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PRZYSTOSOWANIE PODPÓR MOSTU KOLEJOWEGO DLA 

POTRZEB WYKONANIA GŁĘBOKIEGO KANAŁU ULGI 
RZEKI ODRY W OPOLU 

 
Abstract: In order of protection against flood there was necessity of building of Ulga canal for the 
Odra river in Opole.  The last flood in Opole region was in 1997. Building of Ulga canal was started 
few years ago. Planned deep flume of new canal causes ground disclosure located below foundation 
mats of bridgeheads and pillars of railway bridge. It was threaten its foundations. 
In order of realisation of work connected with canal deepening and strengthening of foundations of  
railway bridge was done special works. This special works connected with strengthening of the bridge 
foundations consist in strengthening of grounds micropiles and jet grouting directly below foundation 
mats  
 
l. Wstęp 

 
Szkody, jakie spowodowała w południowej Polsce olbrzymia powódź w 1997 r, 

wymusiły konieczność dokończenia rozpoczętego kilkadziesiąt lat wcześniej kanału Ulgi 
rzeki Odry na odcinku przebiegającym przez miasto Opole. 

Budowa nowych instalacji hydrotechnicznych nie nastręczała specjalnych trudności. 
Problemem, z którym najprawdopodobniej nie poradziły sobie w przeszłości ówczesne 
władze Opola, było przejście korytem kanału Ulgi pod mostem kolejowym na ruchliwym 
szlaku Gliwice - Wrocław.  

Most został zbudowany w końcu dziewiętnastego wieku na przyczółkach i ośmiu 
flarach posadowionych na ruszcie drewnianym (rys. l). Konstrukcję nośną mostu o długości 
132,0 m stanowią swobodnie podparte przęsła blachownicowe, oparte na dwóch przyczółkach 
i ośmiu filarach.  

Podłoże fundamentowe stanowią przede wszystkim piaski średnie, pospółki, 
zwietrzelina gliniasta i margle. Rzędna posadowienia mostu wynosiła około 149,60 m, 
natomiast projektowana konieczna rzędna pogłębionego dna nowego koryta kanału Ulgi 
powinna wynosić 147,40 m ( rys. 2 ). Projektowany wykop nowego kanału spowodowałby 
odsłonięcie gruntu zalegającego pod stopami przyczółków i filarów, co zagrażałoby jego 
posadowieniu. 
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Rys. 1. Posadowienie mostu kolejowego linii Gliwice-Wrocław na kanałem Ulgi w Opolu 

Rys. 2. Przekrój poprzeczny przez podporę most przed wykonaniem i po wykonaniu prac 
zabezpieczających. 

 
Rozpatrywano kilka różnych rozwiązań przeprowadzenia pogłębienia, łącznie z 

wyburzeniem mostu i zbudowaniem nowego, które nie wytrzymywały jednak analizy kosztów 
bezpośrednich i społecznych. 

Zdecydowano się na rozwiązanie znane z geoinżynierii polegające na wzmocnieniu 
podłoża gruntowego mikropalami iniekcyjnymi oraz iniekcji zaczynów wiążących 
bezpośrednio pod stopy fundamentów. 

Techniczną podstawę realizacji zadania stanowił projekt wykonawczy pt.: 
"Przystosowanie podpór mostu kolejowego dla potrzeb wykonania głębokiego koryta kanału" 
opracowany przez Przedsiębiorstwo Projektowania Realizacji i Wdrożeń "BPK Katowice" Sp. 
z o.o. 
 
2. Zakres prac 
 

Zakres prac obejmował wykonanie następujących robót: 
- zabezpieczenie filarów i przyczółków mostu poprzez wykonanie szczelnej palisady z 



mikropali φ 300 mm wokół podpór, kształtowanych metodą iniekcji strumieniowej - „jet 
grouting", 

- wzmocnienie gruntu pod stopami fundamentowymi, przy zastosowaniu iniekcji 
cementowej, 

- osadzenie kotew prętowych dla powiązania zbrojenia wieńca żelbetowego, 
- wykonanie wieńca - opaski żelbetowej wieńczącej pale, 
- wykonanie płaszcza żelbetowego w części nadziemnej palisady. 
Zabezpieczeniu podlegało 8 filarów i dwa przyczółki. Przewidywano rozmieszczenie około 
108  mikropali i 25 otworów iniekcji zagęszczającej  na jeden filar. 
 
3. Prace wiertniczo-iniekcyjne 
 

W dniu 8.03.2000 r przystąpiono do realizacji prac. Po wykonaniu montażu stanowiska 
do sporządzania i tłoczenia zaczynów cementowych w dniu 13.03.2000 r osiągnięto gotowość 
do prowadzenia prac wiertniczo-iniekcyjnych. 
Wykopami kontrolnymi stwierdzono istnienie, obok filarów mostu, kabli nie wykazanych w 
dokumentacji, co spowodowało perturbacje organizacyjne trwające do 27.04.2000 r. 

Przed przystąpieniem do wykonywania palisady wokół podpór mostu wykonano 
powtórnie odkrywki fundamentów, w celu dokładnego uściślenia ich wymiarów i 
usytuowania osi mikropali. Sporządzona na podstawie odkrywek inwentaryzacja 
posadowienia obiektu mostowego pozwoliła na ustalenie technicznych warunków 
prowadzenia robót palowych. 
 
3.1. Prace wiertnicze 

 
Przed przystąpieniem do wykonywania mikropali na filarach zamontowano stalowe 

opaski stężające, a także zastabilizowano punkty wysokościowe (repery) w ilości 3 sztuki na 
każdym z filarów oraz dokonano bazowego pomiaru geodezyjnego. 

Wiercenie prowadzono przy użyciu wiertnic typu MWG-I z wcześniej przygotowanego i 
wyrównanego poziomu terenu wokół każdej podpory. Otwory dla formowania mikropali 
wiercono do docelowej głębokości przy założeniu zagłębienia ich w podłożu marglistym na 
odcinku 1,0 m. Jako narzędzi wiercących używano świdrów krzyżakowych specjalnej 
konstrukcji o średnicy 135 mm. 
W trakcie wiercenia napotykano na liczne przeszkody w postaci drewnianych rusztów i rygli, 
stanowiących elementy konstrukcyjne palisady drewnianej oraz stalowych elementów 
łączących. Wymagało to zastosowania specjalnego rodzaju świdrów używanych do ich 
przewiercania, co znacznie wydłużyło proces wiercenia. 
Wiercenie prowadzono przy użyciu płuczki z zaczynu cementowego sporządzonego z 
cementu portlandzkiego CEM I 42,5 R. 
 
3.2. Iniekcyjne formowanie mikropali 
 

Po osiągnięciu żądanej głębokości otworu przystępowano do zabiegu formowania 
mikropali. Właściwy proces formowania buław mikropali iniekcyjnych odbywał się 
strumieniem o dużej energii kinetycznej z dysz monitora na przewodzie wiertniczym. 
Operację formowania mikropali prowadzono z dna otworu do jego wierzchu, przy szybkości 
podnoszenia dysz monitora około 1,0 m/min i obrotach około 10 n/min. Ciśnienie iniekcji 
mierzone na króćcu tłocznym pompy kształtowało się na poziomie 12 MPa.  

Tworzywo wiążące stanowił zaczyn cementowy o gęstości ρ = 1,55 − 1,60 g/cm3 



kontrolowanej wagą Baroida, sporządzany z cementu portlandzkiego CEM I 42,5 R w 
mieszalniku szybkoobrotowym. 
Po zakończeniu zabiegu iniekcji przystępowano do zabudowy zaprojektowanego zbrojenia z 
rur grubościennych φ 108 x 12,5 mm. 

Ze względów technologicznych, a także mając na uwadze bezpieczeństwo i stateczność 
obiektu mostowego (prace wykonywano przy nieograniczonym ruchu kolejowym), mikropale 
wykonywano po 2-3 sztuki naprzemian wzdłuż każdego boku. W ten sposób prace 
realizowano do uzyskania szczelnej palisady. Z uwagi na trwające prace związane z 
przekładaniem kabli od strony niskiej wody palisadę wykonywano z trzech stron podpór. 
Domknięcie palisady wykonane zostało po przełożeniu kabli. 
Zamknięcie pierścienia palisady pozwalało na wykonanie wieńca żelbetowego podpory i 
warunkowało przystąpienie do klasycznej iniekcji cementowej, wzmacniającej podłoże 
gruntowe pod fundamentami podpór mostu. 
 
3.3. Wzmocnienie podłoża gruntowego pod fundamentami 

 
Prace wzmacniające podłoże gruntowe bezpośrednio pod stopami fundamentów 

prowadzono przy filarach, dla których zakończono wykonywanie palisady z mikropali, 
uwzględniając dwutygodniowy okres dojrzewania cemento-gruntu. Jednocześnie na 
pozostałych podporach prowadzono roboty mikropalowe. 
Wzmocnienie gruntu pod stopami polegało na: 
- wierceniu otworów φ 43 mm przez stopy fundamentowe, naprzemian otwory pionowe i 

pod kątem 250 do pionu, w rozstawie co 1,0 m; 
- wykonaniu zabiegu iniekcji przy wykorzystaniu uszczelniaczy otworowych. 

Medium iniekcyjne stanowił zaczyn cementowy o parametrach jak dla formowania 
mikropali. Iniekcja prowadzona była pojedynczo w poszczególnych otworach. Pozostałe 
otwory iniekcyjne stanowiły wentyle bezpieczeństwa i jednocześnie pozwalały na kontrolę 
rozpływu zaczynu cementowego. Iniekcję wykonywano w 12-to godzinnych odstępach 
czasowych pozwalających na wstępne związanie cementu. Ostatnim etapem 
przeprowadzanych zabiegów iniekcyjnych było dotłoczenie zaczynu cementowego do 
poszczególnych otworów pod ciśnieniem max. 0,5 MPa. Przy wzroście ciśnienia do tej 
wartość iniekcję uważano za zakończoną. W trakcie iniekcji obserwowano wypływ spod 
fundamentu czystej wody nawet do chwili wtłoczenia około 3,0 m3 zaczynu. 

Po wykonaniu prac iniekcyjnych wykonano szereg dodatkowych prac mających 
zapewnić bezpieczne użytkowanie mostu. Ogólny widok mostu na dzień przed zalaniem 
pokazano na fot. 1. 
 
4. Kontrola parametrów technicznych iniekcji 

 
Dla każdego mikropala w "Dziennikach wiertniczo-iniekcyjnych" notowano w formie 

zbiorczej metryki tabelarycznej następujące parametry: 
- numer otworu, 
- data wykonania, 
- głębokość otworu, 
- średnica otworu, 
- gęstość zaczynu, 
- ilość zużytego cementu, 
- ciśnienie iniekcji, 
- rodzaj zbrojenia. 



W przypadku iniekcji wzmacniającej podłoże gruntowe pod stopami fundamentów, 
podobnie jak dla mikropali i w tej samej formie, prowadzono rejestrację najważniejszych 
parametrów technicznych.  
 

Fot. 1. Widok filarów mostu po wykonanych zabezpieczeniach na dzień przed zalaniem 

 
5. Zestawienie ilościowe wykonanych robót 

 
Zakres robót związanych z przebudową podpór mostu kolejowego obejmował 

wykonanie zabezpieczenia 8 filarów i 2 przyczółków mostu, oraz wzmocnienie podłoża 
gruntowego pod wszystkimi stopami fundamentowymi.  

Dla realizacji przedmiotowego zakresu robót zużyto następujące ilości materiałów: 
- na 992 mikropale - 419 ton cementu CEM I 42,5 R; 
- na iniekcję przez 226 otwory podłoża gruntowego pod fundamentami - 75,3 tony cementu 

CEM I 42,5 R; 
- rury stalowe średnicy 108 mm, grubość ścianki 12,5 mm 18G2 – 5956 mb rur. 
Na rys. 2. przedstawiono przekrój poprzeczny przez podporę mostu, z uwzględnieniem stanu 
przed i po wykonaniu prac zabezpieczających. 
 
6. Podsumowanie 
 

Wykonanie prac objętych projektem zabezpieczenia filarów i przyczółków mostu 
kolejowego pozwoliło zachować stabilność konstrukcji mostowej. W trakcie prowadzenia 
prac pomiary geodezyjne nie wykazały osiadań konstrukcji mostu, mimo utrzymania ruchu 
kolejowego bez żadnych ograniczeń. 

Iniekcja ciśnieniowa w obrębie palisady pozwoliła wyprzeć wodę spod stóp 
fundamentowych i zagęścić występujące tam utwory piaszczysto-żwirowe, do konsystencji 
grunto-betonu. Charakterystycznym objawem efektów iniekcji był zanik w podłożu 



wyczuwalnych drgań gruntu, które ustąpiły po iniekcji. 
Przeprowadzone badania na próbkach rdzeni grunto-betonowych pobieranych z 

wykonanych pali wykazały, że ich średnia wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach wynosiła 
17,6 MPa. 

W trakcie prowadzenia robót palowych wystąpiła przerwa w dniach 17.07- 31.07.2000 r 
z powodu podniesienie się poziomu rzeki. Nastąpiła ewakuacja sprzętu i materiałów. 

Całość prac geoinżynieryjnych obejmujących wzmocnienie posadowienia mostu 
kolejowego na kanale Ulgi rzeki Odra została wykonana zgodnie z projektem technicznym i 
późniejszymi zaleceniami autorów projektu odnotowanymi w dzienniku budowy. 

Osiągnięte efekty potwierdziły w pełni założenia projektowe, a ich realizacja nie 
spowodowała żadnych konfliktów interesów zainteresowanych stron. 


