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  Dokumentacja prÃ³bnego procesu stabilizacji niestabilnego gruntu, poÂ³owa sierpnia 2007r.  Â  Â Â  Warunki
gruntowe â€“ torfowisko gÂ³ÃªbokoÂ¶ci powyÂ¿ej 3 m. Â  Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Â Â Faza pierwsza,
przygotowanie warunkÃ³w. Â  Â  Â  Â  Torfowisko, gdzie pokÂ³ad torfu wysokiego siÃªga powyÂ¿ej 3 m. Takie
Â¶rodowisko fizyczne gruntu, nie pozwala na posadowienie praktycznie Â¿adnej konstrukcji. JeÂ¿eli jeszcze
dodatkowo, miejsce to jest okresowo zalewane, to stosowanie wszelkiej infrastruktury technicznej, pociÂ±ga za sobÂ±
olbrzymie trudnoÂ¶ci. Nasza konstrukcja, ktÃ³rÂ± chcemy w tym miejscu zaprezentowaÃ¦, powinna zwiÂ±zaÃ¦ ten
najbardziej niestabilny grunt.
 
   Foto 1 Â  Â  RozluÂ¼nienie torfu w miejscu gdzie planujemy zastosowaÃ¦ technikÃª stabilizacji. Torf zostaje
rozluÂ¼niony na przestrzeni wiÃªkszej, niÂ¿ gabaryty kratownicy, ktÃ³ra zostanie uÂ¿yta do stabilizacji gruntu,
gÂ³ÃªbokoÂ¶Ã¦ rozluÂ¼nienia odpowiada rÃ³wnieÂ¿ wysokoÂ¶ci konstrukcji. Naszym celem jest skuteczna stabilizacja
takiego Â¶rodowiska, jakie praktycznie nie wystÃªpuje w miejscach planowanych prac technicznych lub planowanych
posadowieÃ± budowli. Â 
 
 Foto 2 Â  Jest tu widoczna powierzchnia rozluÂ¼nianego torfu, takie rozluÂ¼nienie zmniejszy stabilnoÂ¶Ã¦ gÃ³rnej
strefy caÂ³ego pokÂ³adu, ktÃ³ra jest osuszona i stabilniejsza od strefy gÂ³Ãªbszej nasÂ±czonej wodÂ±. GÂ³ÃªbszÂ±
strefÃª koparka rÃ³wnieÂ¿ rozluÂ¼ni w celu przygotowania maksymalnie niestabilnego gruntu. Â   Â  Â  Â  Â Fot. nr. 3.
Uprzednio rozluÂ¼niony torf, jest dodatkowo nawodniony by ta niestabilna substancja, posiadaÂ³a jeszcze mniejszÂ±
stabilnoÂ¶Ã¦. Do juÂ¿ wymieszanego torfu z wodÂ±, dolane zostanÂ± kolejne porcje wody. 
  Â  Â Â 
  Â  Fot. nr. 4. W peÂ³ni nawilÂ¿one Â¶rodowisko torfu i wody. Tak przygotowane miejsce, jest odpowiednie do
przeprowadzenia miarodajnej prÃ³by technicznej, ktÃ³rej zadaniem jest stabilizacja gruntu, a raczej bagna. ZakÂ³adam,
Â¿e nasza kratownica zwiÂ±Â¿e takie Â¶rodowisko do stanu umoÂ¿liwiajÂ±cego posadowienie w tym punkcie
kilkudziesiÃªciotonowej konstrukcji filara noÂ¶nego. Dodam, Â¿e kratownica posiada wysokoÂ¶Ã¦ mniejszÂ± niÂ¿
pÃ³Â³tora metra a gÂ³ÃªbokoÂ¶Ã¦ pokÂ³adu torfu siÃªga ponad trzy metry. Â  Â  Â Â Â Â Â Â Â Â  Faza druga;
konstrukcja, do stabilizacji gruntÃ³w niestabilnych. Â  Â  Â  Â  Â  Â  Fot. nr.5. Widok konstrukcji, ktÃ³ra swoim
ksztaÂ³tem zagÃªÂ¶ci niestabilne grunty. DÂ³ugoÂ¶Ã¦ tu widocznej przestrzennej konstrukcji, to 3 m. moÂ¿na
porÃ³wnaÃ¦ jej gabaryty do wielkoÂ¶ci transportera, ktÃ³ry z koÂ³ami ma 4 m. szerokoÂ¶ci. Â  Konstrukcja zostaÂ³a
wstawiona do bÂ³ota torfowego, na ktÃ³rym jest widoczna woda. OkoÂ³o pÃ³Â³ tonowy ciÃªÂ¿ar konstrukcji, zanurzyÂ³
jÂ± tylko 20 do 30 cm w pÂ³ynny torf. Â  Â  Â  Â  Â   Fot. nr 6. ZbliÂ¿enie, ktÃ³re pokazuje warunki gruntowe, w jakie
wstawiona jest konstrukcja. Â  Â  Â  Â  Â Fot. nr 7. Na konstrukcjÃª kratowÂ± koparka kÂ³adzie dwutonowÂ± pÂ³ytÃª
drogowÂ± w celu zwiÃªkszenia obciÂ±Â¿enia. Takie obciÂ±Â¿enie powinno wcisnÂ±Ã¦ konstrukcjÃª w tÃª torfowÂ±,
bÂ³otnistÂ± maÂ¼. Â  Â  Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Faza trzecia; dociÂ±Â¿enie
konstrukcji. Â  Â  Â  Â  Â  Fot. nr 8. PÂ³yta drogowa, poÂ³oÂ¿ona na konstrukcjÃª. Konstrukcja pod ciÃªÂ¿arem dwÃ³ch
ton betonowej pÂ³yty, pochyliÂ³a siÃª i zanurzyÂ³a. Zanurzenie z jednej strony to okoÂ³o 40 cm z drugiej 90 cm,
koÂ³ysanie siÃª konstrukcji jest efektem nacisku na konstrukcjÃª w pÂ³ynnym Â¶rodowisku torfowym. PodjÃªta decyzja
o dociskaniu konstrukcji. Â  Â  Â  Â  Fot. nr 9. Koparka dociska konstrukcjÃª. Dociskanie jest poÂ³Â±czone z
dynamicznym pochylaniem konstrukcji. Nacisk, jakiemu jest poddawana pÂ³yta betonowa, to szereg kilkunasto
tonowych dynamicznych naciskÃ³w. Â  Â  Â  Â  Â  Â Fot. nr 10. Stan zanurzenia konstrukcji po wielu nacisku koparki,
ktÃ³ra waÂ¿y okoÂ³o 20 ton. Konstrukcja zanurzyÂ³a siÃª do gÂ³ÃªbokoÂ¶ci okoÂ³o 60 cm i jeszcze jej poÂ³owa
wysokoÂ¶ci znajduje siÃª ponad torfem. Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Fot. nr 11. Druga prÃ³ba zanurzenia konstrukcji kratownicy
Â³yÂ¿kÂ± koparki. Ponownie koÂ³yszÂ±c konstrukcjÂ± w dynamicznym kilkunasto tonowym docisku, koparka
spowodowaÂ³a zanurzenie do gÂ³ÃªbokoÂ¶ci 80 cm Ta gÂ³ÃªbokoÂ¶Ã¦ nie siÃªga jeszcze, gÂ³ÃªbokoÂ¶ci torfu, ktÃ³ry
byÂ³ rozluÂ¼niony i nasycony wodÂ±. Â  Â  Â  Â  Â  Â Fot. nr 12. Stan po prÃ³bach zanurzenia kratownicy Â³yÂ¿kÂ±
koparki. Pomimo prÃ³b dynamicznego dociskania, ciÃªÂ¿ka koparka koÂ³yszÂ±c konstrukcjÂ±, nie mogÂ³a
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zagÂ³ÃªbiÃ¦ jej w tak rozluÂ¼nionym Â¶rodowisku gruntowym. Â  Â  Â  PostanowiliÂ¶my, Â¿e na konstrukcjÃª najedzie
koparka w tym celu, w pierwszej kolejnoÂ¶ci naleÂ¿aÂ³o obsypaÃ¦ torfem caÂ³Â± konstrukcjÃª. Â  Â  Â  Â  Fot. 13
Koparka obsypuje konstrukcjÃª torfem. Â  Â  Â  Â  Â  Fot. 14 Pierwszy najazd potÃªÂ¿nej koparki na pÂ³ytÃª
betonowÂ±, ktÃ³ra jest poÂ³oÂ¿ona na kratownicy. Operator postanowiÂ³ sobie, Â¿e zatopi tÃª konstrukcjÃª w torfie.
WyczyniaÂ³ cuda, podciÂ±gaÂ³ siÃª Â³yÂ¿kÂ±, tak, Â¿e tylko przednie czÃªÂ¶ci gÂ±sienic stojÂ±ce na pÂ³ycie
utrzymywaÂ³y caÂ³y ciÃªÂ¿ar okoÂ³o 20-sto tonowej koparki. Po kilkunastu minutach walki z konstrukcjÂ± zjechaÂ³. Â  
Â  Â  Fot. 15 PowtÃ³rny najazd na betonowÂ± pÂ³ytÃª. Ponownie obserwowaliÂ¶my kilkunastominutowÂ± walkÃª
operatora z kratownicÂ±, z olbrzymim oporem zagÂ³ÃªbiaÂ³a siÃª w bÂ³otnistym torfie. Â 
 
  Fot. 16 Na tym zdjÃªciu widaÃ¦ jak koparka wycofuje siÃª z pÂ³yty. Po trzecim podejÂ¶ciu operator zrezygnowaÂ³ i
stwierdziÂ³, Â¿e juÂ¿ gÂ³Ãªbiej tej konstrukcji nie wciÂ¶nie. W istocie takiej moÂ¿liwoÂ¶ci juÂ¿ nie byÂ³o. Przy trzeciej
prÃ³bie kratownica juÂ¿ siÃª nie zagÂ³ÃªbiaÂ³a. Zespolona z torfowiskiem, uginaÂ³a siÃª pod ciÃªÂ¿arem potÃªÂ¿nych
dynamicznych naciskÃ³w, razem z caÂ³Â± powierzchniÂ± torfowiska. WyglÂ±daÂ³o to tak jakby bryÂ³a torfu, ktÃ³ry
znajdowaÂ³ siÃª w przestrzeni kratownicy byÂ³a twardym monolitem, ktÃ³ry na dodatek nie przemieszcza siÃª w
otaczajÂ±cym go torfie.  Â  Konstrukcja caÂ³kowicie zdaÂ³a egzamin. W zupeÂ³noÂ¶ci zwiÂ±zaÂ³a bÂ³otne
Â¶rodowisko gruntowe, tworzÂ±c punkt podparcia do dyspozycji rÃ³Â¿nych zastosowaÃ±.  Â    
 Â  Fot. 17 Widok kratownicy po zdjÃªciu betonowej pÂ³yty. Po podniesieniu betonowej pÂ³yty, ukazaÂ³ nam siÃª
szczegÃ³lny widok. Pomimo tego, Â¿e kratownica byÂ³a wykonana sposobem gospodarczym i do tego z materiaÂ³Ã³w,
ktÃ³re moÂ¿na by byÂ³o zniszczyÃ¦ uÂ¿ywajÂ±c kilogramowego mÂ³otka, konstrukcja zachowaÂ³a swoje parametry.
Jedynie widocznej destrukcji ulegÂ³y niektÃ³re poziome prÃªty w gÃ³rnej warstwie kratownicy. BiorÂ±c pod uwagÃª fakt,
Â¿e te prÃªty byÂ³y wykonane z szeÂ¶ciu milimetrowej gruboÂ¶ci prÃªta oblanego betonem bez jego wzmocnienia w
postaci zagÃªszczania, to ich wytrzymaÂ³oÂ¶Ã¦ nie oparÂ³aby siÃª silnemu naciskowi czÂ³owieka. Natomiast to co dla
mnie byÂ³o najwaÂ¿niejsze po sukcesie stabilizacji, to wytrzymaÂ³oÂ¶Ã¦ konstrukcji kratowej, ktÃ³ra byÂ³a delikatnÂ±
siatkÂ±. MuszÃª siÃª przyznaÃ¦, Â¿e miaÂ³em obawy przed duÂ¿ymi uszkodzeniami kratownicy w czasie jej transportu.
Lecz obyÂ³o siÃª tylko na uszkodzeniach maÂ³ych kawaÂ³kÃ³w betonu.  Â  Bardzo waÂ¿nym byÂ³o, Â¿e wszystkie
wierzchoÂ³ki stoÂ¿kÃ³w, zachowaÂ³y swoje parametry, konstrukcja kratowa zostaÂ³a wprowadzona w grunt nie
tracÂ±c wÂ³asnych parametrÃ³w. Na tak wprowadzonÂ± kratownicÃª wystarczy naÂ³oÂ¿yÃ¦ drenowanÂ± stopÃª i
podpora na bagnie jest w stanie udÂ¼wignÂ±Ã¦ dziesiÂ±tki ton.  Â  Â©Â Andrzej i Magdalena Struscy de Merowing.
 
 PowyÂ¿szy tekst jest tekstem autorskim.
 Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgodÂ± autora tekstu oraz podaniem linku.
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