
19 czerwca 2018 r. w gdańskim hotelu 
Atrium odbyło się seminarium poświę-
cone tej kwestii. Tematem przewodnim 
było zapoznanie potencjalnych zama-
wiających z rozwiązaniami technologicz-
nymi realizowanymi przez firmy z grupy  
Soletanche-Freyssinet, czyli Soletanche 
Polska, Menard Polska, Freyssinet Pol-
ska. Była to też świetna okazja do wy-
miany wiedzy, doświadczeń, określenia 
potrzeb i nawiązania kontaktów.

Oszczędności i optymalizacja

Na podstawie realizacji wykona-
nych przez Soletanche Bachy na całym 
świecie Tomasz Tomczak, kierownik 
projektu w  Soletanche Polska, opo-
wiedział o  ciekawych rozwiązaniach 
projektowych dostosowanych do wy-
magań geologiczno-środowiskowych 
w kilku strategicznych pod względem 
wymiany handlowej i żeglugi morskiej 
lokalizacjach portowych. Na przykła-
dzie portu w Kotonu w południowym 
Beninie w  Afryce Tomczak przedsta-
wił korzyści, jakie otrzymał zamawia-
jący, decydując się na wykonane przez  
Soletanche optymalizacji projektu. Omó-

wił również technologię ścian szczelino-
wych realizowanych na tym nabrzeżu.

Rozwiązania szyte na miarę  
Twoich potrzeb

Tomasz Tomczak wspomniał również 
o  trudnych warunkach gruntowych 
w porcie Seté we Francji, które zdeter-
minowały Soletanche do zastosowania 
innowacyjnego rozwiązania, polegają-
cego na połączeniu technologii ścian 
szczelinowych z palami rurowymi. Swoją 
część wystąpienia zakończył omówie-
niem studium przypadku suchego wy-
kopu pod Muzeum II Wojny Światowej 
w Gdańsku. Projekt i wykonanie było 
dziełem Soletanche Polska. Po dziś dzień 
jest to rekordowe betonowanie, które 
trwało nieprzerwalnie siedem dób. To 
największa tego typu realizacja w Polsce 
i jedna z największych na świecie.

Zalety i ograniczenia poszczegól-
nych technologii

Na tym zagadnieniu skupił się Krystian 
Binder, dyrektor Oddziału Północ w Me-
nard Polska. Swoją prezentacją przybliżył 
uczestnikom spotkania nowoczesne roz-

wiązania z zakresu geotechniki. Omówił 
je na przykładach z polskiego wybrzeża, 
takich jak umocnienie brzegu w rejonie 
Jastrzębiej Góry, a także na przykładach 
realizacji na świecie, jak prace geotech-
niczne w porcie w Dunkierce. Przybliżony 
został również problem zanieczyszczenia 
gruntu oraz konieczności jego remediacji 
w świetle obowiązujących przepisów.

Konstrukcje oporowe

Zastosowanie konstrukcji oporowych 
z  gruntu zbrojonego w  środowisku 
wodnym było tematem wystąpienia 
Piotra Usarkiewicza, kierownika roz-
woju w Freyssinet Polska. Posłużył się 
przykładami zastosowania technologii 
Terre Armee®, popartymi referencjami 
z realizacji w wielu miejscach na świecie. 
Wspomniał również o produktach ofe-
rowanych przez Freyssinet i o ciekawych 
zastosowaniach tych samych technologii 
w różnych gałęziach przemysłu i budow-
nictwa nie tylko konstrukcji mostowych.

RAZEM DLA HYDRO-
TECHNIKI – BO JAKO 
GRUPA MOŻEMY WIĘCEJ!

Po sukcesie spotkania w Szczecinie, kolejnym punktem na mapie hydrotechnicznego Road Show grupy Soletan-
che-Freyssinet stało się Trójmiasto. Analitycy przewidują, że w 2030 r. liczba ładunków trafiających do portów 
w Polsce może zwiększyć się nawet trzykrotnie. To wymaga wielu inwestycji i modernizacji zarówno w zakresie 
hydrotechnicznym, jak i całej infrastruktury okołoportowej.
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