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GEOTECHNIKA
SUKASZ MADEJ
GDMT geoinŤynieria drogi mosty tunele

18 czerwca br. ťrma Keller Polska zorganizowaĈa webinarium, w trakcie
którego jej eksperci dzielili sià doįwiadczeniami z zadaċ zrealizowanych
juŤ w portach morskich. Praca w tego typu miejscach wiÁŤe sià nie tylko
z bardzo specyťcznymi warunkami gruntowymi, duŤymi wyzwaniami
projektowymi i wykonawczymi, ale równieŤ z niespodziankami. PrzykĈad?
W Porcie Gdaċsk instalacjà pali uniemoŤliwiaĈa zalegajÁca w gruncie…
barka
Po poĈÁczeniu póĈnocy iɁpoĈudnia Polski sieciÁ dróg ekspresowych iɁautostrad na znaczeniu zyskaĈy nasze rodzime porty morskie, stajÁc
sià waŤnymi elementami korytarza ĈÁczÁcego
Morze BaĈtyckie zɁ Morzem Adriatyckim. By
zwiàkszyÇ ich rolà, jakiį czas temu ogĈoszono
dalekosiàŤne plany. ZɁnimi wiÁŤe sià potrzeba
pogĈàbiania torów, akwenów wewnàtrznych,
za którymi idzie zɁ kolei np. koniecznoįÇ modernizowania lub budowy nabrzeŤy. WɁ dalszej
perspektywie powstawaÇ majÁ teŤ terminale
zewnàtrzne czy porty centralne. To wĈaįnie
zɁtego powodu obecnie tak duŤo mówi sià nie
tylko oɁsamych portach, ale teŤ oɁbudownictwie
hydrotechnicznym.
Webinarium Keller Polska podzielono na dwie
czàįci. WɁramach pierwszej dr inŤ. RafaĈ Buca
opowiadaĈ oɁ wyzwaniach geotechnicznych
wɁ projektowaniu iɁ wykonawstwie konstrukcji
morskich. ZɁ geotechnicznego punktu widzenia
styk lÁdu iɁwody zawsze byĈ bardzo interesujÁcy, poniewaŤ, przewaŤnie, charakteryzuje sià
zaleganiem gruntów aluwialnych pochodzenia
rzecznego czy morskiego, czàsto organicznych,
które cechujÁ sià bardzo niskimi parametrami
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wytrzymaĈoįciowo-odksztaĈceniowymi. JeŤeli
dodatkowo ten styk ma byÇ pionowy do gĈàbokoįci kilkunastu czy niekiedy nawet kilkudziesiàciu
metrów, aɁjeszcze dochodzi potrzeba cumowania statków, przeĈadunku oraz magazynowania
towarów, to takie miejsce nazywamy nabrzeŤem.
To zawsze swego rodzaju wyzwanie inŤynierskie
– mówiĈ.

NAJWI7KSZYM PRZECIWNIKIEM
JEST GS7BOKOx
ZɁ czym musi sià zmierzyÇ projektant nabrzeŤa? Zdaniem dr. Bucy, przede wszystkim
zɁ gĈàbokoįciÁ. Znamienne jest, Ťe wɁ ciÁgu
ostatnich 100 lat zanurzenie statków zwiàkszyĈo sià zɁokoĈo 10 do 24–25 metrów, aɁ obecnie
nikogo juŤ nie dziwiÁ statki oɁĈadownoįci przeszĈo 300 tys. DWT (ang. deadweight tonnage).
WɁ75% oɁkosztach budowy nabrzeŤy, jak mówi
ekspert, decydujÁ ich wysokoįci oraz gĈàbokoįci. Jedynie wɁokoĈo 10% wynikajÁ one zɁplanowanych obciÁŤeċ (od dŢwigów czy skĈadowanych towarów). ZɁkolei tylko 12% zwiÁzane jest
zɁ warunkami geotechnicznymi, co oczywiįcie

nie upowaŤnia do tego, Ťeby nie robiÇ dokumentacji geotechnicznej. Odwrotnie: naleŤy jÁ robiÇ
zgodnie zɁ rozporzÁdzeniem iɁ wɁ zakresie odpowiadajÁcym drugiej iɁtrzeciej kategorii geotechnicznej, do których naleŤÁ nabrzeŤa – stwierdziĈ.
3% kosztów to wypadkowa tzw. wpĈywów wody,
choÇ akurat wɁPolsce te wahania nie sÁ wielkie.

NOWOCZESNE METODY TRZEBA
CZU
Projektowanie portów czy nabrzeŤy to zagadnienia techniczne, które zawsze powinny
byÇ poprzedzone np. analizÁ koniunktury, miejsca na szlakach przepĈywu towarów czy praw
wĈasnoįciowych. Trzeba wiàc podjÁÇ decyzjà,
jakiego rodzaju obiekt chcemy wybudowaÇ (zewnàtrzny czy wewnàtrzny) iɁ jakie przeĈadunki
zamierzamy wɁ nim przeprowadzaÇ. OɁ jakoįci
projektu decyduje doįwiadczenie projektanta
iɁto, jakie mamy tzw. wsady, czyli dane dotyczÁce
parametrów gruntów, obciÁŤeċ, aɁ takŤe, jakimi
posĈugujemy sià metodami iɁmodelami obliczeniowymi. Obecnie modne sÁ metody numeryczne, róŤnego rodzaju programy bardzo pomagajÁ
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W HYDROTECHNICE
CO NALE¥Y WIEDZIE, BY BUDOWA ODPOWIEDZIALNIE?

wɁobliczeniach, ale naleŤy pamiàtaÇ, Ťe to tylko
modele opisujÁce rzeczywistoįÇ, aɁnie ona sama.
Inny model wykorzystuje sià do okreįlenia np. siĈ
wɁpalach, aɁinny do siĈ wewnàtrznych wɁįcianie
odwodnej. Trzeba mieÇ įwiadomoįÇ, Ťe nie ma
modeli uniwersalnych, aɁ dobry to taki, którego
wraŤliwoįÇ na róŤne czynniki zewnàtrzne jest
nam znana. Nieodpowiedzialne uŤywanie tego
typu narzàdzi moŤe spowodowaÇ róŤne usterki.
To metody nowoczesne, dajÁce wiele moŤliwoįci, ale teŤ wiÁŤe sià zɁ nimi odpowiedzialnoįÇ,
trzeba je po prostu czuÇ – wyjaįniĈ.
Istotne jest teŤ zaĈoŤenie okresu uŤytkowania konstrukcji. Jak mówiĈ ekspert, wɁprzypadku nabrzeŤy wɁPolsce zakĈada sià 50–60 lat ich
Ťywotnoįci, aɁ nawet wiàcej. Tymczasem na
įwiecie jest inna tendencja. WɁ innych krajach
decydujÁce znaczenie ma Ťycie ekonomiczne nabrzeŤa, które wɁ praktyce przewaŤnie jest
krótsze od Ťywota technicznego. Dlatego warto
zastanowiÇ sià, czy wɁ Polsce nie powinniįmy
budowaÇ takich nabrzeŤy, które bàdÁ bardziej
podatne na to, co przyniesie przyszĈoįÇ, niŤ od
razu wydawaÇ pieniÁdze na nabrzeŤa na 60 czy
100 lat – dodaĈ.

RafaĈ Buca podkreįliĈ takŤe potrzebà
znajomoįci przez projektanta moŤliwoįci
sprzàtu sĈuŤÁcego do pracy wɁ poszczególnych technologiach. Chodzi oɁ unikniàcie
sytuacji, kiedy to wɁtrakcie trwania robót nie
da sià czegoį wykonaÇ, bo np. maszyna nie
mieįci sià na placu budowy czy nie moŤna
jej pochyliÇ. Jego zdaniem ogromnÁ zaletÁ ťrm takich jak Keller jest wystàpowanie
wɁpodwójnej roli. Jeįli zajmujemy sià zarówno projektowaniem, jak iɁwykonawstwem, to
po prostu znamy moŤliwoįci swojego sprzàtu. Samych technologii jest bardzo duŤo,
aɁkaŤda ma swoje plusy iɁminusy. Warto znaÇ
te ograniczenia, bo tylko wtedy moŤna je stosowaÇ odpowiedzialnie. Dr inŤ. RafaĈ Buca
uwaŤa teŤ, Ťe wɁPolsce powinna rozpoczÁÇ
sià dyskusja nad monitoringiem wybudowanych juŤ nabrzeŤy. Pozyskane wɁtaki sposób
informacje byĈyby bardzo przydatne projektantowi, pozwalaĈyby na dobór odpowiednich
rozwiÁzaċ przy pracy nad kolejnymi nabrzeŤami. Niestety, uɁnas monitoring konstrukcji
nie istnieje wɁtakim wymiarze, wɁjakim powinien.

GEOTECHNIKA WɁPORTACH
MORSKICH
NabrzeŤe to konstrukcja oporowa, której
statecznoįÇ zapewnia įciana odwodna oraz
elementy kotwiÁce. CaĈy ten ukĈad musi przenosiÇ obciÁŤenia: od parcia gruntu, od parcia
iɁ ciÁgnienia statku, od obciÁŤeċ zewnàtrznych pochodzÁcych od urzÁdzeċ dŢwigowych.
WɁprzypadku obecnie planowanych gĈàbokoįci
nabrzeŤy najpopularniejszym rozwiÁzaniem
įciany odwodnej jest tzw. įciana typu combi
wall (kombinacja proťli noįnych typu H albo
podwójny H lub rur zɁ elementami wypeĈniajÁcymi typu UɁlub Z). Czym taka įcianka róŤni sià
od zwyczajnej įcianki szczelnej, która przez
lata byĈa stosowana wɁnaszych portach? Tym,
Ťe elementy kombinowane przenoszÁ teŤ obciÁŤenia pionowe. xcianka szczelna zɁzaĈoŤenia
ich nie przenosiĈa, robiĈy to, np. dla szyny odwodnej, pale wykonywane tuŤ za niÁ. ZɁkolei įciana
kombinowana ĈÁczy zarówno elementy oporowe, przenoszÁce momenty zginajÁce od parcia
gruntu, jak iɁsiĈy osiowe od obciÁŤeċ pionowych
– tĈumaczyĈ.
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Firma Keller wziàĈa udziaĈ m.in. wɁmodernizacji NabrzeŤa Dworzec Drzewny wɁPorcie Gdaċsk,
realizowanego dla generalnego wykonawcy
– Budimex. ByĈa to jej pierwsza realizacja, wɁramach której wykonaĈa wszystkie elementy kotwiÁce, wɁtym przypadku pale oraz įcianà combi
wall. Pierwotnie zaproponowano, by wykorzystane zostaĈy pale pochyĈe CFA oɁįrednicy 630 mm
oraz kotwy gruntowe. WɁ miàdzyczasie spóĈka
wzbogaciĈa sià oɁnowÁ palownicà (Fundex F350),
co pozwoliĈo zmieniÇ pierwotny ukĈad iɁskorygowaÇ projekt „pod” nowÁ maszynà. Ograniczenia
poprzednich maszyn umoŤliwiaĈy wykonanie pali
CFA maksymalnie wɁnachyleniu 5:1, aɁnowa jednostka moŤe je wykonywaÇ wɁnachyleniu 3:1, zarówno pod siebie, jak iɁna siebie. Postanowiliįmy
zrezygnowaÇ zɁkotew gruntowych, poniewaŤ podraŤaĈy koszty inwestycji, iɁzakotwiÇ nabrzeŤe za
pomocÁ pali ukoįnych. Zaprojektowaliįmy nowy
ukĈad palowy zɁnowÁ įciankÁ. Wykonaliįmy ukĈad
pali pionowych iɁukoįnych oɁdĈugoįci dwudziestu
kilku metrów oraz nachyleniu 4:1. Zaprojektowaliįmy teŤ szablon dla instalacji įciany odwodnej
combi wall – opowiadaĈ. ZaĈoŤeniem byĈo wykonywanie wszystkich elementów zɁ lÁdu, przy
czym wɁmiejscach, gdzie įcianka kombinowana
nie byĈa wɁ zasiàgu dŢwigu (16 m), pracowano
zɁtzw. grodzy. KolejnoįÇ robót byĈa nastàpujÁca:
instalacja szablonu, zawibrowanie rur do pewnej
gĈàbokoįci iɁ dobicie ich 12-tonowym mĈotem
wɁcelu wytworzenia sià korka gruntowego. Równoczeįnie instalowane byĈy pale, zarówno pionowe, jak iɁukoįne.

JAK UNIKN KUCIA NABRZE¥A?
RafaĈ Buca mówiĈ teŤ oɁwyzwaniach, przed
jakimi ťrma Keller stanàĈa wɁ ramach modernizacji NabrzeŤa WisĈoujįcie, takŤe wɁ Porcie
Gdaċsk (wɁ tym przypadku nie opracowywaĈa
projektu). ByĈo to oɁtyle ciekawe zadanie, Ťe prace prowadziliįmy zɁ wody. ZresztÁ, to pierwsza
nasza realizacja, kiedy wypĈynàliįmy dŢwigiem
na wodà. Roboty znacznie przyspieszyĈo zastosowanie mniejszego wibratora zɁ moŤliwoįciÁ
zmiany czàstotliwoįci drgaċ. Kolejny raz okazaĈo
sià, Ťe karty rozdaje grunt.
Wszystkie prace na wodzie, aɁtakŤe palowanie
pod obiekty na lÁdzie (magazyn, terminal promowy, estakada), to zɁkolei prace zlecone wɁramach
modernizacji NabrzeŤa Polskiego wɁPorcie Gdynia. WɁtym przypadku takŤe wykorzystano įcian-
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kà combi wall, aɁponadto pale CFA, SDP iɁrurowe
otwarte oraz kotwy. Wykonawca otrzymaĈ projekt, zɁktórego wynikaĈo, Ťe pale prefabrykowane
zɁlat 70. XX w. nie przenoszÁ obciÁŤeċ dla nowej
gĈàbokoįci nabrzeŤa wynoszÁcej 12 m. Podjàliįmy próbà zbudowania peĈnego modelu 3D, Ťeby
zobaczyÇ, ile rzeczywiįcie przenoszÁ iɁjakie majÁ
obciÁŤenie. OkazaĈo sià, Ťe jest ono mniejsze,
ale nie na tyle, Ťeby byĈo bezpiecznie. Zdecydowaliįmy sià zamieniÇ oryginalnÁ įciankà GU.
Pierwotnie projekt zakĈadaĈ rozkucie 7 m pĈyty
iɁwykonanie dodatkowych pali prefabrykowanych.
Chcieliįmy jednak uniknÁÇ kucia caĈego nabrzeŤa. Postanowiliįmy oɁ wykonaniu įciany kombinowanej zɁrur, czyli elementu znacznie sztywniejszego, odciÁŤajÁcego ukĈad palowy – wyjaįniĈ.
WɁramach tego samego zadania postanowiono
teŤ oɁzmianie konstrukcji rampy ro-ro. Pierwotnie obudowana byĈa įciankÁ typu GU, wɁįrodku
zainstalowano pale stalowe oɁįrednicy 800 mm.
Keller podjÁĈ decyzjà oɁwykonaniu įciany kombinowanej. Po zasypaniu, zakoċczeniu konsolidacji gruntu, wɁįrodku zainstalowano pale CFA.

PRACA KONSTRUKCJI NIE MUSI BY
WYSILONA
Drugim tematem poruszonym wɁtrakcie webinarium byĈo wzmacnianie podĈoŤa pod place
iɁ budowle portowe oraz omówienie poletek
badawczych wɁramach jednej zɁinwestycji. Ten
temat przedstawiĈ dr inŤ. Tadeusz Brzozowski,
starszy specjalista zɁdziaĈu technicznego Keller
Polska. JeŤeli dysponujemy szeregiem róŤnych
technologii, wiemy, jakie sÁ sztywnoįci, osiadania, to jesteįmy wɁstanie zaprojektowaÇ posadowienie obiektów, placów skĈadowych, zbiorników
wɁtrochà inny sposób. ZɁjednej strony ma to korzyįci ekonomiczne, aɁzɁdrugiej praca konstrukcji
nie musi byÇ tak mocno wysilona – powiedziaĈ.
WɁ ramach budowy drugiego terminalu
gĈàbokowodnego wɁ Porcie Gdaċsk (DCT 2)
musiano przegĈàbiÇ dno basenu, zbudowaÇ
nabrzeŤe iɁ wykonaÇ place skĈadowe. Zadaniem ťrmy geotechnicznej byĈo posadowienie
placów skĈadowych pod kontenery, jak równieŤ
belki podsuwnicowej. Kiedy powstawaĈ projekt,
trzeba byĈo wziÁÇ pod uwagà funkcjonalnoįÇ, to,
jakie wymagania stawiaĈy urzÁdzenia, suwnice,
obciÁŤenia. Wczeįniej wɁtym miejscu byĈa zatoka, wiàc po wykonaniu nabrzeŤa naleŤaĈo przeprowadziÇ zalÁdowanie, aɁ nastàpnie zagàįciÇ

grunt, Ťeby plac nadawaĈ sià do eksploatacji.
Zmiennoįci stropów iɁspÁgów warstw namuĈów
równieŤ powodowaĈy, Ťe musieliįmy zastosowaÇ
róŤne technologie, by posadowienie wɁogóle byĈo
moŤliwe – mówiĈ dr Tadeusz Brzozowski.
Zakres robót dotyczÁcych placów skĈadowych byĈ imponujÁcy: ponad 20 ha zagàszczania powierzchniowego metodÁ impuls compaction (zagàszczanie impulsowe), prawie 100 km
kolumn Ťwirowych iɁbetonowo-Ťwirowych, blisko 40 km wzmocnienia gruntu wɁ technologii
vibro compaction (wibroŦotacja), 12 km pali CFA
jako bufor miàdzy kolumnami Ťwirowymi iɁnabrzeŤem. WɁprzypadku posadowienia belki podsuwnicowej wykorzystano prawie 23 km pali
CFA, kotwy, mikropale (ponad 10 km). OɁskomplikowaniu tego zadania įwiadczy teŤ fakt, Ťe
kooperowaĈo ze sobÁ kilka biur projektowych
zɁróŤnych krajów, które stosowaĈy róŤne oprogramowanie. Na tej budowie ťrma Keller po
raz pierwszy wykonywaĈa tak dĈugie pale CFA
oɁįrednicy 650 mm (do 29 m) iɁpod takim kÁtem
(9,5 stopnia; zbrojone na caĈej dĈugoįci iɁ na
czàįci zɁcentralizatorem zbrojenia). WɁprzypadku mikropali wielkoįci wynosiĈy odpowiednio:
do 36 m iɁ 45 stopni nachylenia (wykorzystano
najwiàkszÁ dostàpnÁ wtedy ŤerdŢ – T103S).
Przed rozpoczàciem robót prowadzono badania na poletkach próbnych. Sprawdzano na
przykĈad, jak bardzo moŤna sià zbliŤyÇ zɁ zagàszczaniem impulsowym do instalacji gazowej, aby jej nie uszkodziÇ. OkazaĈo sià, Ťe bez
jakichkolwiek zabiegów moŤliwa jest praca tylko
wɁodlegĈoįci do 50 m. Gdyby jednak miàdzy tÁ instalacjÁ aɁterenem wzmacnianym wykonaÇ rów,
to juŤ moŤna zbliŤyÇ sià na 15 m. Odseparowanie
terenu rowem wɁzupeĈnoįci speĈniaĈo warunek
bezpiecznej pracy – opowiadaĈ dr Brzozowski. Na kolejnych poletkach skorzystano m.in.
zɁ metody obciÁŤania nasypem, dziàki czemu
symulowano rzeczywiste osiadania wzmocnionego podĈoŤa. Taki zabieg stosuje sià rzadko,
poniewaŤ najczàįciej nie ma na to czasu, ale
wɁtym przypadku byĈo inaczej, zɁuwagi na obszar,
który miaĈ zostaÇ wzmocniony. Wykonaliįmy
kilka nasypów. Dwa miesiÁce obserwacji pokazaĈy, Ťe natychmiastowe osiadania zachodziĈy
najszybciej do 20 dni, aɁpóŢniej to juŤ wɁzasadzie
byĈ proces stabilizacji – wyjaįniaĈ.
WɁ ramach tego zadania sprawdzano teŤ
įrednice trzonów kolumn FSS wɁpiaskach iɁnamuĈach. Jak przypominaĈ ekspert, wɁprzypadku
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trzonu kolumny formowanej wɁ gruntach sĈabych albo na przejįciu zɁgruntami sĈabymi iɁniespoistymi (tutaj gĈównie piaskami drobnymi)
zachodzi wÁtpliwoįÇ co do tego, jakÁ įrednicà
bàdzie miaĈ trzon. NaleŤaĈo sprawdziÇ, czy nie
wystàpujÁ przewàŤenia. Po odkopaniu kolumn
okazaĈo sià, Ťe oɁ ile wɁ piaskach, szczególnie
zagàszczonych, įrednica trzonu byĈa prawie nominalna, to wɁprzypadku namuĈów byĈa wiàksza,
įrednio wynosiĈa okoĈo 1 m lub wiàcej (wibrator
ma wymiar 0,6 x 0,8 m). WedĈug przedstawiciela
Keller Polska pokazaĈo to, Ťe ta technologia bardzo dobrze sprawdza sià wɁtakich gruntach iɁnie
ma przewàŤeċ trzonów czy problemów zɁ przejįciem zɁgruntu sĈabego wɁmocny.
Na innych poletkach sprawdzano teŤ np.
skutecznoįÇ zagàszczania technologiami vibro compaction iɁ kolumn Ťwirowych KSS czy
noįnoįci iɁsztywnoįci pali CFA 650 mm, aɁtakŤe
mikropali 300 mm. WɁ ramach tak odpowiedzialnych robót niesamowicie istotna jest kontrola jakoįci. Bardzo duŤÁ rolà peĈniĈy sondowania statyczne, wykonano ich ponad 500. Celem
ich przeprowadzenia byĈo sprawdzenie, czy
zagàszczenie kolumnami Ťwirowymi iɁ zastosowanie metody vibro compaction zdaje egzamin,
gdyŤ zdarzaĈy sià miejsca, wɁ których wystàpowaĈy bardzo sĈabe grunty. Zainstalowano teŤ np.
monitoring siĈ wɁmikropalach – czujniki zaĈoŤono na siedmiu Ťerdziach. Na razie maksymalna
siĈa to 75% tego, co byĈo obliczone (zɁpomiarów
otrzymano 582 kN). UwaŤam, Ťe įwiadczy to
oɁoptymalnym projektowaniu – przyznaĈ ekspert.

Jak wyjaįniĈ dr Tadeusz Brzozowski, wykonano
prawie 650 kolumn SDC zɁgĈowicami Ťwirowymi
oraz 61 kolumn SDC pod kaŤdy ze zbiorników
ppoŤ., czyli prawie 80 km kolumn, wɁtym 18 km
zbrojonych. PodĈoŤe wɁ rejonie posadowienia
zbiorników zbudowane jest zɁ luŢnych iɁ įrednio
zagàszczonych piasków oraz namuĈów. Dopiero
na gĈàbokoįci od kilkunastu metrów znajduje
sià warstwa bardzo zagàszczonych piasków.
Problem polega na tym, Ťe nawet ciàŤkie maszyny
nie sÁ wɁstanie wkràciÇ įwidra wɁbardzo zagàszczony grunt. Nasze kolumny zostaĈy rozmieszczone we wspólnych koncentrycznych okràgach.
xciany dwupĈaszczowego zbiornika posadowiono
na dwóch rzàdach kolumn, zɁczego tylko ta wewnàtrzna byĈa zbrojona, aɁdno zbiornika posadowiono na kolumnach bez zbrojenia, dodatkowo
te kolumny nie byĈy poĈÁczone zɁ fundamentem.
To sprawia, Ťe siĈy znacznie lepiej sià rozkĈadajÁ,
nie mamy punktowego podparcia, aɁjednoczeįnie
praca wszystkich elementów jest bardziej równomierna. WɁprzypadku tych zbiorników testowaliįmy noįnoįci pojedynczych kolumn – tĈumaczyĈ.
Co ciekawe, wɁtrakcie wykonywania kolumn
na jednym ze zbiorników po pewnym czasie od
zabetonowania, najczàįciej wɁtrakcie wykonywania nastàpnej kolumny, zaczyna znikaÇ beton. Jak sià okazaĈo, wɁprzeszĈoįci ten obszar
byĈ zalÁdowiony, aɁgĈàboko wɁgruncie zostawiono barkà. NaleŤaĈo jÁ wykopaÇ, aby nastàpnie
prawidĈowo wykonaÇ kolumny.

NIESPODZIEWANE PRZESZKODY

Jednym zɁopisywanych podczas webinarium
zadaċ byĈo takŤe wzmocnienie podĈoŤa pod
posadowienie placów kontenerowych manewrowych iɁ dróg dojazdowych do terminalu kontenerowego wɁ Porcie Szczecin. Jak opisywaĈ
prelegent, wɁtym przypadku wykorzystano m.in:

Na budowie terminalu naftowego wɁGdaċsku
ťrma Keller zostaĈa zatrudniona do posadowienia szeįciu zbiorników oɁįrednicy 62 m, aɁtakŤe
czterech zbiorników ppoŤ. oɁ įrednicy 17,6 m.

POSADOWIENIE MO¥E BY MI7KKIE

3052 kolumn SDC zɁgĈowicÁ ŤwirowÁ pod fundamenty placów, 16 pali SDP pod fundamenty
masztów oįwietleniowych, 503 kolumny SDC
zɁgĈowicÁ ŤwirowÁ pod posadowienie dróg dojazdowych. ByĈy to kolumny oɁįrednicy od 360
do 400 mm iɁdĈugoįci od 10 do 19 m. WɁsumie
wykonano 3571 kolumn (43,5 km; wɁtym 377 kolumn zbrojonych IPE 120 oɁdĈugoįci 3 m). Maksymalne obciÁŤenie wynosiĈo 350 kN na kolumnà
wɁ przypadku placów skĈadowych oraz 453 kN
na kolumnà wɁprzypadku placów manewrowych.
WɁ Szczecinie zaprojektowaliįmy posadowienie, które nie jest sztywne, aɁraczej miàkkie.
Kolumny zostaĈy od góry zakoċczone gĈowicÁ
ŤwirowÁ, dodatkowo na to wszystko przyszĈa
warstwa Ťwirowa zɁelementami geotekstylnymi,
aɁ potem nawierzchnia sztywna. Tego typu posadowienie powoduje lepszy rozkĈad siĈ, lepszÁ
pracà iɁbardziej równomierne osiadanie – mówiĈ
ekspert Kellera. Na samym koċcu przeprowadzono próbne obciÁŤenie wɁskali naturalnej (nie
na caĈych fundamentach, aɁna ich czàįci). Pod
obciÁŤeniem kontenerów maksymalne osiadanie byĈo mniejsze niŤ 5 mm. Mimo elastycznego
podparcia caĈoįÇ pracuje bardzo sztywno, aɁobciÁŤenia sÁ przenoszone wɁ bardziej optymalny
sposób niŤ gdybyįmy zastosowali sztywne podparcie palami – stwierdziĈ.
Do udziaĈu wɁwebinarium na temat zwiÁzany
zɁhydrotechnikÁ zapisaĈo sià ponad 200 osób,
co įwiadczy oɁduŤym zainteresowaniu pracami
Keller Polska oraz zwiÁzanymi zɁbudownictwem
morskim wɁ szczególnoįci. Po wystÁpieniach
eksperci odpowiadali na pytania uczestników.
Obecnie wĈadze portów wɁ Polsce rozstrzygajÁ przetargi na kolejne inwestycje, wɁramach
których konieczne bàdzie zastosowanie opisywanych technologii. Tym samym okazji iɁpowodów do kolejnych dyskusji, ale iɁdo zdobywania
nowych doįwiadczeċ, na pewno nie zabraknie. |
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