Posadowienie/Wzmacnianie fundamentów

Konstrukcje oporowe

System TITAN
Nowy wymiar geotechniki
Technologia, zastosowania, wykonawstwo
Stabilizacja osuwisk, skarp, nasypów
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Mikropale, mikropale kotwiące i gwoździe gruntowe TITAN

Posadowienia/wzmacnianie fundamentów
Zabezpieczenie przed wyporem za pomocą mikropali
TITAN 40/20
Cetrum Sztuki, Weserhaar,
Holandia

Zakotwienia
Zabezpieczenie wykpu
zakotwionie mikropalami
TITAN,
Drezno, Niemcy

Stabilizacja skarp
Stabilizacja skarpu
gwoździami gruntowymi
TITAN 30/11
Kanał Teltow, Berlin, Niemcy
Gwoździe grutnowe
długości 13m instalowane
z pontonów pływających,
wiertnicą zamontowaną na
teleskopowym ramieniu.
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Wprowadzenie
System TITAN znalazł szerokie zastosowanie
w geotechnice i szeroko pojętym budownictwie
inżynieryjnym. Jest wykorzystywany do wykonywania
fundamentów, wzmacniania istniejących posadowień,
zabezpieczania skarp i ścian wykopów, stabilizacji
osuwisk, wzmacniania nasypów, konstrukcji oporowych, tunelowania. Pracuje jako elementy poddane
obciążeniom statycznym (ściskającym i rozciągającym) oraz dynamicznym i cyklicznym.
Niniejsza broszura została stworzona z myślą o projektantach, wykonawcach i inwestorach jako
wprowadzenie do systemu TITAN. Zawiera podstawowe informacje o systemie TITAN i przedstawia
szczegółowo możliwości zastosowania. Dokumentuje
szereg badań i zestawia wszystkie niezbędne parametry techniczne elementów systemu TITAN.
Szczegółowe informacje o możliwościach stosowania
mikropali iniekcyjnych TITAN znajdą Państwo
w pozostałych broszurach informacyjnych TITAN oraz
na stronie www.titan.com.pl.
Podstawy projektowania zawarto w Przewodniku
Projektowym.
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1. Wprowadzenie do systemu TITAN

System TITAN jest w pełni certyfikowanym wyrobem
budowlanym.
Objęty jest aprobatami technicznymi Instytutu Techniki
Budowlanej oraz Instytutu Badawczego Dróg i Mostów.
Proces produkcji podlega ciągłemu, wielowątkowemu
nadzorowi w zakresie jakości i właściwości technicznych.
Proces wprowadzania do obrotu objęty jest ciągłym nadzorem w zakresie certyfikacji i oceny zgodności. Krajowe
Deklaracje Zgodności wystawiane są na podstawie przyznanych przez ITB Krajowych Certyfikatów Zgodności.
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Wizja
Obraz potężnego drzewa był naszą inspiracją. Drzewo
dysponuje siecią dużych i małych korzeni, które go podpierają i w ten sposób utwierdzają w gruncie bez betonowego fundamentu. Korzenie przenoszą siły zewnętrzne:
pionowe i poziome, statyczne i dynamiczne, momenty
oraz uderzenia oddziałujące na drzewo. Tym sposobem
drzewo utrzymuje własny ciężar, przeciwstawia się działaniu wiatru, śniegu i trzęsieniom ziemi.
Korzenie z jednej strony tworzą postrzępione, samoklinujące się połączenie z gruntem, a z drugiej grunt ten
spajają sprawiając, że staje się on monolitem (bryły korzeniowe).

W rezultacie powstaje złożony materiał wieloskładnikowy
(kompozyt). Korzenie rosną wraz z drzewem tworząc nie
do końca jeszcze poznany „system konstrukcyjny”.
Właśnie od drzewa uczymy się, jak budować w gruncie,
jak obchodzić się z nim oszczędnie oraz jak go poprawiać i uzbrajać.
Tego rodzaju nowe idee w technice fundamentowania
wprowadził dr F. Lizzi już w roku 1952 i nazwał opracowane przez siebie mikropale „palami korzeniowymi” (Pali
Radice).

System TITAN do iniekcyjnych mikropali, kotew i gwoździ gruntowych jest inteligentnym narzędziem
dla budownictwa stosowanym od 1984 roku.
(Patenty DE 3400182, DE 3828335)
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1. Wprowadzenie do systemu TITAN

Nowa filozofia
System TITAN, opracowany przez Ernsta Ischebecka
w 1983 roku, otworzył przed projektantami i konstruktorami nowy wymiar w dziedzinie rozwiązań geotechnicznych.
Celem było stworzenie takiego systemu rozwiązań dla
geotechniki, który byłby maksymalnie prosty do wykonania, oferowałby przy tym wysoką wydajność instalacji,
wszechstronne zastosowanie przy niskich kosztach,
a jednocześnie zapewniałby doskonałą jakość instalowanych elementów i ich parametrów. Cel ten został osiągnięty poprzez opracowanie systemu typu all-in-one. Jego
istotę stanowi gwintowana na całej długości, stalowa rura.
Jest ona wykorzystywana jako: przewód wiertniczy, przewód iniekcyjny oraz element nośny (zbrojenie).

Dzięki takiemu rozwiązaniu montaż mikropala, kotwy lub
gwoździa gruntowego odbywa się podczas jednego przebiegu technologicznego. Wszystkie prace, czyli wiercenie
otworu, proces iniekcji i montaż zbrojenia prowadzone są
jednocześnie. Drugą cechą charakterystyczną dla systemu TITAN jest brak konieczności stosowania obudowy
rurowej otworu, co zdecydowanie przyspiesza i upraszcza
proces montażu. Stało się to możliwe dzięki wykorzystaniu zaczynu cementowego jako płuczki. Zaczyn cementowy, migrując w strukturę gruntu, stabilizuje ściany otworu
i tworzy przy tym ukorzenioną, niejednorodną formę,
poprawiając tym samym charakterystykę wytrzymałościową na styku grunt - trzon iniekcyjny.
Wykorzystanie w systemie TITAN jednolitej technologii do
montażu zarówno mikropali, kotew, jak i gwoździ gruntowych umożliwiło stworzenie systemu maksymalnie prostego i niezawodnego. Dzięki swojej konstrukcji system
TITAN sprawdza się w każdych warunkach i na każdej
budowie. Niezależnie od napotkanych warunków gruntowych technologia montażu jest niezmienna. Na miejscu
instalacji, w zależności od rodzaju gruntu i metody wiercenia, dobiera się tracone koronki wiertnicze. Mikropale,
kotwy i gwoździe gruntowe oraz kotwy skalne systemu
TITAN dostępne są w szerokim wachlarzu średnic żerdzi, końcówek wiertniczych i elementów dodatkowych
zdolnych spełnić najbardziej finezyjne wymagania. Daje to
gwarancję na pomyślne wykonanie zadania, bez względu
na faktyczne warunki napotkane na placu budowy i osiągnięcie zamierzonego efektu technicznego nawet
w najbardziej wyrafinowanych konstrukcyjnie projektach.

Uformowany mikropal iniekcyjny - żerdź, trzon iniekcyjny
i grunt
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Streszczenie
System TITAN to nowatorska, ujednolicona technologia wykonywania iniekcyjnych
mikropali, kotew i gwoździ gruntowych oraz kotew skalnych. System ujmujący swoją
uniwersalnością, łatwością stosowania, wciąż udoskonalany, w ciągu 30 lat istnienia na
rynku, pozwolił spojrzeć na wiele zagadnień inżynierskich z nowej strony, umożliwiając
opracowanie skutecznych rozwiązań dla wielu problemów geotechnicznych.
System TITAN wykorzystuje żerdzie w postaci rur gwintowanych na całej długości.
Żerdź uzbrojona w odpowiednią koronkę wiertniczą jest wykorzystywana jako przewód
wiertniczy i iniekcyjny. Po odwierceniu otworu i wypełnieniu go iniektem, żerdź pozostaje
w otworze pełniąc funkcję zbrojenia mikropala, gwoździa gruntowego lub cięgna kotwy.
Cały proces wykonywania elementu odbywa się więc w jednym przebiegu technologicznym.
Mikropale TITAN stosuje się do:
• mikropali i mikropali kotwiących PN-EN 14199;
• gwoździ gruntowych wg PN-EN 14490.
Wyjątkowość systemu TITAN:
• jednolita technologia, bez względu na rodzaj wykonywanego elementu i warunki gruntowe,
• proste wykonanie: jednoczesne wiercenie, iniekcja i montaż zbrojenia,
• szeroki wybór koronek wiertniczych oraz możliwość dowolnego cięcia i łączenia żerdzi
pozwala na bieżąco dostosowywać rozwiązanie projektowe do faktycznie napotkanych warunków gruntowych,
• wiercenie bez użycia rur osłonowych, we wszystkich warunkach gruntowych,
• iniekcja prowadzona jednocześnie z wierceniem petryfikuje strefę przyotworową,
poprawiając parametry geotechniczne ośrodka gruntowego, pozwala na uzyskanie
dobrych efektów nawet w złych warunkach gruntowych, gdzie tradycyjne metody
zawodzą,
• nieregularny, postrzępiony kształt trzonu iniekcyjnego tworzy doskonałe połączenie
z gruntem, co przekłada się wyższe nośności (w porównaniu do technologii konwencjonalnej),
• unikatowy gwint żerdzi zapewnia szczelność trzonu iniekcyjnego (ochrona antykorozyjna),
• specjalny kształt gwintu zapewnia 2-3 krotnie większą przyczepność do kamienia
cementowego (niż gwint typu R lub użebrowanie prętów zbrojeniowych),
• najwyższa jakość materiałów: żerdzie TITAN wykonane są ze stali konstrukcyjnej - wysokogatunkowej, niskowęglowej stali drobnoziarnistej S460NH, gwarantującej wysoką
odporność na korozję.
• zakers nośności od 155 kN do 3015 kN
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2. Zastosowanie

Mikropale

Mikropale iniekcyjne TITAN
są zgodne z normą PN-EN
14199 jako elementy pracujące na wciskanie i/lub
wyciąganie

Iniekcyjne mikropale
kotwiące TITAN są zgodne
z normą PN-EN 14199 lub
PN-EN 1537 jako elementy kotwiące.

• Posadowienie nowych
obiektów
• Wzmocnienie fundamentów istniejących
• Naprawa uszkodzonych
fundamentów
• Zabezpieczenie przed
wyporem

• Zabezpieczenie ścian
wykopów
• Kotwienie ścian oporowych
• Zabezpieczenie osuwisk
• Zastosowanie tymczasowe lub trwałe
• Alternatywa dla wstępnie sprężanych kotew
linowych/prętowych

Bardziej szczegółowe informacje na temat zastosowań
można znaleźć w broszurach informacyjnych i na
stronie internetowej www.titan.com.pl
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Mikropale kotwiące

Gwoździe gruntowe

Gwoździe gruntowe
TITAN zgodne z normą
PN-EN 14490 jako zbrojenie wgłębne, poprawiające
wytrzymałość na ścinanie
i rozciąganie dla zapewnienia stateczności.
• Stabilizacja osuwisk
• Zabezpieczenie skarp
i ścian wykopów
• Wzmacnianie nasypów
• Wgłębne formowanie
geokompozytu

Budowa tuneli

Kotwy skalne TITAN w
tunelach
• Zabezpieczenie portali
• Kotwienie wyprzedzające
• Obudowy wyprzedzające dla technologii NATM
• Renowacja istniejących
tuneli
• Obudowa tuneli - kotwy
IQ, ze specjalnym iniektem szybkowiążącym

Zastosowania specjalne

• Dreny samowiercące

Mikropale iniekcyjne TITAN jako poziomy drenaż
wiercony ze specjalną,
porowatą buławą iniekcyjną do trwałego i pewnego odwodnienia
• Monojet

Mikropale iniekcyjne
wykonywane z zastosowaniem iniekcji wysokociśnieniowej do 200 barów

Zalety w projektowaniu
• system spełniający aktualne wymogi formalno-prawne
w Polsce
• ujednolicony sposób projektowania, niezależnie od
typu elementu
• wszechstronne zastosowanie
• łatwość dostosowania rozwiązania projektowego do
faktycznie napotkanych warunków gruntowych
• szybkie i pewne wymiarowanie
• bardzo małe odkształcenia robocze
• do stosowania we wszystkich warunkach
geotechnicznych

• Mikropale geotermalne

Mikropale iniekcyjne TITAN będące kombinacją
mikropala fundamentowego i wymiennika ciepła

Zalety w wykonawstwie
• jednoczesne wiercenie, iniekcja i montaż zbrojenia
• możliwość użycia lekkiego sprzętu wiertniczego
• proste i szybkie wykonanie
• jednolita technologia, bez względu na typ elementu
i warunki gruntowe
• wiercenie bez użycia rur osłonowych
• idealne rozwiązanie w terenach trudno dostępnych
i w ograniczonej przestrzeni
Zalety ekonomiczne
• 2-3 krotnie większa wydajność niż w technikach tradycyjnych
• niskie koszty mobilizacji
• brak konieczności stosowania podwójnej ochrony antykorozyjnej w zabezpieczeniach trwałych
• mały zespół roboczy
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3. Elementy systemu TITAN
3.1 Trzyfunkcyjna żerdź rurowa

3.1.1 Przewód wiertniczy
Wiercenie bez orurowania.
Mniej zabiegów technologicznychwzrost wydajności instalacji.
Wysokie bezpieczeństwo pracy.

Kompatybilność ze sprzętem
wiertniczym -żerdzie łączone są
z urządzeniem wiertniczym
poprzez systemową
głowicę płuczkową

Żerdź stalowa
jako element nośny

Żerdź stalowa
jako przewód iniekcyjny

Żerdź stalowa
jako przewód wiertniczy

Normy
Żerdź stalowa jako zbrojenie mikropali w świetle normy
PN-EN 14199, punkt 6.2.2 musi spełniać wymagania
jak dla prętów zbrojeniowych do zbrojenia betonu wg
PN-EN 10210 lub PN-EN 10219 lub PN EN ISO 11960.
PN-EN 1992-1 (Eurokod 2) dzieli stale zbrojeniowe na
trzy klasy (względnie dwie). Dla klasy B spełnione powinny zostać następujące warunki:
• granica plastyczności fy,k: 400 – 600 MPa
• wartość stosunku k=(ft/fy)k >1,08
• wydłużenie względne przy zniszczeniu Agt > 5%
Wytrzymałość - drobnoziarnista stal konstrukcyjna
S460NH wg PN-EN 10210-1
Element nośny wykorzystywany jako przewód wiertniczy poddawany jest w fazie instalacji ogromnym obciążeniom dynamicznym. Odpowiedni rodzaj materiału
(gatunek stali) gwarantuje, że wiercenie obrotowo-udarowe nie powoduje powstawania jakichkolwiek uszkodzeń
pierwotnych.
Stal S460NH charakteryzuje się najwyższą możliwą odpornością na obciążenie dynamiczne – powyżej 80 J w
temperaturze -20°C. Dla porównania, inne konstrukcyjne
stale drobnoziarniste wg PN-EN 10210, np. stal S355,
wykazują się odpornością na obciążenia dynamiczne
nie wyższą niż 27 J w temperaturze +27°C i brakiem
odporności w temperaturze -20°C. Taki gatunek stali minimalizuje ryzyko powstania uszkodzeń żerdzi podczas
prowadzenia wiercenia.
Ponadto, drobnoziarnista stal konstrukcyjna jest odporna na korozję naprężeniową oraz na działanie nacisku
poprzecznego.
Ciągliwość - brak nagłego zniszczenia materiału
Im wyższa ciągliwość materiału, tym większe bezpieczeństwo konstrukcji - bardziej widoczne sa deformacje
oznaczające przekroczenie założonych obciążeń
i dłuższy margines czasowy pozwalający na odpowiednią reakcję. Mała wartość to nagłe zniszczenie elementu
konstrukcji w wyniku przeciążenia. Wydłużenie względne
przy zniszczeniu żerdzi TITAN charakteryzujące ciągliwości to Agt > 5%. Nagłe zniszczenie jest zatem wykluczone. Żerdź pozostawiona w otworze spełnia wszystkie
wymagania dla zbrojenia mikropali.
Trwałość - zabezpieczenie antykorozyjne
Dzięki ograniczeniu szerokości rys do 0,1 mm zabezpieczenie antykorozyjne elementu stalowego mikropala
zapewnione jest jedynie przez szczelną otulinę z kamienia cementowego.
W przypadku szczególnie restrykcyjnych wymagań
zabezpieczenia antykorozyjnego zastosowane mogą być
elementy dodatkowo zabezpieczone poprzez:
• cynkowanie ogniowe
• powłokę typu duplex (ocynk+epoksyd)
• zastosowanie stali nierdzewnej.
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3.1.2 Przewód iniekcyjny

3.1.3 Element nośny - zbrojenie / cięgno

Brak konieczności orurowania otworu - mniej
pracy
Wiercenie żerdzią stalową odbywa się z jednoczesnym
prowadzeniem przez nią iniekcji. Zaczyn cementowy
stabilizuje ściany otworu, eliminując potrzebę stosowania
rur osłonowych. Jednocześnie, po osiągnięciu zadanej głębokości żerdź pozostaje jako element zbrojący.
Dzięki temu zbyteczne stają się czasochłonne operacje
technologiczne wymagane przy tradycyjnym przewodzie
wiertniczym i przy montażu zbrojenia: wprowadzanie
stalowego elementu nośnego, wyciąganie orurowania
czy dodatkowa iniekcja. Dzięki temu osiąga się znaczący
wzrost wydajności instalacji.

Gwint na całej długości dla dowolnego łączenia
Dzięki ciągłości gwintu zawsze możliwe jest skracanie,
łączenie, sprężanie wstępne i odciążanie stalowego
elementu nośnego. Szybkie i indywidualne dostosowanie żerdzi do wymagań konstrukcyjnych odbywa się
przez przecięcie i/lub dosztukowanie żerdzi w dowolnym
miejscu na całej długości mikropala.

Iniekcja od dna otworu - brak iniekcji wtórnej
Prowadzenie iniekcji za pomocą żerdzi od samego dna
otworu stanowi gwarancję, że wypełniony zostanie w
sposób szczelny cały otwór oraz wszystkie jego pustki,
szczeliny, kawerny. Jest to prostsze i pewniejsze niż stosowanie dodatkowych przewodów giętkich do iniekcji,
odpowietrzania lub iniekcji uzupełniającej.
Korzyść przekroju rurowego elementu nośnego
W ujęciu statyki przy tym samym przekroju poprzecznym
kształt rurowy jest korzystniejszy od pręta pełnego pod
względem wytrzymałości na zginanie (wyboczenie) i ścinanie, sztywności giętnej i obwodu (powierzchni współpracy zbrojenia i kamienia cementowego). w rezultacie
uzyskuje się wyższą nośność na zginanie dla tej samej
ilości stali (koszt materiału) przy tej samej nośności na
ściskanie i rozciąganie.
Przykład: pręt pełny f 50 mm i żerdź rurowa
Pręty pełny f50

TITAN 73/53

Gwint samohamowny
Gwint samohamowny sprawia, że oszczędza się po 2
przeciwnakrętki przy każdym łączniku.
Optymalna przyczepność przy minimalnej
rozwartości rys w trzonie iniekcyjnym
Wartość powierzchni względnej użebrowania fR przekłada się na przyczepność kamienia cementowego do
żerdzi stalowej i dobrą współpracę tych elementów.
Minimalna wymagana wartość fR wynosi 0,056, która zapewnia, że przyczepność nie zostanie zerwana.
W przypadku żerdzi TITAN o specjalnym, opatentowanym
gwincie, wielkość ta zawiera się w przedziale fR=0.140.25, czyli znacznie przewyższa przytoczone, minimalne wartości. Warto zwrócić uwagę, że rury gładkie lub
żerdzie z gwintem typu R (gwint falisty) nie spełniają
przedstawionych warunków.
Gwint TITAN ma jeszcze jedną, niebagatelną cechę –
zapewnia szczelność kamienia cementowego przez
ograniczenie rozwartości rys trzonu iniekcyjnego do wartości 0,1mm (badania z instytutu LGA z sierpnia 1997).
Zgodnie z postanowieniami norm PN-EN 14490
i PN-EN 14199 umożliwia to stosowanie w rozwiązaniach trwałych żerdzi bez dodatkowych zabezpieczeń
antykorozyjnych, co w znacznym stopniu pozwala ograniczyć koszty. Takie ograniczenie rozwarcia rys nie jest
możliwe dla żerdzi z gwintem typy R (wg ISO 10208).
Gwint TITAN*
Mikrorysy nie uszkadzają trzonu iniekcyjnego

Gwint falisty typu R
Przenikliwe, rzadsze rysy
uszkadzające trzon iniekcyjny

73

50

130
200
Przekrój rurowy jest statycznie
korzystniejszy niż pełny

Apręt ≈ 1960 cm²

Arur ≈ 1615 cm²

Wpręt ≈ 12,3 cm³

Wrur ≈ 22,2 cm³

Ipręt ≈ 30,7 cm4

Irur ≈ 77,5 cm4

Specjalny gwint TITAN gwarantuje bardzo dobrą przyczepność oraz minimalizuje rozmiar i gęstość rys
w buławie iniekcyjnej, zapewniając jej szczelność
i umożliwia uzyskanie pojedynczej ochrony antykorozyjnej.

*Gwint TITAN odpowiada wymaganiom Eurokodu 2, PN-EN
10080, DIN 488 i ASTM-A 615.
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3. Elementy systemu TITAN

3.2 Tracone koronki wiertnicze
Koronki wiertnicze do wszystkich
warunków gruntowych.
Nieprzewidziane zmiany warunków gruntowych nie wymagają
zmiany technologii, a jedynie
rodzaju koronki

Dla każdego rodzaju gruntu można dobrać odpowiednie
koronki wiertnicze. Jeśli okaże się, że grunt jest inny niż
oczekiwano, to z reguły nie oznacza to konieczności
zmiany procesu technologicznego, a jedynie dobór innej
koronki wiertniczej. System sprawdza się zarówno w słabych gruntach nieskalistych, jak i w utworach skalnych.
Hardened clay bit
do gruntów spoistych, gruntów łatwo
urabialnych oraz piasków
i żwirów
<50 S.P.T1)

Cross cut drill bit

do gruntów mieszanych
z przeszkodami
> 50 S.P.T.1)

Rura ochronna HDPE

Button drill bit

do słabych, zwietrzałych skał
i żwirów;
wytrzymałość < 70 MPa2)

Dystanser

Carbide cross cut/tri-wing/
Carbide-Y-Cross drill bit
do twardych skał, granitów,
dolomitów, piaskowców,
wytrzymałość 70 - 150 MPa2)

Łącznik

Carbide button drill bit

do bardzo twardych lub bardzo
kwarcytowych skał, betonu
zbrojonego, przewiertów wstępnych
wytrzymałość > 70 MPa2)
Dystanser

Carbide cross cut 3-step drill bit

do gruntów uwarstwionych i do zachowania kierunku w granicach ± 2 % długości
całkowitej

Koronka wiertnicza

Wszystkie koronki posiadają otwory wyposażone w
dysze Venturiego
Fotografie koronek są przykładowe - rzeczywisty kształt
i kolor mogą się różnić
S.P.T. Standard Penetration Test
Wytrzymałość na ściskanie skały spękanej (z powodu praktycznie zawsze istniejących szczelin) jest zawsze wyraźnie niższa od wytrzymałości skały litej. Przyjmuje się żelazną regułę: wytrzymałość na ściskanie
skały spękanej to tylko 10% do 20% wytrzymałości skały litej.
1)
2)
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3.3 Łącznik
Łączenie bez przeciwnakrętek

Łącznik rurowy ze stoperem wraz z założoną uszczelką,
oznakowany wg ISO 9001; zapewnia optymalne przeniesienie energii wiercenia dzięki wstępnemu naprężeniu
względem stopera. Stoper przejmuje również obciążenia
dynamiczne oraz gwarantuje szczelność przewodu
w trakcie wiercenia i iniekcji. Stalowa wkładka pierścieniowa umożliwia pracę pod cyklicznym obciążeniem
zmiennym. Wytrzymałość muf połączeniowych jest dostosowana do rozmiaru żerdzi. Nie ma potrzeby stosowowania fofatkowych nakrętek do łączenia żerdzi.

3.4 Dystanser
Zapewnienie otuliny z kamienia cementowego
Dystanser umieszczony przed każdym łącznikiem zapewnia uzyskanie równomiernej osłony z kamienia
cementowego o grubości minimum 20 mm, stanowiącej
zabezpieczenie antykorozyjne oraz umożliwia zachowanie
centralnego położenia żerdzi stalowej w otworze (współosiowość). Kształt dystansera jest zoptymalizowany dla
sprawnego wynoszenia zwiercin z otworu.

3.5 Głowica mikropala

Dowolne kształtowanie nachylenia od 5° do 45°
Różne funkcje elementów TITAN wymagają różnych rozwiązań dla połączenia z konstrukcją. Głowica mikropala
fundamentowego z reguły jest związana z żelbetowym
oczepem lub płytą fundamentową. Mikropale kotwiące
zamocowane są zazwyczaj na stalowych belkach stężających. Gwoździe gruntowe współpracują natomiast
z oblicowaniem z betonu natryskowego lub siatki stalowej za pomocą odpowiednich płyt oporowych.
W elementach żelbetowych płyta oporowa (wymiarowanie przekroju zelbetowe, jest pozycjonowana między
dwoma nakrętkami systemowymi, zatem może przenosić
obciążenia rozciągające i ściskające. Do zabezpieczenia
strefy przejścia mikropala z oczepu w grunt wykorzystywana jest gładka rura HDPE, zapewniająca ciągłość
otulenia żerdzi kamieniem cementowym.
W przypadku betonu natryskowego stosowana jest płyta
oporowa z gniazdem i jedną nakrętka. Podstawowy
zestaw daje możliwość regulacji kątów do 5°. Przy konieczności kompensacji większych kątów, co ma miejsce
zazwyczaj w konstrukcjach oporowych, wykorzystywane
są podkładki klinowe (do 12°), reduktory kątowe (do 36°)
lub podkładki kuliste (do 45°). Szeroki wachlarz elementów umożliwia mocowanie elementów w nawet najbardziej skomplikowanym układzie konstrukcyjnym.

13

3. Elementy systemu TITAN
3.6 Zabezpieczenie antykorozyjne

Proste zabezpieczenie antykorozyjne trwałych mikropali iniekcyjnych TITAN
zapewnione jest przez:
Odniesienia normowe
PN-EN 14490
PN-EN 14199
PN-EN 1537
PN-EN 1997-1
DIN 1054

Otulinę kamienia cementowego
Zabezpieczenie antykorozyjne dla mikropali iniekcyjnych TITAN do zastosowań trwałych zapewnione jest przez równomierną otulinę kamienia cementowego. Badania wykazały, że ochronę przed korozją gwarantuje trzon iniekcyjny z kamienia cementowego, tak długo jak rozwartość pęknięć powstałych
pod obciążeniem nie przekracza wartości <0.1mm (patrz również PN-EN
14490, dodatek B 3.4.5.1).
Europejska norma PN-EN 14199 wymaga, aby grubość osłony z kamienia
cementowego dla stalowego elementu nośnego wynosiła minimum 20 mm
i dla wyciąganych (lub zgodnie z PN-EN 1992-1-1). Natomiast niemiecka
norma DIN-SPEC 18539 Załącznik A wymaga osłony z kamienia cementowego o grubości od 20 do 35 mm przy wciskaniu oraz od 30 do 45mm przy
wyciąganiu w zależności od klasy ekspozycji. Dzięki odpowiednio dobranym
średnicom koronek wiertniczych i dystanserom, mikropale kotwiące/mikropale
TITAN spełniają wymagania uregulowań normowych. Taką otulinę określa się
jako proste zabezpieczenie antykorozyjne. Grubsze osłony z kamienia cementowego znacząco zwiększają stopień ochrony antykorozyjnej.
Mikropale TITAN do zastosowań tymczasowych mogą być stosowane bez
specjalnej ochrony antykorozyjnej.

Żerdź stalowa
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Kamień cementowy

W przypadku szczególnych wymagań lub gruntów
agresywnych mogą być stosowane dodatkowe środki:

Cynkowanie ogniowe
Wysokotemperaturowe cynkowanie
ogniowe zgodnie z EN-ISO 1461
pozwala wytworzyć na żerdzi warstwę kompozytu cynkowo-stalowego. W odróżnieniu od cynkowania
normalnotemperaturowego, w którym pokrycie cynkowe ma postać
nadlanej powłoki, tu uzyskana warstwa powstaje wskutek przeobrażenia wgłębnego powierzchni żerdzi.
Uzyskana warstwa antykorozyjna
jest trwała i odporna na uszkodzenia
mechaniczne. Technologia zapewnia trwałą i niezawodną ochronę
przed korozją. Stosowana warstwa
ocynku powstrzymuje silną korozję
naprężeniową, zapewniając trwałą
i ekonomiczną ochron.

Powłoka typu duplex
To powłoka powstała poprzez
wysokotemperaturowe cynkowanie ogniowe wg EN-ISO 1461 z
dodatkową warstwą epoksydową,
naniesioną proszkowo wg PN-EN
ISO 12944. Stanowi to powłokę
dla kategorii korozyjności C5-M wg
PN-EN 12944 część 1 oraz ochronę przed korozją zgodnie z PN-EN
12944 cz. 2 i cz. 5.
Prawidłowość powłoki typu duplex
po zamontowaniu mikropala można
badać tak, jak w przypadku kotew
trwałych wg PN-EN 1537, Załącznik
A „Badanie elektryczne ochrony
przeciwkorozyjnej”. Zmierzona wartość rezystancji elektrycznej między
stalowym elementem nośnym i
gruntem, R ≥ 0.1 MΩ, potwierdza brak uszkodzeń powłoki typu
duplex.
Uwaga do wykonawstwa: przy używaniu żerdzi stalowych w powłoce
typu duplex, wiertnice powinny być
wyposażone w „miękkie” szczęki
(zabezpieczone gumowymi bądź
drewnianymi nakładkami) tak, by nie
uszkodzić powłoki.

Stal nierdzewna
Żerdzie TITAN 30/11-INOX i TITAN
40/16-INOX stosuje się w szczególnych przypadkach. Żerdzie
inox spełniają wymogi najwyższej
klasy odporności IV/ silnej (chlorki,
dwutlenek siarki). Ta stal nierdzewna
jest odporna na korozję również bez
osłony z kamienia cementowego.
Przeznaczone do stosowania przy
ponadnormatywnych okresach
użytkowania i w szczególnie agresywnym środowisku. Wyczerpująca
ekspertyza w sprawie odporności na
korozję, opracowana w Federalnym
Instytucie Rozwoju i Badań nad Materiałami (BAM) w Berlinie dostępna
jest pod numerem 1.3/12279.
W Polsce zastosowane przy naprawie Kopca Kościuszki w Krakowie.
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4. Proces technologiczny
4.1 Wiercenie i iniekcja w dwóch etapach

Etap 1: wiercenie z iniekcją wstępną

Wiercenie bez orurowania
z iniekcją wstępną
Płuczka iniekcyjna z zaczynu cementowego,
w szczególnych przypadkach powietrzna,
podawana w sposób ciągły od dna otworu

w/c ~ 0.7 - 1.0
5 - 20 bar

Równocześnie z rozpoczęciem
wiercenia rozpoczyna się iniekcja
wstępna - wewnętrznym otworem
żerdzi, pod ciśnieniem rzędu 5 - 20
bar, tłoczona jest płuczka z zaczynu
cementowego (stosunek W/C ~ 0.7
- 0.8).
Iniekt wytłaczany jest poprzez dysze
w koronce wiertniczej. Zaczyn cementowy migrując w strukturę
gruntu stabilizuje ściany otworu,
eliminując potrzebę stosowania
rur osłonowych. Ponadto iniekcja
powoduje wypłukiwanie luźnych
fragmentów gruntu, co skutkuje
rozszerzeniem wierconego otworu.
Wiercenie bez użycia rur osłonowych pozwala zatem na osiągnięcie bardzo wysokich parametrów
wytrzymałościowych mikropali
TITAN, gdyż zaczyn cementowy ma
możliwość swobodnej penetracji
w grunt, co skutkuje wytworzeniem
“postrzępionej”, ukorzenionej buławy iniekcyjnej, doskonale związanej z gruntem. Migrujący iniekt
dodatkowo wzmacnia (petryfikuje)
strefę przyotworową, poprawiając
parametry geotechniczne ośrodka
gruntowego.
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Już od pierwszych sekund wiercenia, otwór zostaje natychmiast
wypełniony zaczynem cementowym.
Podobnie, jak w przypadku ścian
szczelinowych lub zabezpieczenia
powierzchni skarpy betonem natryskowym, ściany otworu są zabezpieczone przed utratą stateczności
- zaciskaniem, obrywaniem, itp.
W odróżnieniu od wiercenia z płuczką wodną, nie dochodzi tutaj do rozluźnienia gruntu i odprężenia ściany
wierconego otworu. Wypływająca
płuczka wynosi zwierciny, które po
wychwyceniu można zgrubnie identyfikować.
Postęp wiercenia i przepłukiwanie otworu
Istotnym elementem wpływającym na uzyskaną średnicę buławy
iniekcyjnej, a co za tym idzie nośność mikropala, jest tempo wiercenia i wykonywanie dodatkowego
oczyszczania otworu (powtarzany
ruch posuwisto-zwrotny z obrotem
przewodu) Im mniejszy postęp przy
wierceniu (ok. 1m/min.) i częstsze
przepłukanie otworu, tym wyższa
jakość buławy i mocniejsze związanie mikropala z gruntem.

Płuczka
Płuczkę stanowi zaczyn cementowy
o stosunku wody do cementu W/C
= 0,7 ÷ 1,0 (np. 70 litrów wody na
4 worki cementu po 25 kg) i wytrzymałości charakterystycznej na
ściskanie fc,k>35N/mm2. W szczególnych warunkach jako płuczkę
stosować można również powietrze
lub płuczkę bentonitową.
Bardzo ważna jest obserwacja
wypływu płuczki z otworu. Wypływ
płuczki nie może być przerywany,
a płuczka znikać w otworze. Przy
zwykłym ciśnieniu płuczki (ciśnieniu
tłoczenia pompy) w zakresie od 5
do 20 barów następuje odfiltrowanie
wody, a tworzący się film cementowy stabilizuje ściany otworu.
Możliwe jest stosowanie dodatków
do płuczek przy wierceniu mikropali
celem polepszenia granicznego
tarcia wzdłuż pobocznicy pala qs,
ustabilizowania ścian wierconego
otworu i rozwiązania problemu wyprowadzania zwiercin.

Etap 2: Iniekcja dynamiczna

Iniekcja dynamiczna
gęstym zaczynem cementowym
(zawiesiną cementową)

w/c ~ 0.4 - 0.5
20 - 60 bar

W przeciwieństwie do zwykłej „statycznej” iniekcji w procesie wiercenia
ze stosowaniem rur osłonowych
w tym przypadku mamy do czynienia z iniekcją dynamiczną: przy
jednoczesnej rotacji i/lub wibracji
przewodu. Iniekowany jest zaczyn
cementowy o stosunku W/C = 0.4.
Gęsta zawiesina, tłoczona od dna
otworu wypiera płuczkę, aż wreszcie
sama zaczyna wypływać z odwierconego otworu.
W końcowej fazie iniekcji wzrasta
ciśnienie, co oznacza, że proces
przebiegł prawidłowo. Wzrost
ciśnienia iniekcji, mimo że otwór
pozostaje otwarty, wyjaśnia się prawem filtracji Darcy’ego. Doświadczonemu wiertaczowi proces ten
jest znany jako „wiercenie twarde”.
Wzrost ciśnienia powodowany jest
szybko twardniejącym zaczynem,
którego bryłki klinują się między
obracającą się żerdzią i ścianami
wierconego otworu, tworząc naturalny zator lub inaczej „paker”. Jeśli
ciśnienie iniekcji jest prawidłowe, to
wytwarza się wystarczające tarcie
na pobocznicy.

Dlatego właśnie zanotowanie końcowego ciśnienia iniekcji w każdym
protokole wykonania jest konieczne.

Wzmacnianie gruntu
Wskutek wiercenia obrotowo-udarowego z gęstym zaczynem cementowym dochodzi do zagęszczania
gruntu jak w przypadku pali przemieszczeniowych. Dzięki analogii
do działania buławy wibracyjnej w
betonie powstaje gęsta buława
iniekcyjna. Co więcej, dzięki iniekcyjnej dynamicznej, działanie grupy
mikropali poprawia współpracę ich
pobocznicy z gruntem.

Kontrolowane poszerzenie
otworu wiertniczego zaczynem
cementowym.
Wszystkie koronki wiertnicze posiadają usytuowany bocznie otwór
płuczkowy z dyszą Venturiego.
Wyprofilowane pobocznice odkopanych trzonów iniekcyjnych, ze
średnicą dochodzącą do 2-krotnej
średnicy koronki wiertniczej potwierdzają, że promieniowo ukierunkowany strumień płuczki potrafi zwiększać średnicę otworu wiertniczego
już przy niewielkich ciśnieniach.
Można tutaj zauważyć podobieństwo do technologii „jet grouting”
oraz do „compaction grouting”.
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4. Proces technologiczny
4.2 Rezultat

Trzon iniekcyjny
Badania odkopanych mikropali TITAN
Na podstawie oceny wielu odkopanych trzonów mikropali iniekcyjnych
wykonanych w systemie TITAN można stwierdzić jednoznacznie, że wykazują one znaczne (nawet 2-krotne)
powiększenie średnicy mikropala w
stosunku do średnicy koronki wiertniczej. Postrzępione, samoklinujące się
połączenie z gruntem i równomierna
otulina z czystego, homogenicznego
kamienia cementowego, pozbawionego pustek i cząstek gruntu ma
decydujące znaczenie przy wykorzystaniu jej jako ochrony antykorozyjnej
dla stalowej żerdzi. Prawidłowość
ta została potwierdzona w każdym
rodzaju ośrodka gruntowego.

Kamień cementowy
Film cementowy
Strefa spetryfikowana

Efektywne poszerzenie średnicy
trzonu iniekcyjnego
Podczas wiercenia z radialnie rozmieszczonymi dyszami iniekcyjnymi
uzyskiwana średnica trzonu jest większa niż średnica koronki wiertniczej.
Powiększenie średnicy wiercenia
oznacza osiągnięcie wyższych
nośności (większa powierzchnia
pobocznicy) przy zachowaniu małych
oporów wiercenia (mniejsza średnica
koronki).
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d
D

D=axd
Poszerzenie średnicy (wartości doświadczalne):
D=2.0 x d (pospółki i żwiry)
D=1.5 x d (piaski)
D=1.3 x d (grunty spoiste)
D=1.0 x d (grunty skaliste)

Widoczne zespolenie żerdzi,
kamienia cementowego, strefy
spetryfikowanej i gruntu. Osiowo
symetryczne usytuowanie żerdzi
(tu widocznej z łącznikiem) zapewnia równomierną otulinę
z kamienia cementowego, stanowiącą trwałą ochronę antykorozyjną.
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5. Wykonawstwo
5.1 Sprzęt

Typowe stanowisko robocze złożone z wiertnicy zainstalowanej na koparce oraz stacji iniekcyjnej (w tym przypadku na lawecie)
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Mikropale iniekcyjne TITAN o średnicy nominalnej (zewnętrznej średnicy żerdzi) do 40 mm mogą być instalowane przy pomocy ręcznych wiertnic pneumatycznych.
Do średnicy 52 mm możliwe jest używanie hydraulicznych
przystawek wiercących zamontowanych na ramieniu
koparki. Uniwersalnym sprzętem są wiertnice, które w zależności od parametrów, mogą instalować wszystkie typy
mikropali TITAN w każdych warunkach gruntowych.

Dzięki temu, że mikropale iniekcyjne TITAN można dowolnie łączyć oraz stosować przy ich wykonywaniu lekkie
wiertnice, technologia doskonale sprawdza się w tak trudno dostępnych miejscach jak: w piwnicach, pod mostami,
na rusztowaniach, na stromych zboczach, w wąskich
podwórzach oraz w halach produkcyjnych pomiędzy
stojącymi maszynami. Zapotrzebowanie na miejsce minikoparek z zamontowaną lawetą jest znacznie mniejsze niż
wiertnic gąsienicowych, które potrzebują 6 m przestrzeni
roboczej. Ponadto lekkie wyposażenie wiertnicze w przypadku placu budowy zlokalizowanego w terenie szczególnie niedostępnym, np. w górach, można w pewnych
okolicznościach dostarczyć nawet śmigłowcem.
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5. Wykonawstwo
5.1 Sprzęt

Ręczne wiertnice pneumatyczne
• odpowiednie do instalowania elementów najmniejszych typów TITAN
30 do TITAN 40

Przystawki wiertnicze do zamontowania na ramieniu koparki
• odpowiednie do instalowania elementów najmniejszych do średnich
typów TITAN 30 do TITAN 52
• Producent: Morath, TEI Rockdrills,
Klemm itp.

Odpowiednie wiertnice udarowe

TITAN 30/...

Atlas Copco COP 1036, 1038, 1238; SIG PLB 291 A;
TAMROCK HL 438; Krupp HB 5, HB 11, HB 15, HB 20;
Eurodrill HD 1001, HD 1002; Klemm KD 204, KD 511;
Morath HB 23; TEI TE 150 HT, TE 260 HT

Wiertnice
• uniwersalne maszyny do instalacji
elementów wszystkich średnic TITAN
• Producent: Klemm, Hütte-Casagrande, Morath itp.

Odpowiednie pompy iniekcyjne
i zalecany wydatek iniekcyjny

35 l/min

Turbomieszalnik do
mieszaniny koloidalnej;

Atlas Copco COP 1036, 1038, 1238; SIG PLB 291 A;
TAMROCK HL 438; Krupp HB 11, HB 15, HB 20;
Eurodrill HD 1001, HD 1002; Klemm KD 204, KD 511, KD 1011;
Morath HB 70; TEI TE 260 HT, TE 350

50 l/min

Krupp HB 25, HB 35; Eurodrill HD 2004;
Klemm KD 511, KD 1011, KD 1215;
Morath HB 100; TEI TE 560

70 l/min

TITAN 73/...

Krupp HB 35, HB 45, HB 50; Eurodrill HD 2004, HD 4010;
Klemm KD 1011, KD 1215; Morath HB 100; TEI TE 560

90 l/min

TITAN 103/...
TITAN 127/...

Krupp HB 50, HB 60; Eurodril HD 4010, HD 5012;
Klemm KD 1215, KD 1624, KD 1828; TEI TE 1000;

120 l/min

TITAN 40/...

TITAN 52/...

Stacja iniekcyjna
z dozowaniem wody;

1 zbiornik mieszania + 1
zapasowy;
Podwójna pompa
nurnikowa
do 100 barów,
Producent: Scheltzke,
MAT, Häny, Obermann,
Morath

Zalecane parametry wiercenia: posuw: 0.3 ÷ 1.0 m/min, prędkość obrotowa ok. 50 obr/min., ciśnienie płuczki 10 ÷ 15 barów
Wskazówki: w porównaniu z wierceniem otworów strzałowych w skale zaleca się zmniejszenie posuwu i udaru (wiertło udarowe) do ok. 1/3.
Zalecamy stosowania wiertnic obrotowo-udarowych do instalowania mikropali TITAN
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Zestawy iniekcyjne

Głowica płuczkowa umożliwia adaptację niemalże wszystkich wiertnic
i przystawek wiertniczych do pracy
z systemem TITAN
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5. Wykonawstwo

Do przybliżonego określenia prawdopodobnej ilości cementu potrzebna jest
wielkość otworu wiertniczego wynikająca
ze średnicy koronki wiercącej i uzyskiwanego poszerzenia (w zależności od
warunków gruntowych, patrz str. 18).
Daje to teoretyczny przekrój poprzeczny
trzonu iniekcyjnego. W oparciu o długość trzonu iniekcyjnego otrzymuje się
teoretycznie wymaganą objętość iniektu.
Teoretyczna wymagana ilość cementu
jest z kolei zależna jeszcze od wsaźnika
wodno-cementowego.

Podane w przykładzie lub w w tabeli
ilości cementu są oszacowane na
podstawie obliczeń czysto teorretycznej obcjętości otworu wiertniczego.
Mniej lub bardziej znaczące różnice
spotykane w praktyce mogą wynikać
z następujacych kwestii:
•
Stopnia infilitracji w grunt
•
Wypływu powrotnego zaczynu
•
Czasu trwania wiercenia/iniekcji
•
Ciśnienia iniekcji wstępnej/końcowej
•
Szczelin czy pustek w gruncie

5.2 Przykład określenia objętości otworu wiertniczego
TITAN 52/26
Koronka wiercąca ø 175 mm
grunt spoisty (D=1.3 x d mm poszerzenie otworu)
średnica otworu wiertniczego: D = 1.3 x 17.5 cm = 22.75 cm
Teoretyczny przekrój poprzeczny trzonu iniekcyjnego:
A = p · (D/2)² = p · (22.75/2 cm)² = 406 cm²
Objętość otworu wiertniczego na 1 m długości buławy iniekcyjnej:
V=A·1m
V = 406 cm² · 100 cm = 40600 cm³
V = 40.6 l
Objętość zaczynu cementowego i ilość cementu na 1m mikropala
Poniższa tabela wskazuje ile litrów zaczynu cementowego przy określonym
wskaźniku wodno-cementowym W/C powstaje z danej ilości cementu.
Przykład: W/C = 0.5
= 25 l wody / 50 kg cementu (odpowiada 41.7 l zaczynu cementowego)
Rekomendacja systemowa do zastosowań specjalnych
Przy wierceniu poniżej zwierciadła wód gruntowych zaleca się stosowanie
dodatków podwodnych do zaczynów i zapraw, utrudniających zjawisko
odmieszania się zaczynu.
Dla gruntów spoistych takich jak lessy, grunty mieszane ilaste i pylaste,
zalecane są fabrycznie przygotowane mieszanki cementowe takie jak
CIMEX 15 na bazie etringitu. Pod ciśnieniem pęcznienia warstwa graniczna
konsoliduje się szybciej.
Do wiercenia ze wzniosem iniekt zaleca się sporządzić z gotowej mieszanki tiksotropowej np. WILMIX LAWINA 98 z dodatkiem FLOWCABLE.
Objętość otworu i ilość cementu w zależności od wskaźnika w/c
D
pala
[mm]
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objętość
otworu
[l/m]

0.4

wskaźnik w/c
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
Ilość cementu [kg] na 1mb trzonu iniekcyjnego

60

2.8

3.9

3.4

3.0

2.7

2.5

2.3

2.1

90

6.4

8.7

7.6

6.8

6.2

5.6

5.2

4.8

120

11.3

15.4

13.6

12.1

10.9

10.0

9.2

8.5

150

17.7

24.1

21.2

18.9

17.1

15.6

14.3

13.3

180

25.4

34.7

30.5

27.3

24.6

22.5

20.6

19.1

200

31.4

42.8

37.7

33.7

30.4

27.7

25.5

23.6

220

38.0

51.8

45.6

40.7

36.8

33.5

30.8

28.5

250

49.1

66.9

58.9

52.6

47.5

43.3

39.8

36.8

300

70.7

96.4

84.8

75.7

68.4

62.4

57.3

53.0

1.0

5.3 Przykładowy opis techniczny
Posadowienie budynku na mikropalach iniekcyjnych TITAN 40/16, zastosowanie trwałe.
Do wykonania mikropali zakłada się wykorzystanie systemu TITAN 40/16,
o właściwościach użytkowych wg aktualnej aprobaty ITB. Elementem nośnym jest żerdź rurowa o średnicy zewnętrznej 40 mm i średnicy wewnętrznej 16 mm, z gwintem trapezowym, wykonana z drobnoziarnistej stali konstrukcyjnej S 460, wraz z łącznikami i zestawem elementów pomocniczych.
Wytrzymałość charakterystyczna żerdzi TITAN 40/16: 465 kN.
Zastosowanie trwałe, zabezpieczenie antykorozyjne uzyskane przez
szczelną otulinę z kamienia cementowego wokół żerdzi o grubości 35mm,
koronka wiertnicza średnicy 90 mm - efektywna średnica trzonu iniekcyjnego średnicy 120 mm; centrowanie żerdzi zapewnione przez dystansery
w odstępach maks. 3 m. Dodatkowe zabezpieczenie przejścia mikropala
w grunt za pomocą rury HDPE Ø110 mm dł. 1.0 m, głowica złożona
z płyty oporowej 200x200x30 mm zamocowanej między dwiema nakrętkami kulistymi.

Przykładowy, skrócony opis techniczny
do projektu.
Pełne wsparcie procesu projektowania.
Dedykowane materiały wykorzystywane
w projektowaniu:
- opisy technologiczne
- biblioteki rysunkowe
- informacje kosztorysowe
- szczegółowe specyfikacje techniczne
dostępne są na stronie:
www.titan.com.pl

Dla każdego mikropala wykonuje się metrykę zgodnie ze specyfikacją,
badaniom odbiorczym należy poddać 3 % ilości wszystkich wykonanych
mikropali zgodnie z programem badań.
Narzędzia wiercące oraz sprzęt iniekcyjny należy dostosować do warunków
gruntowych oraz do typu wykonywanych mikropali. Należy zastosować
wiertnicę hydrauliczną, wyposażoną w głowicę obrotowo-udarową. Użyty
zestaw iniekcyjny ma zapewnić wydatek min. 90 l/min i ciśnienie tłoczenia
min. 4 MPa (40 bar).
Mikropale zespalane są z otaczającym gruntem za pomocą trzonu iniekcyjnego utworzonego z zaczynu cementowego o stosunku w/c= 0,4. Zaczyn
podawany jest pod ciśnieniem 5-60 bar. Zaczyn sporządza się z cementu
portlandzkiego typu CEM II 32,5 R.
Żerdzie wraz z łącznikami, elementami dystansowymi i końcówką wiertniczą tworzą kompletny zestaw będący konstrukcją mikropala jednocześnie wykorzystywany do wiercenia otworu (przewód wiertniczy) i iniekcji
(przewód iniekcyjny). Podczas wykonywania mikropali stosuje się płuczkę
cementową – opartą na zaczynie cementowym o stosunku wodno-cementowym W/C = 0,7. Wiercenie odbywa się bez rur osłonowych. Po
dowierceniu zadanej długości otworu rozpoczyna się iniekcję końcową.
Poprzez obracający się przewód wiertniczy tłoczony jest zaczyn cementowy o stosunku W/C = 0,4. Otwór jest iniekowany od dna do wierzchu. Cały
wprowadzony do otworu element (żerdzie, łączniki, koronka wiertnicza)
pozostaje w otworze jako zbrojenie mikropala.
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6. Projektowanie

Odniesienia normowe
PN-EN 14199
PN-EN 14490
PN-EN 1997-1
PN-EN 1992-1-1

Projektowanie elementów TITAN przeprowadza się w zależności od ich przeznaczenia (mikropale, mikropale kotwiące, gwoździe gruntowe) wg różnych
norm. Jednak niezależnie od zastosowania, w każdym przypadku należy
udokumentować następujące elementy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nośność wewnętrzną
Nośność zewnętrzną
Zabezpieczenie przed wyboczeniem (mikropale wciskane)
Uwzględnienie klina odłamu (mikropale kotwiące)
Stan graniczny użytkowalności
Trwałość (zabezpieczenie antykorozyjne)

Szczegółowo opisany proces projektowania i wymiarowania elementów TITAN
zawarto w Przewodniku Projektowym.
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Modernizacja linii kolejowej nr 162
w Belgii Namur - Arlon. Posadowienie słupów trakcyjnych na mikropalach TITAN 40/16 połączonych
w prefabrykowanym oczepie. Mikropale wykonywane były
z mobilnego placu budowy umieszczonego na platformie kolejowej.

Posadowienie mostu kolejowego
nad korytem potoku Stryszówka
na mikropalach TITAN 103/51
w ramach przebudowy związanej
z budową zbiornika retencyjnego
Świnna Poręba. Linia kolejowa
Skawina-Sucha Beskidzka.

Zabezpieczanie skarpy przekopu
gwoździami gruntowymi TITAN
52/26 z dodatkowym wzmocnieniem u podstawy palisadą kotwioną (pale DFF zakotwione mikropalami kotwiącymi TITAN 52/26).
Droga ekspresowa S69 Bielsko-Biała - Żywiec.
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7. Wiedza i doświadczenie

7.1.1 Kierunkowość
Mikropal iniekcyjny TITAN 103/78
wbudowany pod kątem 20° do
poziomu.
Utrzymanie kierunku wiercenia: odchylenie 66 cm na długości mikropala 27 m = 2,4%.
Zgodnie z PN-EN 14199 dla silnie
nachylonych mikropali dopuszczalne jest odchylenie 6%, co odpowiadałoby w podanym przykładzie
wartości 1,62 m.

27 m

Efektywność systemu, zdolność osiągania założonych parametrów weryfikowana
jest poprzez badania. Ich wyniki służą
również do pozyskania wiedzy i doświadczenia dla opracowania ogólnych zasad
projektowania i wykonywania mikropali.

0,66 m
Dopuszczalne 1,62 m
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7.1.2 Rozkład obciążenia wzdłuż mikropala
W badaniach mierzono wydłużenie mikropali pod wpływem przyłożonego
obciążenia. Pomiar wydłużenia zbrojenia wzdłuż długości mikropala przeprowadzono za pomocą ekstensometru osadzonego wewnątrz żerdzi.
Badania wykazały, że naprężenia w odprężonym lub słabonośnym ośrodku
gruntowym są wzbudzane w stopniu minimalnym, co skutkuje wytworzeniem
naturalnej pozornej „swobodnej” długości mikropala kotwiącego.
Pozorna „swobodna” długość mikropala odpowiada pozornej „swobodnej”
długości zbrojenia lapp kotew iniekcyjnych wg PN-EN 1537 i mierzy się ją oraz
sprawdza w taki sam sposób.

progresywne przekraczanie naprężeń granicznych w warstwach
słabych aż do osiągnięcia zakładanej wartości utwierdzenia w
warstwie nośnej

zapylony piasek ilasty

zagęszczony piasek

długość mikropala L
ekstensometr
qs

qs

pozorna długość wolna
Lapp wg PN-EN 1537

Długość utwierdzenia, równomierny rozkład mikro rys w
buławie
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7. Wiedza i doświadczenie

7.1.3 Trzon iniekcyjny

4

3
2

1

Odkopane mikropale iniekcyjne
TITAN dobrze ilustrują:
- doskonałe zespolenie z otaczającym gruntem,
- powiększoną w stosunku do koronki wiercącej średnicę,
- jednolitą otulinę kamienia cementowego

Przekrój trzonu iniekcyjnego zbrojonej żerdzią 103/78 na przykładzie
mikropali z budowy Ericusspitze
w Hamburgu: odsłonięta strefa
głowicy mikropala dla wykazania poszerzenia w gruntach piaszczystych
przy użyciu koronki f175 mm.

Odkopany trzon iniekcyjny mikropala kotwiącego TITAN 103/78
bardzo drobny, luźny piasek, 40 m
poniżej lustra wody, qc = 15 MPa
1. Strefa rdzenia - czysty kamień
cementowy, jednoosiowa wytrzymałość na ściskanie
fc,k> 35 N/mm2
2. Film cementowy - odfiltrowany
zaczyn cementowy stabilizujący
otwór, jaśniejsze i ciemniejsze
pierścienie wskazują na zróżnicowane wartości wskaźnika w/c
3. Strefa spetryfikowana (postrzępione, zazębione połączenie
z gruntem)
4. Osiowo-symetryczne usytuowanie żerdzi (elementu nośnego),
równomierna otulina z kamienia
cementowego.
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7.1.4 Charakterystyka przyczepności, ograniczenie szerokości rys

Badania rozwarstwienia z pomiarem
szerokości rys na odkopanych mikropalach TITAN przeprowadzone na TU
Monachium, Prof. Dr.-Ing. Zilch, Prof.
Dr.-Ing. Schiessl

Częstotliwość skumulowana [%]

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0.00

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

Szerokość rys [mm]

Dla trwałej ochrony przed korozją mikropali wymaga się, potwierdzonego
ograniczenia rozwartości rys do charakterystycznej wartości < 0.1 mm. Takie
potwierdzenie uzyskano w licznych badaniach rozwarstwienia, połączonych
z pomiarem szerokości rys, przeprowadzonych na odkopanych mikropalach
TITAN. Dzięki odpowiedniej gęstości i geometrii gwintu różnice w odkształcalności stali i kamienia cementowego są kompensowane przez mikrorysy.
Ważne, by badania odzwierciedlały rzeczywiste warunki. Badania rozwartości
rys w kamieniu cementowym z zastosowaniem specjalnych rodzajów cementu lub z innym środkiem (np. żywice) nie mogą być uznawane za miarodajne.
Rysy główne
< 0.1 mm

Cmin

Cmin

średnica trzonu iniekcyjnego D

Otulina kamienia cementowego

kąt nachylenia
żeber 45°

obciążenie

wewnętrzne rysy drugorzędne

Odkopana i skruszona buława iniekcyjna
TITAN 30/11 ukazująca obraz rys.
Różne wydłużenia stalowego elementu
nośnego oraz cementu są kompensowane przez mikrorysy, które odchodzą
od każdego żebra gwintowego. Ułożone
promieniowo mikrorysy o szerokości
< 0,1 mm traktuje się jako będące bez
znaczenia w kategoriach szczelności
kamienia cementowego.

Duża względna powierzchnia żeber – bliska wartości optymalnej fR = 0,15
– gwarantuje uzyskanie dobrego połączenia z kamieniem cementowym i wynikającego stąd małego obwodowego naprężenia rozciągającego w trzonie
iniekcyjnym, które z kolei odpowiedzialne jest za powstawanie niebezpiecznych rys. Powierzchnie żeber o kącie pochylenia 45° w odniesieniu do osi
pręta zapobiegają powstawaniu rys w kamieniu cementowym.
Mikropale iniekcyjne TITAN spełniają wymagania postawione stali zbrojeniowej
do betonu wg PN-EN 1992-1, DIN 488 oraz ASTM-A 615.
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7. Wiedza i doświadczenie

7.1.5 Ubytki korozyjne

System samowiercących mikropali i gwoździ gruntowych TITAN zapewnia żywotność przekraczającą 120 lat.
Brytyjski Transport Research Laboratory (Instytut Badań Transportu) wydał raport RR380 (1993) z badań zachowania się żerdzi stalowych TITAN w gruncie. W raporcie określono parametry, według których grunty można kategoryzować według ich stopnia agresywności w trzy klasy od nieagresywnych do bardzo agresywnych.
Wyniki badań zebrano w tabeli, która wskazuje spodziewane ubytki korozyjne żerdzi TITAN w okresie 60 lub 120 lat
w różnych warunkach agresywności środowiska gruntowego (tabela). Wyniki odnoszą się do elementów stalowych
zainstalowanych w gruncie bez żadnych środków ochrony antykorozyjnej. Są pomocne przy ustalaniu nośności
elementów o ponadnormatywnym okresie użytkowania.
Ubytek przekroju stali żerdzi TITAN wskutek korozji w gruntach o różnym stopniu agresywności

Typ żerdzi

Pow.
przekroju
mm2

1)
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30/16

340

30/14

385

30/11

415

40/20

730

40/16

900

52/26

1250

73/53

1625

103/78

3140

103/51

5860

130/601)

10446

Agresywność
gruntu

Ubytek
średnicy

brak
średnia
duża
brak
średnia
duża
brak
średnia
duża
brak
średnia
duża
brak
średnia
duża
brak
średnia
duża
brak
średnia
duża
brak
średnia
duża
brak
średnia
duża
brak
średnia
duża

mm
0,9
1,5
2,9
0,9
1,5
2,9
0,9
1,5
2,9
0,9
1,5
2,9
0,9
1,5
2,9
0,9
1,5
2,9
0,9
1,5
2,9
0,9
1,5
2,9
0,9
1,5
2,9
0,9
1,5
2,9

60 lat
Przekrój
zredukowany
mm2
304
281
228
349
325
287
379
356
303
681
649
577
850
817
743
1186
1143
1047
1521
1459
1317
2995
2899
2678
5539
5446
5231
10263
10141
9940

typ niedostępny w ofercie; zastąpiony przez TITAN 127/103

Ubytek
przekroju

Ubytek
średnicy

%
10.6
17.5
32.9
9,5
15,5
25,4
8.7
14.3
26.9
6.7
11.0
20.9
5.6
9.2
17.5
5.1
8.5
16.2
5.8
9.7
18.5
4.6
7.7
14.7
2.5
4.1
7.9
1,8
2,9
4,8

mm
1,5
2,5
4,9
1,5
2,5
4,9
1,5
2,5
4,9
1,5
2,5
4,9
1.5
2,5
4,9
1,5
2,5
4,9
1,5
2,5
4,9
1,5
2,5
4,9
1,5
2,5
4,9
1,5
2,5
4,9

120 lat
Przekrój
zredukowany
mm2
281
243
159
325
287
202
356
318
234
649
598
480
817
764
642
1143
1074
915
1459
1357
1118
2899
2741
2366
5446
5292
4930
10141
9940
9464

Ubytek
przekroju
%
17.5
28.6
53.3
15,5
25,4
47,5
14.3
23.4
43.7
11.0
18.1
34.3
9.2
15.2
28.7
8.5
14.1
26.8
9.7
16.0
30.7
7.7
12.7
24.6
4.1
6.8
13.2
2,9
4,8
9,4

7.1.6 Efektywne poszerzenie średnicy trzonu
iniekcyjnego
Podczas wiercenia z radialnie rozmieszczonymi dyszami iniekcyjnymi uzyskiwana średnica buławy jest
większa niż średnica koronki wiertniczej. Na podstawie
serii doświadczeń i wykopania wielu mikropali TITAN
można określić, że efektywna średnica trzonu iniekcyjnego mikropala wynosi:
D=axd
Poszerzenie średnicy (wartości doświadczalne):
D=2.0 x d (pospółki i żwiry)
D=1.5 x d (piaski)
D=1.3 x d (grunty spoiste)
D=1.0 x d (grunty skaliste)

d
D

Wykazanie wartości współczynnika powiększenia średnicy buławy iniekcyjnej w gruncie spoistym
Miejsce budowy: Casaramona w Barcelonie/Hiszpania, ok. 200 sztuk odkopanych mikropali TITAN

Zmierzony
obwód
u
[mm]

Promień buławy
iniekcyjnej
u
r= 2xp
[mm]

Średnica
efektywna
deff = 2 x r

Współczynnik
poszerzenia
a=

deff
d

Osłona
z kamienia
cementowego
c=

2 x r - 73
2

[mm]

[-]

[mm]

Mikropale TITAN 73/53, cross cut drill bit Ø 130 mm
odcinek 1

550.0

87.54

175.07

1.35

51.04

odcinek 2

550.0

87.54

175.07

1.35

51.04

odcinek 3

546.0

86.90

173.80

1.34

50.40

wartość średnia

548.7

87.32

174.56

1.34

50.82

Mikropale TITAN 40/16, hardened clay bit Ø 110 mm
odcinek 1

466.0

74.17

148.33

1.35

54.17

odcinek 2

471.0

74.96

149.92

1.36

54.96

odcinek 3

472.0

75.12

150.24

1.34

55.12

odcinek 4

464.0

73.58

147.70

1.32

53.85

wartość średnia

468.3

74.52

149.05

1.35

54.52
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8. Realizacje

Zabezpieczenie głębokiego wykopu
ścianą gwoździowaną (gwoździe
TITAN 30/11 i 40/14) i kotwioną
palisadą z pali DFF (mikropale
kotwiące TITAN 40/16); podchwycenie ścian zabytkowego budynku
oraz wzmocnienie posadowienia
wieży wyciągowej szybu mikropalami TITAN 73/53, Budowa Nowego
Muzeum Śląskiego, Katowice

Kotwienie ścianki szczelnej nabrzeża portowego z wierceniem pod
wodą w ramach modernizacji, Port
w Hamburgu.

Posadowienie filarów estakady
drogi ekspresowej
na mikropalach iniekcyjnych TITAN
103/51 długości 21 m przechodzących przez warstwy słabych
gruntów organicznych.
Droga ekspresowa S3, Międzyrzecz
- Sulechów.
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Zabezpieczenie korka betonowego
i płyty fundamentowej przed wyporem mikropalami TITAN 103/51;
mikropale instalowane z jednostek
pływających w dnie na głębokości 16 m pod powierzchnią lustra
wody. Budowa Muzeum II Wojny
Światowej w Gdańsku.

Zabezpieczenie osuwiska przy
budowie zbiornika retencyjnego
Świnna-Poręba za pomocą gwoździowania (gwoździe gruntowe
TITAN 40/16 i 52/26).

Wykonanie fundamentu łukowej
kładki dla pieszych, wkomponowanej w zabezpieczone metod
gwoździowania skarpy wykopu.
Droga ekspresowa S69 Żywiec-Zwardoń.
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lewy gwint

prawy gwint

110
150

110
150
175

z przejściówką 40

TITAN 40/..

130
175

130
175
200

200

220
280

220
280

220

TITAN 52/..

TITAN 52/..

z przejściówką 73

TITAN 73/..

z przejściówką
103

TITAN 103/..

TITAN 127/..

z przejściówką 52

75
95

do gruntów spoistych,
gruntów łatwourabianych oraz piasków/
żwirów
< 50 S.P.T.

Hardened
clay bit

TITAN 30/..

Opis

Koronki
Ø mm

200

175
220

130
175
220

115
130
175

115
130

90
115
130

115

76
90

do gruntów mieszanych z przeszkodami
> 50 S.P.T.

Cross cut
drill bit

--

--

--

--

--

70

51
55
70

do słabych,
zwietrzałych skał i
żwirów
wytrzymałość
< 70 MPa

Button
drill bit

--

175

175

130

130

115

--

70
90
115

70
90
115

46

do twardych skał,
granitów, dolomitów,
piaskowców,
wytrzymałość
< 70 - 150 MPa

Carbide cross
cut/tri-wing /-Ydrill bit

200

175

175

130

130

115

115

70
90
115

70
90

51

do bardzo twardych
lub bardzo kwarcytowych skał,
wytrzymałość
> 70 MPa

Carbide button
drill bit

--

--

130

130

--

90
115

90
115

75

do zachowania
kierunku w granicach ± 2 % długości całkowitej

Carbide cross
cut 2/3-step /-Ydrill bit

9. Dodatek

9.1 Dobór koronek wiertniczych

Zestawienie typów i średnic koronek wiertniczych

Koronki do fliszu

Typ koronki

Button
drill bit

Carbide cross
cut/tri-wing/ -Ydrill bit

Carbide Cross Cut 2/3-step /
-Y- drill bit

Przeznaczenie
koronki

Do fliszu łupkowego,
głębokość wiercenia
max 6 - 9 m

Do fliszu mieszanego

Do każdego rodzaju fliszu,
największa wydajność wiercenia,
największa stateczność kierunkowa

Średnica [mm]

Lewy gwint

TITAN 30/..

51
55
70

z przejściówką 40
TITAN 40/..
TITAN 52/..
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75

70
90
115

90
115

70

70
90
115

90
115

--

--

--

115

115

130

130

130

130

TITAN 52/..
Prawy gwint

-z przejściówką 73
TITAN 73/..
-z przejściówką 103

175

TITAN 103/..

--

175

--

TITAN 127/..

--

--

200 (Carbide Button drill bit)

Kotwienie muru tesyńskiego mikropalami kotwiącymi
TITAN 40/16. Droga ekspresowa S7 Myślenice-Pcim

Posadowienie stromego zejścia na plażę w Międzyzdrojach na mikropalach TITAN 52/26.
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9. Dodatek

9.1 Normy do projektowania i dokumenty związane
Zagadnienie

Normy

Nośność wewnętrzna

Aprobaty Technicznej ITB lub IBDiM

Mikropale/mikropale kotwiące

PN-EN 14199
PN-EN 1537
PN-EN 1997-1

Gwoździe gruntowe

PN-EN 14490
PN-EN 1997-1

Analiza geotechniczna

PN-EN 1997-1 z PN-EN 1997-1/NA
wytyczne np. IBDIM, EA-Pfähle

Wymagania do zbrojenia (ma-

PN-EN 14199

teriał S460NH)

PN-EN 10210
PN-EN 10080
PN-EN 1992-1-1

Zabezpieczenie

PN-EN 14199

antykorozyjne

PN-EN 14490
Aprobaty Techniczne

Przeprowadzenie badań

PN-EN 1997-1
DIN EN ISO 22477-1

Program badań i warunki

PN-EN 14199

odbioru

PN-EN 14490
PN-EN 1537

Zakres badań (ilość)

PN-EN 1997-1
PN-EN 14199
PN-EN 14490
DIN EN ISO 22477-1
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Na górze: Zabezpieczenie ścian głębokiego
wykopu, Muzeum Śląskie w Katowicach
Na dole: Zabezpieczenie osuwiska w ciągu
DW 941 Wisła-Istebna

9.2 Parametry techniczne
Parametr

Jed-

TITAN TITAN TITAN TITAN TITAN TITAN TITAN TITAN TITAN TITAN TITAN TITAN TITAN
3)

nostka 30/16

30/11

40/20

40/16

52/26

73/56

73/53

73/45

73/35

103/78 103/51 103/43 127/103

mm

30

30

40

40

52

73

73

73

73

103

103

103

127

mm

16

11

20

16

26

56

53

45

35

78

51

43

103

mm²

340

415

730

900

1250

1360

1615

2239

2714

3140

5680

6023

3475

terystyczna RM,k 2)

kN

155

225

372

490

650

695

900

1218

1386

1626

2500

3015

1800

Masa

kg/m

2.7

3.29

5.8

7.17

9.87

10.75

13.75

17.8

21.0

25.3

44.6

47.3

28.9

m

3

2/3/4

3/4

2/3/4

3

6.25

3

3

3

3

3

3

3

-

lewy

lewy

lewy

lewy

prawy

prawy

prawy

prawy

prawy

prawy

prawy

prawy

Średnica zewn.
DStal
Średnica wewn.
DStal
Przekrój
poprzeczny Aeff 1)
Nośność charak-

Standardowa
długość żerdzi
Kierunek gwintu

lewy/
prawy

Pole przekroju A wyliczono z ciężaru żerdzi, wartość może się różnić od wartości obliczonej z parametrów geometrycznych.
Nośność obliczeniową RM,d projektuje się odpowiednio do pracy zbrojenia.
3)
Mikropale typu 103/43 dostępne są na specjalne zamówienie.
1)
2)
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Ponieważ naszą polityką jest proces ciągłego udoskonalania, zastrzegamy sobie prawo do zmiany parametrów technicznych i technologii wymienionych w tym dokumencie bez uprzedzenia. TITAN POLSKA
Sp. z o.o nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w niniejszym dokumencie lub błędną interpretację treści. Produkty muszą być stosowane zgodnie z obowiązującymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej. Zdjęcia i detale przedstawiają ogólne wskazówki i mogą sie różnić w zależności od okoliczności. Aby uzyskać szczegółowe informacje prosimy o kontakt z TITAN POLSKA
Sp. z o.o. Prawa autorskie zastrzeżone.

Szalunki wykopowe

Geotechnika

481.10.11.22.1/1508/250

Konstrukcje wsporcze i systemy deskowań
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