RAPORT Z BUDOWY
Data 25.06.2013

ZABEZPIECZENIE SKARP DROGOWYCH
DW 352, BOGATYNIA, POLSKA
ZABEZPIECZENIA GLOBALNE I POWIERZCHNIOWE SKARP
Produkty:
Gwoździe gruntowe R32 Termic
Siatka stalowa Steelgrid HR 30
Geomata Macmat 8.1
Kotwy gruntowe Duckbill MR3
Problem:
Na przełomie maja i czerwca 2012 roku po okresie nawalnych deszczy zaobserwowano symptomy miejscowej utraty
stateczności prawej skarpy drogi wojewódzkiej nr 352 Bogatynia - Zatonie w miejscowości Posada. Osunięcia z podmyciem nawierzchni konstrukcji jezdni od km 0+955 do km
0+995 występowały przy poziomie korony korpusu drogowego. Główną przyczyną powstania zaburzeń stateczności w
tym rejonie było działanie wody opadowej i wody występującej w korpusie nasypu pod nawierzchnią drogi, która zasilana
jest wodami opadowymi infiltrującymi w głąb korpusu nasypu i
migrującymi w opisywany rejon z wyżej położonego odcinka
drogi.
Rozwiązanie:
Dla zwiększenia współczynnika stateczności skarpy nasypu
drogowego zaprojektowano konstrukcję z gruntu gwoździowanego z pokryciem powierzchniowym z siatek wysokowytrzymałych. U podnóża skarpy zaprojektowano przyporę
ziemną podpartą murem z gabionów.
Zbrojenie gwoździami gruntowymi ma na celu zwiększenie
momentów utrzymujących skarpę aż do osiągnięcia współczynnika bezpieczeństwa FS ≥ 1,5 wymaganego przez rozporządzenie. Zastosowano gwoździe z wysokowytrzymałej stali
z powłoką cynkową oraz z dodatkową powłoką epoksydową
na ostatnim odcinku gwoździ. Zastosowanie wysokowytrzymałej siatki stalowej napiętej poprzez płyty oporowe mocowane do głowicy gwoździ ma na celu niedopuszczenie do rozluźnienia przypowierzchniowej warstwy gruntów. Jako zabezpieczenie antyerozyjne zaprojektowano lekką przestrzenną
geomatę o grubości min 8 mm. Po obwodzie zabezpieczenia
zainstalowano liny stalowe kotwione do podłoża kotwami
Duckbill MR3

Inwestor:
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu

Fot. 1 Osuwisko powstałe po intensywnych opadach
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Fot. 2 Gwoździowanie z korony skarpy
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Fot. 3 Gwoździowanie skarpy u podnóża
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Generalny wykonawca / Wykonawca zabezpieczeń
Budimex S.A. / Keller Polska Sp. z o.o.
Projektant:
Arcadis Sp. z o.o.
Produkty:
Gwoździe gruntowe R32 termic - 1078 mb
Siatka stalowa Steelgrid HR 30 - 773 m2
Geomata Macmat 8.1 - 1350 m2
Kotwy gruntowe Duckbill MR3 - 58 szt.
Informacje o budowie:
Rozpoczęcie budowy: styczeń 2013
Zakończenie budowy: luty 2013

Rys. 1 Przekrój poprzeczny

Fot. 4 Rozpoczynanie wiercenia kolejnego gwoździa
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Fot. 5 Rozkładanie geomaty i siatki Steelgrid HR
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Fot. 6 Widok skarpy po zabezpieczeniu
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Fot. 7 Widok skarpy po zazielenieniu
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