RAPORT Z BUDOWY
Ref: POL / CH / GB03 - Rew:02, Listopad 2014

GABIONOWA KONSTRUKCJA OPOROWA
AUTOSTRADA A4 RUDA ŚLĄSKA, POLSKA
GABIONOWE KONSTRUKCJE OPOROWE
Produkt: Gabiony PVC
Problem
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W związku z budową autostrady A4 w rejonie Rudy Śląskiej
(węzeł Wirek - węzeł Batorego) na terenie miasta należało
wykonać mur oporowy, który będzie podtrzymywał nasyp
autostrady w rejonie drogi dojazdowej do dwóch zbiorników
wodnych: retencyjnego i odparowującego. Długość muru
wynosić powinna 138 m, a maksymalna wysokość 9,50 m.
Ponieważ mur miał znajdować w obszarze szkód górniczych,
należało liczyć sie z możliwością powstawania dużych
(poziomych i pionowych) przemieszczeń. Na etapie wyboru
rozwiązania odrzucono zastosowanie tradycyjnej konstrukcji
żelbetowej z uwagi na jej sztywność i konieczność częstego
dylatowania. W trakcie pracy na szkodach górniczych taka
konstrukcja musiałaby ulec spękaniom, a jej zdylatowane
segmenty nierównomiernym wychyleniom. Dodatkowym
problemem były ciągłe osiadania terenu które w okresie
między ukończeniem projektu a rozpoczęciem budowy muru
(ok. 2 lat) wyniosły ok. 50 cm.

Przygotowanie fundamentu pod konstrukcję oporową

Rozwiązanie

Ze
względu
na
spodziewane
duże
odkształcenia
zdecydowano się na wzmocnienie podłoża kolumnami jetgrouting Ø80cm, które zwieńczono fundamentem z chudego
betonu. Na fundamencie posadowiona została konstrukcja z
koszy gabionowych o szerokości podstawy 6m i wysokości
9,5 m. Długość całej konstrukcji wynosi 138 m. Ze względu na
trwałość jej zastosowane zostały kosze gabionowe z siatki
podwójnie zaplatanej 8x10 z drutu o średnicy 2,7 mm
zabezpieczonego powłoką metaliczną oraz dodatkową
powłoką organiczną z PVC. W koronie wykonano w
gabionach barierę ochronną oraz zainstalowano słupy
oświetleniowe. W tym celu w trakcie budowy dwóch ostatnich
warstw gabionowych usytuowano w nich kręgi betonowe i
doprowadzono do nich instalacje elektryczne.

Montaż koszy gabionowych

Szczegół zamontowania barierek ochronnych

Inwestor:
GDDKIA KATOWICE
Generalny wykonawca:
PRINŻ - ŻELBETY
Projektant:
TRANSPROJEKT KRAKÓW
Produkty zastosowane:
GABIONY PVC - 5000 m3
Data budowy:
2002 - 2003

Szczegół montażu słupa oświetleniowego w gabionach
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Gotowa konstrukcja oporowa
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Przekrój poprzeczny przez nasyp autostrady A4 w Rudzie Śląskiej

