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1.

Wstęp

Mosty zintegrowane budowano w Polsce już w latach 60 XX w., chociaż wtedy ich tak
nie nazywano [7]. W rozwiązaniach z owych czasów pale betonowe stanowiły jednocześnie
fundamenty i podpory ustroju. Jak dotąd nie opracowano wskaźników, które umożliwiłby
jednoznaczną klasyfikację oraz jakościową i ilościową ocenę stopnia integralności.
Mostami integralnymi zwykle nazywa się ustroje, w których zastosowano podatne
podpory odkształcające się wraz z gruntem [2], [4], [9]. Cechą znamienną jest połączenie
pomostu (rygla) z podatnymi podporami, w szczególności skrajnymi (przyczółki), w sposób
zapewniający zgodność przemieszczeń na styku tych elementów. Zapewnia to współpracę
ustroju niosącego z otaczającym gruntem – konstrukcja, fundamenty i grunt stanowią jedną
całość. Korzystną współpracę mostu i podłoża warunkują odpowiednio dobrane relacje
podatności przęseł, podpór i fundamentów. Zdaniem autorów istotnym kryterium klasyfikacji
może być sposób transferu sił wewnętrznych z przęseł na fundamenty i grunt. Fundamenty
palowe, usytuowane w szczególności w jednym rzędzie, przenoszą znaczne momenty
zginające przekazywane za pośrednictwem ścian podporowych z przęsła. Z kolei cechy
podatnościowe gruntu wpływają na rozkład sił wewnętrznych w całym ustroju.
Odkształcalność fundamentu i podłoża warunkuje redystrybucję sił. Pale i grunt stanowią z
tego względu istotne ogniwa konstrukcyjne całego mostu.
W referacie przedstawiono wybrane aspekty obliczeniowe, technologiczne i
konstrukcyjne ramowego mostu zintegrowanego z wykorzystaniem popularnych
strunobetonowych belek prefabrykowanych typu T27 [1], [12], [13].

2.

System belek T

Przykładem udanego rozwiązania są projektowane i budowane od przeszło 10 lat ustroje
z belek prefabrykowanych typu T, popularnie nazywane "paterówkami" [1], [12], [13]. Ich

zaletą, oprócz walorów typowych dla prefabrykatów, jest możliwość stosowania w
różnorodnych układach konstrukcyjnych i schematach statycznych (rys. 1a).
Belki typu T są zespolone z żelbetową płytą monolityczną. Umożliwiają budowę przęseł
w standardowym zakresie rozpiętości 12÷21 m (belki T12, T15, T18, T21) oraz w obiektach
hiperstatycznych o rozpiętościach przęseł 24÷30 m (belki T24, T27). Wysokość belek wynosi
60÷110 cm. Zakończenia (czoła) belek wykonstruowano z przystosowaniem do układów
ciągłych, ramowych i swobodnie podpartych [12], [13] (rys. 2b, c).
a)

b)

c)

Rysunek 1. System belek prefabrykowanych typu T: a) przykładowe schematy statyczne
obiektów z belek T, b) szczegóły konstrukcji belek, c) geometria belki T27
Sprężenie belek stanowią proste liny ϕ15,5 mm (odmiana I), zapewniające tzw. sprężenie
ograniczone (SO, σb < Rbtk0.05) wg [15]. Liczba cięgien w belce swobodnie podpartej wynosi
11÷26, w zależności od typu (długości) belki. Część cięgien może być pozbawiona
przyczepności na końcowych odcinkach, co umożliwia racjonalne wykorzystanie belek w
ustrojach ciągłych [1], [3], [5], [6], [12], [13]. Obiekty z "paterówek" mogą być kształtowane
o dowolnych schematach statycznych w formie układów ciągłych, ramowych lub
zintegrowanych z nasypem drogowym. Maksymalny kąt skosu wynosi 60º. Sztywność
poprzeczna tych ustrojów jest zapewniona przez monolityczną płytę pomostu z betonu B35 o
grubości 24÷26 cm.
W edycji katalogu z 2010 roku [13] wykonano szczegółową analizę belek zgodnie z
wymaganiami norm PN-EN i korekty rozwiązań projektowych z 2002 roku. Przyjęto beton
prefabrykatów klasy C40/50 i C50/60 stal zbrojeniową klasy AIIIN oraz stal sprężającą klasy
Y1860S7. Zwiększono grubość otuliny do 40 mm. Wprowadzono trzy typy zakończenia belek
(A, B, C). Wprowadzono nowe rozstawy belek 150 i 180 cm. Zmodyfikowano układ
zbrojenia płyty nadbetonu. Pozostawiono poziom sprężenia ograniczonego belek (SO).
Maksymalny poziom naprężeń w cięgnach przyjęto σp,max = min(0,8·fpk, 0,9·fp0,1k) natomiast
maksymalne naprężenie początkowe σpm0 = min(0,75·fpk, 0,85·fp0,1k).
W najnowszej wersji katalogu [13] dopuszczono możliwość budowy obiektów
zintegrowanych z belek typu T21. Autorzy niniejszej publikacji rozszerzyli ten zakres do
belek T27 [16]. Obliczenia statyczne tego typu obiektów wychodzą poza zakres objęty
rozwiązaniami katalogowymi i w pewnych aspektach wymagają indywidualnego podejścia.
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3.

Opis konstrukcji

Rozpatrywany obiekt jest jednoprzęsłowym mostem ramowym z prefabrykowanych
belek strunobetonowych typu T27 zespolonych z betonem monolitycznym, o teoretycznej
rozpiętości przęsła 26,50 m (rys. 2b) [16]. Przekrój poprzeczny mostu składa się z 12 belek
prefabrykowanych w rozstawie 0,90 m (rys 2a). Belki T27 o kształcie zbliżonym do teowego
mają wysokość 110 cm, szerokość górnej półki 89 cm i środnik zmiennej szerokości 20÷46,5
cm poszerzający się ku dołowi. Długość belki wraz z wypuszczonymi strunami wynosi LT27 =
27,0 m. Belki zespolone będą z żelbetową płytą pomostu o zmiennej grubości 24÷35 cm. W
obiekcie nie występują poprzecznice przęsłowe. Belki prefabrykowane wraz z płytą
nadbetonu połączone (uciąglone) będą za pomocą żelbetowego węzła monolitycznego ze
ścianami podporowymi posadowionymi na palach, tworząc zintegrowany układ ramowy.
a)

b)

Rysunek 2. Geometria konstrukcji: a) przekrój poprzeczny, b) przekrój podłużny
Podpory obiektu stanowią żelbetowe ściany podporowe uciąglone z przęsłem w ramę.
Szerokość ścian podporowych wynosi 11,40 m. Grubość ścian jest zmienna i wynosi 0,80 m
w miejscu utwierdzenia w oczepie palowym i zwiększa się do 1,0 m, w miejscu węzła
monolitycznego ramy (konieczność oparcia belek i zmieszczenia zbrojenia węzła).
Posadowienie podpór obiektu przyjęto na palach żelbetowych wierconych ϕ100 cm o
długości Lp = 15,50 m. Pod każdą ścianą podporową przewidziano 6 pali w rozstawie
osiowym 2,20 m, usytuowanych w jednym rzędzie. Nośność pali oszacowano zgodnie z
normą PN [8] na Nobl = 2004 kN.
Żelbetowa płyta pomostu zostanie wykonana z betonu C30/37 (B35), belki
prefabrykowane z C50/60 (B60), natomiast ściany podporowe, skrzydła i czepy palowe i pale
z C30/37 (B35). Zbrojenie ustroju przyjęto ze stali BSt500S (AIIIN). Stal sprężająca belek
jest gatunku Y1860S7/klasa 2.
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4.

Wybrane aspekty projektowe

4.1. Model obliczeniowy i obciążenia
Analizę obliczeniową ustroju przeprowadzono opierając się na zaleceniach
przedstawionych w literaturze krajowej [1], [4], [5], [6], [11] i zagranicznej [2], [3], [9], [10].
Model numeryczny konstrukcji wykonano w postaci przestrzennej ramownicy prętowej
(klasy e1, p3) za pomocą MES (rys. 3). Konstrukcję zamodelowano za pomocą ortogonalnej
siatki elementów belkowych poprzecznych i podłużnych (rusztu), odwzorowujących belki
prefabrykowane i poprzeczne pasma płyty pomostowej. Obliczenia statyczne przeprowadzono
na niezależnych modelach konstrukcji uwzględniając trzy fazy pracy: montażową,
długotrwałą i krótkotrwałą. W fazie długotrwałej uwzględniono sztywności elementów
betonowych modelu z korektą na pełzanie. Z uwagi na pełzanie uwzględniono możliwość
wzbudzenia 30% momentu podporowego w węźle ramy od ciężaru własnego belek T27 i
płyty nadbetonu.
Poprawność zastosowania strunobetonowych belek prefabrykowanych T27 określono na
podstawie sił wewnętrznych uzyskanych w modelu obliczeniowych porównywanych do
odpowiednich wartości z katalogach [12], [13]. Z uwagi na ramowy schemat statyczny i
występowanie ujemnych momentów podporowych dokonano niewielkich korekt belki w
strefach przypodporowych. Naprężenia ściskające w dolnych włóknach belki T27, w
przekroju przypodporowym, wymusiły zastosowanie betonu prefabrykatów klasy C50/60
(B60), zgodnej z nowym katalogiem [13].
a)

b)
Belka T27
faza montażowa
Belka T27 + nadbeton
faza długotrwała
Belka T27 + nadbeton
faza krótkotrwała
Poprzeczne pasma
płytowe (nieważkie)
Poprzeczne pasma
ściany (nieważkie)
Pasmo ściany
podporowej (pionowe),
zmienna wysokość
przekroju

Pal fundamentowy

Jxx = 0,054418 m4
AT27 = 0,4239 m2
Jxx = 0,13034703 m4
Ab = 0,6982 m2
Jxx = 0,12343269 m4
Ab = 0,6599 m2
b×h = 100×28 cm
Jxx = 0,00192933 m4
AT27 = 0,28 m2
b×h = 50×90 cm
Jxx = 0,00937500 m4
AT27 = 0,45 m2
b×h1= 90×80 cm
b×h2= 90×100 cm
Jxx1 = 0,0384 m4
Jxx2 = 0,0750 m4
A1 = 0,72 m2
A2 = 0,90 m2
ϕ=100 cm
Jxx = 0,04908738 m4
Apal = 0,785 m2

Rysunek 3. Wybrane szczegóły dotyczące modelowania obiektu: a) model numeryczny w
postaci prętowej ramy przestrzennej (klasy e1, p3), b) charakterystyki prętów modelu
Ściany podporowe, węzeł narożny rygla ramy i pale fundamentowe wymiarowano jak
tradycyjne elementy żelbetowe (metoda naprężeń liniowych NL, faza II).
W analizie statycznej przyjęto obciążenia zgodne z normą PN [14] z podziałem na fazy
pracy konstrukcji. W fazie montażowej, dla belek pracujących w układzie wolnopodpartym
uwzględniono ciężar własny belek T27 (gb = 10,6 kN/m) i ciężar nadbetonu (gnb = 6,3 kN/m).
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W fazie długotrwałej uwzględniono wyposażenie obiektu: nawierzchnię jezdni (gn = 2,1
kN/m), kapy chodnikowe z krawężnikiem (gk=5,0 kN/m) oraz bariery i balustrady (gbal =1,0
kN/m). Uwzględniono różnicę osiadań podpór ∆z = 1,0 cm. Różnicę skurczu betonu płyty i
belek prefabrykowanych oszacowano na ∆ε = 0,249 ‰ biorąc pod uwagę przypadek
najniekorzystniejszy, tj. wbudowanie belek po długim okresie składowania t =180 dni. Skurcz
modelowano za pomocą ekwiwalentnego gradientu temperatur na wysokości dźwigara
zespolonego według [5]. Uwzględniono pełzanie betonu płyty i belki za pomocą korekty
modułów sprężystości. Ściany podporowe obciążono trójkątnym parciem geostatycznym e0 =
0÷40 kN/m (K0=0,60), uwzględniającym proces zagęszczania gruntu.
W fazie eksploatacyjnej (obc. krótkotrwałe) uwzględniono tabor samochodowy klasy A
(qtab=3,60 kN/m), pojazd K-800 ze współczynnikiem dynamicznym φ=1,22 (P = 122 kN nacisk na koło), parcie od ciągnika K ustawionego na dojazdach do mostu (qK-800 = 7,65
kN/m, Ka =0,33), hamowanie i przyspieszanie na pomoście (qhp = 1,20 kN/m). W tej fazie
analizowano także oddziaływania termiczne: ogrzanie rygla ramy (Tmax = + 20°C), oziębienie
rygla (Tmin = - 25°C) oraz gradient temperatury na wysokości przekroju zespolonego (∆Tz =
+/- 5°C).
4.2. Modelowanie interakcji grunt-konstrukcja
W otoczeniu projektowanego obiektu, poniżej powierzchniowej warstwy nasypów
niekontrolowanych mineralno-próchnicznych o miąższości ~2,5 m, nawiercono słabonośne
grunty rodzime w postaci namułów i glin organicznych. Grunty słabonośne zalegają do
głębokości ~8,0 m p.p.t i leżą na stropie nośnych utworów piaszczystych warstwy w formie
piasków drobnych, średnich i pylastych. Od głębokości ~21 m p.p.t występują plejstoceńskie
utwory spoiste reprezentowane przez gliny pylaste i pyły piaszczyste.

Rysunek 4. Parametry charakteryzujące cechy podatnościowe gruntu w jednym z odwiertów
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Woda gruntowa występuje zarówno w postaci zwierciadła swobodnego jak i napiętego w
gruntach piaszczystych zalegających na stropie gruntów organicznych oraz podścielających te
grunty. Zwierciadło napięte stabilizuje się w poziomie zwierciadła swobodnego na średniej
głębokości ~2,6-2,7 m p.p.t, tj. na rzędnej ok. 0,0 m n.p.m.
W mostowych konstrukcjach integralnych pal jest poddany złożonym obciążeniom (siła
pionowa Nz, siły poziome Hx, Hy, momenty zginające Mx, My) przekazywanym z głowicy
zwieńczającej, połączonej sztywno ze ścianami konstrukcji, a także dowolnym obciążeniom
pobocznicy, w obrębie uwarstwionego podłoża. Odkształcenia oraz przemieszczenia pionowe
i poziome pala w gruncie powodują jego reakcję w postaci odporu. Tę interakcję można
zamodelować, za pomocą podpór sprężystych, wykorzystując podobieństwo do belki
Winklera [2], [4], [9], [11].
W rozpatrywanym obiekcie do modelowania interakcji pali fundamentowych z
ośrodkiem gruntowym wykorzystano metodę uogólnioną [11]. W metodzie tej ośrodek
gruntowy odwzorowany jest na długości pali za pomocą poziomych k xi i pionowych kzi
podparć sprężystych, usytuowanych w węzłach pomiędzy prętowymi elementami
skończonymi modelującymi pal. Sztywności i opory graniczne podpór sprężystych na
długości pobocznicy pala Ksi i Kwi (stycznych) określono na podstawie modułów reakcji
pionowej pali wciskanych Ks (rys. 4). Sztywności sprężyn wyznaczono według [11]
uwzględniając współczynniki korekcyjne (m1, m2, a2, φ, Ss, Sw) oraz moduł ścinania gruntu G.
Sztywność osiową pala oszacowano na Kz = 200400 kN/m.
4.3. Technologia budowy i redystrybucja sił wewnętrznych
Ze uwagi na konieczność ograniczenia wytężenia węzła uciąglającego (momentów
ujemnych) i zapewnienia redystrybucji sił wewnętrznych założonej w obliczeniach przyjęto
ścisłą technologię (kolejności) budowy konstrukcji.
W pierwszej fazie, po rozkuciu głowic pali i wykonaniu zbrojenia, zabetonowany
zostanie oczep pali fundamentowych z wyprowadzonymi prętami pod ścianę podporową
ramy. W tym czasie belki prefabrykowane oparte będą za pomocą dźwigu na podporach
tymczasowych (montażowych) usytuowanych najdalej 1,15 m od czoła belki. W tym etapie
zmontowane zostanie zbrojenie ściany podporowej oraz część zbrojenia węzła narożnego
uciąglonego (połączenia na zakład) ze zbrojeniem ściany od strony nasypu drogowego.
Konieczność oparcia belek na podporach tymczasowych uwarunkowana jest w szczególności
możliwością montażu zbrojenia węzła narożnego - po jego wykonaniu trudne byłoby oparcie
belek na I części ściany podporowej. W drugim etapie wybetonowana zostanie I część ściany
o wysokości około 1,95 m. Z I części ściany powinno być wyprowadzone zbrojenie II części
ściany, węzła uciąglającego (naroża ramy) oraz skrzydełek. Po osiągnięciu przez beton ściany
minimum 80% wytrzymałości gwarantowanej nastąpi opuszczenie belek z podpór
montażowych i oparcie ich na I części ściany. Odcinek oparcia belek przyjęto co najmniej 40
cm, a sposób zakończenia belek T27 (czoło) jest dostosowany do tego typu oparcia
(zakończenie belek typu C). Umieszczenie belek na części ściany podporowej wybetonowanej
w I etapie musi być wykonać przed zabetonowaniem węzła uciąglającego i płyty pomostu. Po
ustawieniu belek zostanie uzupełnione pozostałe zbrojenie węzła i wykonane zbrojenie płyty
pomostu. Pozostała II część ściany będzie dobetonowana w drugim etapie, po montażu belek
prefabrykowanych i ułożeniu dodatkowego zbrojenia węzła uciąglającego i płyty pomostu.
Belki T27 powinny być składowane nie dłużej niż 180 dni do momentu wbudowania.
Zaleca się wbudowanie belek w ciągu 120 dni od sprężenia. Przed wbudowaniem belek,
szczególnie przy długim okresie składowania, sprawdzone zostaną strzałki wstępnych ugięć
odwrotnych belek i możliwość uzyskania projektowanej niwelety obiektu. Minimalny okres
do chwili wbudowania belek od momentu sprężenia, nie może być krótszy niż 30 dni.
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4.4. Adaptacja belek do układu ramowego
Cechą odróżniającą rozpatrywany układ zintegrowany od klasycznych schematów
ramowych jest podatny sposób przenoszenie siły rozporu i momentów zginających z przęsła
ramy. Ściany podporowe nie są utwierdzone w sztywnym fundamencie, ale połączone są
monolitycznie z odkształcalnymi palami fundamentowymi usytuowanymi w jednym rzędzie.
Pale stanowią niejako kontynuację ścian przenosząc znaczne wartości momentów zginających
na ośrodek gruntowy (por. rys. 5). Znaczna część obciążeń (ciężar własny prefabrykatu T27 i
mokrej płyty nadbetonu) jest przykładana do belki pracującej w schemacie swobodnie
podpartym. Technologia budowy oraz podatność układu powodują, że belki pracują w
warunkach pośrednich pomiędzy schematem wolnopodpartym a sztywnym ramowym.
Przykładowe wykresy momentów zginających przedstawiono na rys. 5. Momenty
zginające występujące w newralgicznych przekrojach ramy zestawiono w Tablicy 1.
a)

b)

Rysunek 5. Charakter wykresów momentów zginających (obwiednia obliczeniowa SGN) w
najbardziej wytężonym paśmie ramy [kNm]: a) obciążenia krótkotrwałe, b) obciążenia stałe
Tablica 1. Zestawienie momentów zginających w skrajnym paśmie ramy
Momenty
zginające z
kombinacji [kNm]

Faza montażowa
Przekrój
zespolony
T27 + płyta

Faza długotrwała

Belka
T27

Przekrój
zespolony
T27 + płyta

Faza krótkotrwała

Belka
T27

Przekrój
zespolony
T27 + płyta

Belka
T27

Zespolony

Belka
T27

2024

704

brak
sumowania
brak
sumowania

-377
-554

-1441
-1988

-731
-1003

Środek
rozpiętości

SGU

-

1483

124

67

990

474

SGN

-

1780

192

104

1469

Podporowy
rygiel

SGU

-221*
-265*

-120*
-143*

-432
-566

-234
-306

-788
-1157

SGN

Sumaryczny

2588

*) Założono możliwość wzbudzenia 30% momentu, spowodowanego pełzaniem od ciężaru własnego, jaki
powstałby w konstrukcji gdyby pracowało od razu, jako ciągła (bez fazowania montażu) [3], [5], [6]

Kluczowym zagadnieniem w projektowaniu rozpatrywanego układu statycznego jest
analiza narożnego, monolitycznego węzła uciąglającego oraz końców prefabrykatów na
momenty ujemne. Wiążą się z tym dwa aspekty: możliwość wystąpienia naprężeń
rozciągających w górnych strefach prefabrykatów i znaczne naprężenia ściskające w dolnych
włóknach środników belek, wywołane sprężeniem i oddziaływaniem momentów ujemnych.
W analizowanej konstrukcji, przy założeniu wymiarowania przekrojów podporowych
jako żelbetowych metodą NL (II faza), maksymalne sumaryczne obliczeniowe ściskające
naprężenie w dolnych włóknach środnika belki przy podporze wynosiło σbmax = 28,5 MPa <
Rb1 = 34,6 MPa (B60). Uwzględnia ono sprężenie belek i pozostałe obciążenia.
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Półki belek T27 znajdują się w przekroju przywęzłowym w strefie rozciąganej przekroju.
Z tego względu zastosowano w nich dodatkowe pręty zbrojeniowe zakończone hakami (10
szt. ϕ16) oraz przeprowadzono dokładniejszą analizę zasięgu strefy rozciąganej betonu.
Przy założeniu modelu pracy przekroju żelbetowego w "czystej" fazie II (pominięcie
wpływu strefy rozciąganej betonu), z uwagi na rozkład naprężeń na wysokości przekroju,
teoretycznie może wystąpić zarysowanie półek prefabrykatów w narożu ramy.
Jednakże w przypadku dokładniejszej analizy zarysowania, przy założeniu zgodnie z poz.
10.3.3 PN [15], modelu pracy przekroju częściowo zarysowanego, górna półka prefabrykatu
znajduje się poza strefą, w której rozciąganie betonu powoduje zarysowanie. W takim
przypadku, zgodnie z PN [15], wysokość strefy rozciąganej 89,1 cm, obliczoana przy
założeniu czystej fazy II, jest zmniejszona o tzw. wysokość strefy betonu współpracującej z
prętami w przenoszeniu naprężeń rozciągających hef. W analizowanym przekroju hef =20 cm i
jest mniejsza niż uśredniona grubość płyty nadbetonu hp = 28 cm. Oznacza to, że część płyty
nadbetonu o wyskości około 8 cm i górna półka prefabrykatu znajduje się poza strefą
rozciąganą przekroju, w której σb > Rbtk oraz zasięgiem ewentualnej rysy (ścisiej: poza strefą
zarysowaną przekroju). Jest to srtefa, w której zgodnie z PN [15], beton przenosi siły
rozciągające, a naprężenie w nim przyjmuje wartość σb = Rbtk = 2,70 MPa.
Należy przy tym pamiętać, że w płycie nadbetonu znaduje się mocne zbrojenie na
momenty ujemne w postaci prętów ϕ28 co 10 cm w górnej warstwie oraz prętów ϕ16 co 10
cm w dolnej. Zbrojenie to przenosi znaczną część odkształceń przekroju zespolonego belkanadbeton wywołanych momentem ujemnym.
Komentarza wymaga także oddziaływanie sprężenia prefabrykatów na cały ustrój
ramowy. Należy podkreślić, że sprężenie belek (naciąg splotów) następuje przed
wbudowaniem ich w docelowy (ostateczny) schemat statyczny (rama). Z tego powodu wpływ
oddziaływania sprężenia na cały ustrój jest zminimalizowany. Oddziaływanie naciągniętych
strun przed uciągleniem nie generuje sprężystego wzbudzenia sił hiperstatycznych (reakcji i
momentów nadliczbowych) w schemacie ramowym. W zasadzie sprężenie belek wpływa
tylko na redystrybucję sił związaną ze zjawiskami reologicznymi (skurcz, pełzanie). Siły
wzbudzone w całej konstrukcji nie powstają od naciągu strun (splotów), ale wynikają ze strat
reologicznych siły naprężającej cięgna oraz pełzania belki pracującej w układzie ciągłym,
wywołanego sprężeniem i obciążeniami stałymi. Kierunek i zakres redystrybucji sił
związanych z tym zjawiskiem zależy od relacji czasu wykonania belki i chwili jej
wbudowania (uciąglenia konstrukcji).
Moment zginający w belce prefabrykowanej wyznaczono dla poszczególnych faz pracy
konstrukcji, na podstawie proporcji sprowadzonych momentów bezwładności przekroju belki
T27 i przekroju zespolonego belka T27 + płyta nadbetonu. Na podstawie przeprowadzonych
obliczeń należy stwierdzić, że maksymalny moment obliczeniowy w SGN, wyznaczony dla
środka rozpiętości belki prefabrykowanej, wynosi Moblmax = 2588 kNm i jest mniejszy niż
obliczeniowy moment podany w katalogu Mkatalog = 4099 kNm.
Zastosowanie sprężenia prefabrykatów zgodnie z katalogiem wynika z pracy belki w
fazie montażu, jako swobodnie podpartej. Zastosowanie betonu klasy B60 związane jest z
wytężeniem przekrojów belek w węźle ramy, w których występuje moment ujemny.

4.5. Szczegóły sposobu wykonstruowania zbrojenia
Ze względu na nietypowy schemat statyczny obiektu należało wykonstruować
indywidualne zbrojenia górnej części ściany podporowej (naroże ramy), które stanowi węzeł
uciąglający prefabrykaty ze ścianami i płytą pomostu w jedno przęsłową ramę (rys. 6 i 7).
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Istotne było powiązanie zbrojenia wystającego z prefabrykatów, ze zbrojeniem naroża. Z
uwagi na momenty ujemne w węźle ramy w górnych półkach prefabrykatów zastosowano
dodatkowe pręty ϕ16 w ilości 10 sztuk, które kotwione będą w betonie monolitycznym.

Rysunek 6. Szczegóły adaptacji zbrojenia belki prefabrykowanej T27

Rysunek 7. Szczegóły ukształtowania zbrojenia węzła uciąglającego ramy
W narożu ramy mogą pojawić się również momenty dodatnie, wywołane pewnymi
kombinacjami obciążeń. Z tego powodu, oraz z uwagi na pełzanie od sprężenia, przyjęto
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wystające z dolnej strefy środnika zbrojenie 4ϕ20 (pręty zakończone hakami). Zbrojenie
ściany na momenty dodatnie będzie przebiegało od fundamentu przez przestrzenie ("wnęki")
pomiędzy belkami. W celu polepszenia warunków zespolenia końców belki z betonem "in
situ" ich powierzchnie uformowano za pomocą folii kubełkowej. Ponadto ze środnika wystają
sploty sprężające oraz pręty zbrojeniowe 2×5ϕ16 co 10 cm. Z uwagi na fazę oparcia belek na
I części ściany podporowej i docisk na małej powierzchni (od reakcji belek), w górnej jej
części zastosowano zbrojnie przeciwdziałające ścięciu krawędziowemu.
W celu lepszego powiązania zbrojenia ścian, węzła i prefabrykatów, zgodnie z
rozwiązaniem zasugerowanym w nowym katalogu [13], w specjalnie przygotowanych
otworach średnicy 50 mm, w środnikach belek T, zostaną przeprowadzone pręty ϕ25.
Oprócz zbrojenia przedniej i tylniej (od strony gruntu) powierzchni ścian podporowych
przewidziano w niej dodatkowe grupy prętów ϕ16 co 10 cm zlokalizowane wewnątrz ściany.

5.

Podsumowanie

Zakres adaptacji rozwiązań katalogowych belek prefabrykowanych różnych systemów
zależy w dużym stopniu od podejścia projektanta. W wielu wybudowanych w ostatnich latach
obiektach stosowano w schematach wolnopodpartych, ciągłych i ramowych podstawowe
wersje prefabrykatów typu T i nie odnotowano jak dotąd usterek tych obiektów. Jedną z
istotniejszych zalet rozwiązań typowych jest możliwość ograniczonej analizy statycznowytrzymałościowej i pominięcia dokładnego wymiarowania samego prefabrykatu, którą
wykonali już autorzy katalogów. W takich przypadkach projektowanie sprowadza się do
rozsądnej adaptacji rozwiązań katalogowych. W projektowanej konstrukcji dokonano
niewielkiej adaptacji belek do układu ramowego. Przeanalizowano także możliwość i skutki
zastosowania belek T27, przystosowanych pierwotnie do układów wolnopodpartych, w
schemacie ramowym zintegrowanym z gruntem o rozpiętości 26,50 m. Przyjęty typ i
rozpiętość konstrukcji wynikał między innymi z wymagań dotyczących minimalnego światła
mostu. Taka rozpiętość jest możliwa do uzyskania tylko przy wykorzystaniu prefabrykatów
typu T27. Inne, powszechne w Polsce systemy prefabrykacji (np. belki typu Kujan, Kujan
NG, DS) dotyczą rozpiętości mniejszych od 20 m.
Podstawową zaletą układów zintegrowanych jest rezygnacja z łożysk i urządzeń
dylatacyjnych, co ułatwia utrzymanie obiektu. W projektowanym obiekcie zastosowanie
schematu ramowego było podyktowane także obawą przed ewentualnym zalewaniem łożysk
przy wysokich (powodziowych) stanach wód rzeki Motławy. Nie bez znaczenia są również
ułatwienia technologiczne. Belki stanowią deskowanie tracone mieszanki betonowej płyty
pomostu, co ogranicza ingerencję w koryto rzeki. Ma to szczególne znaczenie przy budowie
obiektów mostowych nad ciekami wodnymi.
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PRECAST PRESTRESSED BEAMS T27
IN THE INTEGRAL FRAMEWORK BRIDGE
Summary
Integral bridges are an interesting alternative to the traditional structures with bearings.
Contemporary systems of prefabrication enable the adaptation prefabricated beams of
constructional solutions from catalogs for these types of structures. The article presents
selected aspects of design, technology and constructional concerning such adaptation. In this
paper the desing issues of framework static schemas taking into account the coopoeration with
the soil are discussed.
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