SYSTEM MURÓW OPOROWYCH
Z GRUNTU ZBROJONEGO
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System murów z gruntu zbrojonego optemBLOK
Optem zajmuje się projektowaniem oraz wykonawstwem obiektów zarówno kubaturowych, jak
i mostowych. Dla potrzeb budownictwa inżynieryjnego opracowaliśmy autorską technologię
optemBLOK, umożliwiającą wykonanie:
ścian oporowych,

zdjęcie parcia z przyczółków,

wiaduktów oraz mostów zarówno drogowych, jak i kolejowych,
kładek dla pieszych,

ekranów akustycznych.
Głównym zastosowaniem konstrukcji oporowych jest podpieranie uskoków naziomu gruntów
rodzimych lub nasypowych. Stosuje się je w sytuacjach, gdy nie ma miejsca lub możliwości
poprowadzenia skarpy o bezpiecznym nachyleniu.

Zalety systemu optemBLOK:
niższe koszty budowy w stosunku do klasycznych żelbetowych ścian oporowych,
prostota i powtarzalność montażu nie wymaga wykwalifikowanego personelu,
szybkość montażu i możliwość zminimalizowania pracy ciężkiego sprzętu,
wysoka jakość wyrobów i bardzo duża wydajność produkcji (bloczki z betonu wibroprasowanego),
ograniczenie terenu niezbędnego do realizacji inwestycji,
swoboda kształtowania murów w planie (zakrzywienia, łuki) jak i możliwość odchylenia muru od
pionu.
Wszystko to sprawia, że końcowy produkt jest ekonomiczny, dobry jakościowo oraz pozwala
na estetyczne kształtowanie przestrzeni.

W skład systemu wchodzą:
betonowe bloczki drobnowymiarowe,
georuszty poliestrowe,
łączniki.
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Elementy składowe systemu optemBLOK
W systemie geosiatki pełnią funkcję

zbrojenia, przenoszącego naprężenia
od obciążenia ciężarem własnym
i użytkowym. Elementy zbrojące

przenoszą naprężenia rozciągające.
Poprzez współpracę z gruntem

zasypowym geosiatki zapewniają

stateczność wewnętrzną konstrukcji.

grunt zasypowy

drenaż kruszywowy
geosiatka
łącznik

optemBLOK

Bloczki prefabrykowane pełnią funkcję

oblicowania, zabezpieczają obiekt przed

powierzchniową erozją i nadają konstrukcji
estetyczny wygląd. Łączniki z tworzywa

sztucznego umieszczane są w specjalnych

otworach w bloczkach oblicówki i pozwalają
na precyzyjne ustawienie kolejnych warstw
bloczków, a wraz z kanałem drenażowym

wewnątrz bloczków umożliwiają odpowiednie
zakotwienie w oblicowaniu geosiatek.
W ofercie optemBLOK znajduje się

również zwieńczenie muru w formie kapy

prefabrykowanej. Jest to idealne rozwiązanie

w przypadku muru zakończonego balustradą.

3

Przykładowe realizacje
S-8 OPACZ-PASZKÓW

System optemBLOK został zastosowany w 23 obiektach mostowych, a całkowita powierzchnia
murów oporowych wykonanych z bloczków drobnowymiarowych wyniosła ok. 9 500 m2.

Zastosowano zróżnicowane konstrukcje murów

oporowych z bloczków drobnowymiarowych, które

dzięki wszechstronności systemu mogły pełnić różne
funkcje. Wykorzystano między innymi mury oporowe
usytuowane wzdłuż drogi, równolegle do osi drogi,
mury w formie skrzydełek ukośnych oraz mury
utrzymujące nasypy przy kładkach.
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LCS CIECHANÓW

System murów oporowych optemBLOK zastosowano na wybudowanych nowych skrzyżowaniach
dwupoziomowych obejmujących cztery wiadukty drogowe (w km 112,611; w km 113,538; w km
119,894 oraz w km 122,431) – kontrakt 2E.

Zastąpienie jednopoziomowych skrzyżowań kolejowych jednoprzęsłowymi wiaduktami

drogowymi nad liniami kolejowymi, przyczyniło się do poprawy bezpieczeństwa zarówno dla
ruchu kolejowego, drogowego jak i pieszego. Długie dojazdy do wiaduktów poprowadzone
zostały po łuku. Dla ruchu pieszego wykonano schody prowadzące na wiadukt (po obu

stronach obiektu), zaś w celu wyeliminowania barier architektonicznych dla osób z ograniczoną
możliwością poruszania się powstały pochylnie jako konstrukcje z gruntu zbrojonego.

Drobnowymiarowe

elementy oblicowania
pozwalały na łatwe

konstruowanie kształtów

oraz dopasowywanie się do
istniejących „przeszkód”.
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Projektowanie murów oporowych w systemie optemBLOK
Projekty murów oporowych
wykonywane są przy

zastosowaniu specjalistycznego
oprogramowania GGU Stability
i Midas. Obliczenia statyczne

prowadzone są na podstawie
norm: EC7, DIN 4084 oraz
zaleceń EBGEO.

Sprawdzane są stan graniczny
nośności oraz stan graniczny
użytkowalności.

Podczas projektowania należy rozpatrzyć wszystkie potencjalne linie poślizgu skarpy,

wykorzystując do tego metodę blokowych klinów odłamu oraz metodę Bishopa. Ponadto

sprawdzane są inne schematy zniszczenia w celu dobrania wymaganej wytrzymałości i długości
zbrojenia.

W ramach analizy stateczności wewnętrznej należy sprawdzić, czy nie dojdzie do utraty
wytrzymałości zbrojenia lub do wyciągnięcia zbrojenia z konstrukcji.

Równie ważną kwestią jest analiza stateczności zewnętrznej konstrukcji, czyli sprawdzenie
warunków stateczności na przesunięcie, stateczności na obrót, nośności podłoża pod
konstrukcją oraz stateczności ogólnej.
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W SKŁAD OPTEM WCHODZĄ:

Biuro Projektowe
pracownia kubaturowa
pracownia mostowa
pracownia geotechniczna

Dział Realizacji Inwestycji
wykonawstwo obiektów
inżynierskich
wykonawstwo obiektów
kubaturowych
wykonawstwo prefabrykowanych
obiektów mostowych optemARCH
wykonawstwo murów oporowych
optemBLOK

Dział Technologii:
optemBLOK – system murów
oporowych z gruntu zbrojonego
z oblicowaniem z drobnowymiarowych
bloczków betonowych
optemARCH – system
prefabrykowanych obiektów mostowych
optemANCHOR – kotwy do kap
chodnikowych
optemFROG – system prefabrykowanych
płotków naprowadzających
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