczelinowych do posadowienia obiektu WK-

75

1000

POLSKA Geotechnika

Ryc. 5. Etapowanie wznoszenia obiektu wraz ze schematami obciążeń charakterystycznych

zabezpieczającymi górną krawędź wykopu
szczelinowego oraz umożliwiającymi zachowanie geometrii elementów w planie
i w pionie. Szczelinę głębi się sekcjami
o długościach nieprzekraczających 8 m.
Po osiągnięciu przewidzianej projektem
głębokości oczyszcza się dno całego odcinka oraz powierzchnie styków z wcześniej
zabetonowanymi sekcjami, a następnie
umieszcza się w szczelinie technologiczne
elementy rozdzielcze, służące do uformowania styku sekcji. W tak przygotowanej
sekcji instaluje się zbrojenie w formie koszy zbrojeniowych. Betonowanie sekcji
odbywa się przez rurę wlewową metodą
kontraktor, zapobiegając zanieczyszczeniu
lub przemieszaniu mieszanki z zawiesiną.

4. Etap projektowania
Decyzja o wykorzystaniu ścian szczelinowych do posadowienia obiektu WK-11
podyktowana była przede wszystkim możliwością efektywnego przeniesienia znacznych obciążeń poziomych i pionowych
z ustroju na grunt. Istotnym założeniem
projektowym była interakcja głębokiego
posadowienia z konstrukcją obiektu oraz
wysokim zasypem.

Ryc. 6. Wyniki obliczeń przemieszczeń poziomych dla przyczółka w osi 2: faza 1 (a), faza 2 (b) oraz
faza 3 (c)

4.1. Etapowanie wznoszenia obiektu

Ryc. 4. Etapy wykonania ściany szczelinowej

W ramach analizy statyczno-wytrzymałościowej wyróżniono cztery istotne dla
Decyzja wymiarowania
o wykorzystaniu ścianelementów
szczelinowych posadowienia
do posadowienia obiektu WK11 podyktowana była przede wszystkim możliwością efektywnego
fundamentów
fazy
budowy
oraz użytprzeniesienia
znacznych obciążeń
poziomych
i pionowych
z ustroju na grunt.
Istotnym założeniem projektowym była interakcja głębokiego posadowienia
kowania
obiektu
inżynieryjnego
WK-11
z konstrukcją obiektu oraz wysokim zasypem.
(ryc. 5), które zaimplementowano w dal4.1. Etapowanie wznoszenia obiektu
szym modelowaniu numerycznym. Dla
W ramach
analizy
statyczno-wytrzymałościowej
cztery istotne
fazy
początkowej
(0) wartościwyróżniono
współczyndla wymiarowania elementów posadowienia fundamentów fazy budowy oraz
nikaobiektu
parcia
spoczynkowego
(K05),
) określono
użytkowania
inżynieryjnego
WK-11 (ryc.
które
zaimplementowano
w dalszym
modelowaniu numerycznym.
Dla fazy
według normy
PN-83/B-03010
[8] na podpoczątkowej (0) wartości współczynnika parcia spoczynkowego (K0)
wzoru:
określonostawie
według normy
PN-83/B-03010 [8] na podstawie wzoru:
4. Etap projektowania
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Ab – pole podstawy ściany szczelinowej.

QLs = å (

padłej / równoległej do kierunku działania
obciążenia poziomego (n1 = n2 = 1,0),
Sn – współczynnik technologii wykonywania pala (naruszenia struktury gruntu przy
wykonywaniu pala),
Sn = 0,9), κ – współczynnik uwzględniający
przestrzenność reakcji gruntu, zależny od
kształtu przekroju poprzecznego pala (κ = 1,0),
ϕ – współczynnik uwzględniający wpływ
oddziaływania długotrwałych obciążeń
(ϕ = 0,45),
E0 – moduł odkształcenia pierwotnego
warstwy gruntu.
Warto zauważyć, że wartości sprężystości dla podpór poziomych ścian szczelinowych zlokalizowanych najbliżej nasypu
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Ryc. 10. Schemat stanowiska do próbnego obciążenia bocznego

le podstawy ściany szczelinowej.
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zastosowanego rozwiązania geotech5. Etap budowy
nicznego.

5.1. Próbne obciążenie boczne sekcji
ściany szczelinowej

5.2. Budowa zasypów za przyczół-

kami
Wyniki obliczeń nośności ścian szczelinowych dla przyczółka
w osi 2

W celu weryfikacji założeń projektoW obliczeniach statycznych do probudowy
wych przeprowadzono próbne obcią- jektu założono, że obciążenia pionowe
żenie boczne wydzielonej sekcji ściany z przyczółków zostaną przejęte przez
óbne obciążenie
boczne sekcji
ściany
szczelinowej
szczelinowej
(barety)
w obrębie
pod- ściany szczelinowe oraz częściowo przez
pory w osi 2 (ryc. 10). Badanie przepro- podłoże gruntowe znajdujące się pomię-

weryfikacji założeń projektowych, przeprowadzono próbne
nie boczne wydzielonej sekcji ściany szczelinowej (barety) w obrębie
Budownictwo
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78 2 (ryc.Nowoczesne
y w osi
10). Badanie
przeprowadzono
do momentu
osiągnięcia
st = 1460 kN. Przemieszczenie poziome barety po ustabilizowaniu

dzy nimi. Jednakże dla bezpiecznego
posadowienia fundamentów przedmiotowego wiaduktu kolejowego newralgiczną kwestią pozostawał transfer sił
poziomych (powyżej 95 000 kN) oraz
momentów wywracających pomiędzy
przyczółkiem a ścianami szczelinowymi
oraz nasypem znajdującym się bezpośrednio za przyczółkami. Na podstawie
iteracyjnej analizy przemieszczeń i naprężeń na konstrukcję przyczółków wyznaczono parcia / odpory dla poszczególnych faz budowy obiektu, jak wyjaśniono
powyżej w artykule.
Pozostało jednak odpowiednio zaprojektować zasyp za przyczółkami, aby odpowiadał rygorystycznym założeniom
projektowym. Przyjęto zatem budowę
zasypu z pospółki (U > 5, fπ + f i < 5%),
narzucono minimalne wymagania dla
wskaźnika zagęszczenia IS ≥ 1,0 (ID ≥ 0,82)
i parametrów: kąta tarcia wewnętrznego ø ≥ 32° oraz modułu wtórnego
E2 ≥ 120 MPa uzyskanego z badań płytą
VSS. W założeniach ze względu na bezpieczeństwo pominięto udział tarcia
gruntu pod płytami fundamentowymi
przyczółków z uwagi na możliwość blokowego przemieszczania się gruntu wraz
ze ścianami szczelinowymi.
Na potrzeby kontroli procesu wznoszenia nasypów w paśmie o szerokości
12,0 m od ścian tylnych przyczółków
przewidziano program badań odbiorowych gruntów zasypowych (ryc. 11).
Program podzielono na trzy etapy. Etap
pierwszy obejmował analizę m.in. wskaźnika różnoziarnistości, zawartości frakcji
pylastej i ilastej oraz udziału gruntów
spoistych. W etapie drugim, po każdorazowym ułożeniu i zagęszczeniu metodą
mechaniczną kolejnej warstwy o grubości
0,4 m i osiągnięciu docelowej dla danego
poziomu wysokości warstwy 2,0 m, przewidziano badania kontrolne wskaźnika
zagęszczenia (IS) lub stopnia zagęszczenia (ID). W etapie trzecim sprawdzano
zagęszczenie nasypu po całkowitym jego
wzniesieniu. Sprawdzenia dokonywano za
pomocą sondowań dynamicznych w strefie do 2,0 m za tylną ścianą przyczółka.

6. Podsumowanie
Zarówno podczas układania zasypów, jak
i realizacji późniejszych faz budowy obiektu
prowadzono bieżącą kontrolę geodezyjną
przemieszczeń przyczółków. Repery do
pomiarów geodezyjnych umieszczono
w dwóch poziomach: na wysokości łożysk
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Ryc. 12. Realizacja głębokiego posadowienia podpory P1
dolnych dźwigarów łukowych oraz w poziomie łożysk górnych. Raporty z pomiarów
geodezyjnych wykazały dobrą zbieżność
z wynikami przeprowadzonych obliczeń
w programie Plaxis 3D.
Lokalizacja nowo projektowanych
podpór obiektu w miejscu poprzedniego
mostu z ciężkimi przyczółkami i wysokimi nasypami przyniosła niewątpliwie
korzystny efekt. Podłoże gruntowe w obrębie podpór zostało w dużym stopniu
skonsolidowane i wstępnie przeciążone,
co poprawiło parametry geotechniczne
gruntów. W efekcie odnotowane przemieszczenia pionowe, poziome oraz
obroty przyczółków w trakcie eksploatacji wiaduktu są mniejsze niż wartości
dopuszczalne. Małe wartości przemieszczeń dodatkowo wpływają korzystnie
na pracę gruntu zasypowego za przyczółkami i w znacznym stopniu ograniczają niekorzystne zjawisko cyklicznego
rozluźniania i zagęszczania tego gruntu
od obciążeń dynamicznych wywołanych
przejazdami taboru. Etapem wieńczącym
budowę było przeprowadzenie próbnego obciążenia obiektu inżynieryjnego,
które potwierdziło założenia projektowe
i umożliwiło dopuszczenie wiaduktu do
użytkowania [1].
Omówione w niniejszym artykule rozwiązanie stanowi przykład technicznie
i ekonomicznie uzasadnionego użycia

ścian szczelinowych jako głębokiego fundamentu obiektu mostowego. Zastosowanie „ostrogi” w postaci żelbetowego
układu płytowo-tarczowego sprawdza się
szczególnie w przypadkach, kiedy fundamentom stawia się za zadanie przeniesienie na podłoże gruntowe znacznych sił poziomych. Warto podkreślić także przewagę
takiego rozwiązania nad typową konstrukcją opartą na palach, głównie z uwagi na
korzyści wynikające z redukcji gabarytów
płyty fundamentowej oraz kubatury betonu wymaganego do uformowania elementów głębokiego posadowienia.
Zrealizowany obiekt inżynieryjny WK-11
stał się obecnie wizytówką i obiektem
typu landmark – punktem charakterystycznym nowej infrastruktury Gdańska.
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