RAPORT Z BUDOWY
Data 25.06.2013

ZABEZPIECZENIE SKARP DROGOWYCH
DK 3, LEGNICA, POLSKA
ZABEZPIECZENIA POWIERZCHNIOWE SKARP
Produkty:
Geomata zbrojona siatką stalową MACMAT R1 8127GN
Kotwy gruntowe DUCKBILL MR-1
Prefabrykowane dreny DUCKBILL
Kosze gabionowe Galmac
Problem:
W wyniku uszkodzenia powierzchniowego odwodnienia drogi
krajowej nr 3 w miejscowości Rzeszotary w ciągu obwodnicy
miasta Legnica (dolnośląskie) nastąpiło osunięcie się (fot. 1)
skarp wysokiego najazdu na wiadukt drogowy. Równocześnie
następowało wymywanie gruntu wokół ekranów akustycznych. W wyniku przeprowadzonych badań geologicznych
stwierdzono występowanie gruntów spoistych w nasypie oraz
występowanie soczewek wody, która przesiąkała w korpus
nasypu. Uszkodzeniu uległa jedna skarpa na ok. 130 metrów
przed obiektem.
Rozwiązanie:
W wyniku przeprowadzonych ocen stateczności dobrano
zabezpieczenie zapewniające minimalny współczynnik bezpieczeństwa FS≥1,5. Zastosowano kotwienie gruntu z oblicowaniem elastycznym. Do zakotwienia skarp użyte zostały
wbijane kotwy gruntowe Duckbill MR-1 o długości L≥5,5 m w
rozstawie 2x2m po skłonie skarp. Jako odwodnienie wgłębne
zastosowano wbijane dreny Duckbill o długości 6,5. Wyloty
drenów połączono rurami drenarskimi do drenażu u podnóża
skarpy. Po wbiciu i wstępnym sprężeniu kotew w celu otwarcia ich stóp kotwiących ubytki skarp zostały uzupełnione
gruntem nośnym i rozłożona została geomata zbrojona siatką
stalową MACMAT-R1 o wytrzymałości na rozciąganie 47 kN.
Na końcach kotew zainstalowane zostały płyty oporowe ze
stali ocynkowanej ze specjalnymi zagięciami i przetłoczeniami
dostosowanymi do siatki stalowej zbrojącej geomatę. Następnie zainstalowano nakrętki dokręcając je kluczem dynamometrycznym w celu uzyskania siły sprężającej kotwy na poziomie 20 kN. Ostatnim etapem było zahumusowanie zabezpieczonych skarp i obsianie mieszanką traw. Prace prowadzono od strony podnóża skarp aby nie wprowadzać ograniczeń w ruchu samochodowym.
Inwestor:

Fot. 1 Osuwisko, które odsłoniło fundamenty ekranów
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Fot. 2 Oczyszczanie i uzupełnianie ubythów na skarpie

10-2011
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Produkty:
MACMAT R1 8127GN - 1 400m2
Kotwy gruntowe Duckbill MR1 i MR3 - 268 i 95 szt.
Prefabrykowane dreny DUCKBILL 6,5 m - 128 szt.
Kosze gabionowe Galmac - 132 m3
Informacje o budowie:
Rozpoczęcie budowy: listopad 2012
Zakończenie budowy: grudzień 2012

Fot. 3 Wbijanie kotew gruntowych
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Rys. 1 Przekrój poprzeczny

Fot. 4 Wbijanie drenów Duckbill

Fot. 6 Widok skarpy po zabezpieczeniu
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Fot. 5 Instalacja geomaty i mocowanie jej do kotew
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