Sprawozdanie techniczne Wykonawcy

Wstęp.
Prace związane z budową muru oporowego i odbudową drogi wykonywane były
w okresie wrzesień – listopad 2011 r. na podstawie umowy pomiędzy Gminą Dobczyce
i wyłonioną w trakcie przetargu publicznego firmą ZIBET Sp. z o.o. z siedzibą
w Myślenicach.

Roboty ziemne i bariera mikropalowa

Roboty ziemne w pierwszej fazie
polegały na usunięciu warstwy ziemi
roślinnej
wykonaniu
wykopu
do poziomu
posadowienia
ławy
fundamentowej
z
równoczesnym
ukształtowaniem bezpiecznej skarpy
umożliwiającej poruszanie się sprzętu
i transportu
wykonawcy
się
po fragmencie
starego
pasa
drogowego,
oraz
wykonaniu
utwardzonej platformy roboczej dla
sprzętu wiertniczego.
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Na poziomie posadowienia (warstwy
betonu podkładowego) występowała
twardoplastyczna warstwa szaro –
brązowej gliny pylastej.

Dodatkowo wykonane wiercenia przy użyciu ręcznego świdra o średnicy 110
mm wykazały, że warstwa ta posiada miąższość od 1,0 do 1,5 m. Poniżej zalegały
twardoplastyczne gliny pylaste i zagęszczone piaski pylaste. Od strony zachodniej
stwierdzono występowanie zwierciadła wody na poziomie ok. 2,7 m poniżej poziomu
posadowienia. Należy dodać, że wyniki badań przeprowadzonych przez wykonawcę nie
były w pełni zbieżne z dokumentacją geologiczno – inżynierską opracowaną
przez Przedsiębiorstwo Geologiczne w Krakowie.

Bariera
mikropalowa
instalowana
z poziomu
posadowienia
ławy
fundamentowej
składała
się
z zewnętrznego rzędu mikropali typu
TITAN 73/53 o długości 12m i rozstawie
1,5 m o nachyleniu 50 do osi pionowej,
oraz linii mikropali kotwiących typu
TITAN 52/26 długości 15 m w rozstawie
1,5 m i kącie nachylenia 300 „od
wewnątrz”.
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Od strony południowo – wschodniej wiercenie i iniekcja przebiegały
bez przeszkód. Od poziomu ok. 5-6 m od poziomu posadowienia ławy fundamentowej
mikropale instalowano w litej skale. Takie środowisko gruntowe pozwoliło na
odcinkach A-B-C-D realizować prace technologią tzw. płuczki powietrznej. Iniekcja
końcowa była wykonywana dynamicznie tj. przy obracającym się przewodzie
wiertniczym (żerdzi) i przy równoczesnym powtarzaniem marszu wiertniczego – tak
zwanym szorowaniem otworu.
Od strony północno – zachodniej (pod odcinkami DE i EF) od poziomu ok. 3,0 m
wystepowały się warstwy kurzawki, nawodnionego pylastego piasku, co utrudniało
wiercenie i przyczyniło się do znacznego zwiększenia się ilości wprowadzanego do
gruntu iniektu. Na tych odcinkach mikropale wykonywano tzw. technologią płuczki
z zaczynu cementowego – wiercenie z równoczesnym podawaniem zaczynu
cementowego. Potwierdzeniem występowania warstw gruntów luźnych,
nawodnionych i słabo zagęszczonych były niekontrolowane wycieki zaczynu
w odległości od 3 – 7 metrów od miejsca iniekcji (zarówno powyżej, jak i poniżej
poziomu wiercenia).
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Po
zakończeniu
realizacji
określonego
odcinka
bariery
mikrofalowej wykonywano warstwę
podkładową betonu do poziomu
posadowienia ławy fundamentowej,
a końcówki
żerdzi
wyposażano
w systemowe płyty oporowe i nakrętki.

Ława fundamentowa
Konstrukcja żelbetowa ławy fundamentowej była wykonywana na warstwie
betonu podkładowego po uprzednim zrealizowaniu bariery mikrofalowej i wyznaczeniu
jej osi. Wykonano ją zgodnie z wymiarami zakładanymi w dokumentacji projektowej
z betonu C25/30 dostarczanym z betoniarni CEMEX Polska Sp. z o.o. – Zakład
w Myślenicach.
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Zbrojenie i deskowanie jako roboty zanikające były przedmiotem odbiorów
częściowych dopuszczających do zabetonowania elementu. Po ułożeniu na ławie
prefabrykatów BLOK-SYSTEM betonowano żelbetowy opór zabezpieczający klocki
przed ich przesunięciem na zewnątrz w trakcie zagęszczania zasypu.
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W pierwszej kolejności wykonano
odcinek CD posadowiony na poziomie
303,30 m npm, a następnie po ułożeniu
I warstwy prefabrykatów BLOK-SYSTEM
dolano do nich odcinki BC i DE
położone na poziomie 304,30 m npm,
a po nich kolejne odcinki EF i AB (po
ułożeniu i obsypaniu II warstwy
prefabrykatów. Taki sposób wykonania
robót przyjęto mając na uwadze
konieczność zapewnienia ciągłości
konstrukcji i wypełnienia uskoków ławy
betonem podkładowym C12/15.

Drenaż
Już w trakcie wykonywania wykopu pod beton podkładowy odcinka CD ławy
fundamentowej zamontowano prostopadłe do projektowanego muru odcinki rur Ø200
mm, których zadaniem jest odprowadzenie wody na zewnątrz z najniższych punktów
drenażu muru oporowego.
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Po
zabetonowaniu
ławy
fundamentowej
posadowionej
na
poziomie 303,20 i rozszalowaniu jej
wewnętrznej ściany wykonano jej
częściowy zasyp, aby uzyskać spadek
podłoża, a następnie na warstwie
podkładowej
z
piasku
ułożono
karbowane rury X-Stream 200x6000
SN8 włączając je trójnikami PVC-U
Ø200 mm do wcześniej wykonanych
wyprowadzeń.

Rury drenarskie obsypano kamieniem naturalnym płukanym frakcji
16/31,5 mm. Zewnętrzne powierzchnie kamiennej obsypki zabezpieczono geowłókniną
filtracyjno-separacyjną Geotess TC/PP 200 gr/m2. Końce drenażu owinięto
geowłókniną i zamknięto zaślepkami z PVC. Na tak wykonanych ciągach drenaży
wykonywano warstwę ochronną z zagęszczonej pospółki o grubości ok. 30 cm, aby
uniknąć ich uszkodzenia w dalszych fazach realizacji robót.
Drenaż muru oporowego wykonywano odcinkami sukcesywnie w miarę
realizacji ławy fundamentowej na odcinkach DE,EF, BC i AB.
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Montaż prefabrykatów
Montaż
prefabrykatów
wykonywano
po
uprzednim
sprawdzeniu
geometrii
górnej
powierzchni ławy fundamentowej, jej
ewentualnej korekcie oraz wyznaczeniu
linii stanowiącej lico montowanej
ściany.

Prefabrykaty
były
sukcesywnie
dostarczane z Zakładu Prefabrykacji
ZIBET Sp. z o.o.
w
Myślenicach
i niezwłocznie
montowane.
Do
montażu stosowano belkę montażową
z zawiesiami
dostosowanymi
do
rozstawu i systemu transportowych
uchwytów
kulowych
DEHA
6000-4,0-240 WB.

Tylna ściana prefabrykatów była
uzupełniana specjalnie uformowanymi
prefabrykowanymi elementami, które
ułatwiają właściwe zagęszczenie zasypu
za ścianą i nie dopuszczają do jego
późniejszego rozluźnienia.
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Każda
kolejna
warstwa
prefabrykatów BLOK–SYSTEM była
montowana po uprzednim wykonaniu
zasypu poprzedniej warstwy i jej
właściwym zagęszczeniu.
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Kotwienie prefabrykatów BLOK-SYSTEM
Kotwienie prefabrykatów muru
oporowego
wykonano
przy
zastosowaniu iniekcyjnych gwoździ
gruntowych typu TITAN 40/16.
Zgodnie
z
projektem
w II warstwie
prefabrykatów
zakotwiono 18 specjalnie w tym celu
wykonanych elementów gwoździami
o długości 12 m (15 szt.) i gwoździami
o długości 9,0 m (3 szt.).
W IV warstwie zainstalowano 33
gwoździe gruntowe o długości 12 m i 6
szt. o długości 9,0 m.
Po 7 dniach od zakończenia
iniekcji na żerdziach zamontowano
płyty oporowe i nakrętki dostosowane
do systemu TITAN 40/16, które
dokręcono do oporu i zabezpieczono
przed odkręceniem.

Po
14
dniach
od
instalacji
przeprowadzono
z
wynikiem
pozytywnym
losową
próbę
obciążeniową
dwóch
gwoździ
gruntowych zainstalowanych w murze
oporowym,
która
potwierdziła
poprawność ich wykonania.
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Belka oczepowa

Ze względu na konieczność
zachowania ozdobnej faktury lica
betonu belka oczepowa została
wykonana
w
prefabrykowanych
szalunkach traconych.
Do prętów zbrojeniowych belki
trwale zamocowano kotwy KM-1
barieroporęczy mostowych, dbając
o ich prawidłowe ustawienie w pionie
i poziomie.
Element zabetonowano przy
zastosowaniu betonu klasy C25/30
dostarczonego z myślenickiego zakładu
CEMEX Polska Sp. z o.o.
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Górną powierzchnię belki oczepowej
starannie
zatarto,
a
następnie
oszlifowano, a następnie zamontowano
barieroporęcze typu BS-2/1chroniące
użytkownika drogi przed spadnięciem
z konstrukcji
muru
oporowego.

Przepusty
Założenia projektowe zakładały jedynie dobudowę ( wydłużenie) przepustów,
oraz ich remont i oczyszczenie, jednakże po ich odkopaniu okazało się, że część rur jest
załamana w przekroju, co powoduje ograniczenie przepływu wody opadowej.
Wykonawca zadecydował o pełnej wymianie starych rur betonowych pozostawiając
poziomy wlotów i wylotów na poprzedniej wysokości.

Zgodnie z dokumentacją projektową przepust nr 1 został zakończony nowym wlotem
i wylotem, przy czym wlot zaopatrzono dodatkowo w okratowaną studzienkę,
ze względu na głębokość istniejącego rowu.
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Przepust nr 2
został połączony
z rowami z korytek betonowych
żelbetową, wykonaną „na mokro”
studzienką wlotową. Na końcu muru
oporowego wykonano wylot przepustu
z wyprowadzeniem wody na istniejącą
skarpę.
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Odbudowa drogi

Po zakotwieniu IV warstwy prefabrykatów BLOK-SYSTEM i zagęszczeniu zasypu
muru oporowego rozpoczęto prace związane z odbudową zniszczonego odcinka drogi.
W trakcie rozbiórki starej nawierzchni, już na głębokości kilkunastu centymetrów pod
poziomem warstwy asfaltu natrafiono na 9 szt. lekko zbutwiałych pni drzew, które
w trakcie budowy drogi (lata sześćdziesiąte XX wieku) zostały pozostawione
w podbudowie.

W wykonywanym korycie pod drogę wyraźnie odznaczała się warstwa szarych,
nawodnionych, miękkoplastycznych namułów gliniastych, będąca pozostałością
po istniejącym kiedyś w tym miejscu strumieniu i stawie. Fakt ten potwierdzili
okoliczni mieszkańcy, pamiętający stan terenu sprzed wielu lat.

15

Podjęto niezbędne w tym
przypadku
działania
polegające
na usunięciu pni drzew, korzeni
i miękkoplastycznych warstw namułów
i glin do głębokości ich występowania
(około 1 – 1,5 m poniżej odkrytego
terenu) i wbudowaniu w to miejsce
materiału kamiennego frakcji 0 - 500
mm.
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Kolejnym
etapem
robót
było
wykonanie
umocnionych
rowów
i przepustów pod zjazdy z drogi na
przyległe posesje. Roboty te wykonano
z
betonowych prefabrykowanych
elementów wykonanych z Zakładzie
Prefabrykacji
ZIBET Sp. z o.o.
w Myślenicach.
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Podbudowę odbudowywanej drogi wykonano z kruszyw naturalnych łamanych frakcji
31/63 z kopalni w Teczynie (warstwa grubości 25 cm) i mieszanki 0/31,5 z kopalni
w Zalasie (warstwa grubości średnio 5 cm)
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Warstwę
wyrównawczą
i wiążącą
(7 + 6 cm) wykonano
z betonu asfaltowego AC 22P 35/50 o
max. uziarnieniu 22,4 mm i asfaltu
drogowego 35/50, a warstwę ścieralną
z betonu asfaltowego AC 11S PMB
45/80-55 o max. uziarnieniu 11 mm.
Dostawcą mas była Wytwórnia
Mieszanek Bitumicznych w Jaworniku
należąca do firmy MOTA-ENGIL
CENTRAL EUROPE S.A. w Krakowie.
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Końcowym etapem robót było wykonanie poboczy drogi z grysu oraz mieszanki
kamienia naturalnego z kopalni w Teczynie, oraz uporządkowanie i obsianie trawą
terenu przyległego do miejsc prowadzonych robót.
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Zdjęcia porównawcze:
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