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Najważniejsze wydarzenie minionego miesiąca
Transport i montaż drugiego (południowego) łuku nowego mostu drogowego w Toruniu

Przypomnijmy, że….
19 maja 2013 r. o świcie na budowie nowego mostu w Toruniu rozpoczęto operację montażu łuku mostu na rzece Wiśle. Stalowy gigant ważący 2,7 tys. ton płynął do miejsca docelowego 15 godzin. W całą akcję zaangażowanych było około 40 osób.
Trasa płynięcia drugiego łuku była dwukrotnie dłuższa, niż droga, jaką pokonał łuk północny, który został osadzony na wezgłowiach w ostatnich dniach marca tego roku.

Fot. Grupa Falco
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Łuk płynął w poprzek rzeki ze średnią prędkością ok. 60 m/h i miał do pokonania drogą
wodną 800 m. Nad techniczną stroną montażu łuku czuwała holenderska firma ALE.
Ta skomplikowana i wymagająca niesamowitej precyzji operacja inżynierska zakończyła się
sukcesem. Teraz możemy już zobaczyć jak wygląda most.
Obecnie na obu łukach trwa montaż wieszaków i elementów pomostu, które są podwieszane przy użyciu lin i siłowników hydraulicznych.
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Budowa mostu dla zainteresowanych
Brzydka pogoda i padający deszcz nie odstraszyły mieszkańców Torunia zainteresowanych zwiedzaniem budowy mostu drogowego w Toruniu. W spotkaniu zorganizowanym
w dniu 25.05.2013 r. przez Miejski Zarząd Dróg w Toruniu uczestniczyło około 200 osób.

Najmłodszy uczestnik miał 4 a najstarszy ponad 70 lat. Toruńska inwestycja wzbudza zainteresowanie nie tylko mieszkańców miasta. Do zwiedzania budowy jest wielu chętnych. W minionym miesiącu odwiedzili nas m.in.. studenci z Politechniki Gdańskiej, Koszalińskiej i młodzież z Uniwersytetu Zielonogórskiego.
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Na wszystkich, którzy mieli okazję zobaczyć z bliska teren budowy, inwestycja ta zrobiła
ogromne wrażenie. Wiele pytań dotyczyło operacji montażu łuku. Uczestnicy spotkania
nie kryli uznania i podziwu zarówno dla projektanta jak i wykonawcy. Większość gości
wróci do Torunia ponownie, już po oddaniu do użytkowania całej inwestycji.

Wszystkich serdecznie zapraszamy :)
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Ciekawe obiekty inżynierskie
(Źródło: www.knm.prz.edu.pl
www.knm.prz.edu.pl))

Wiadukt Garabit (Francja)

Most Yumemai (Japonia)

Most Rion– Antirio (Zatoka Koryncka)

Most Golden Gate (Stany Zjednoczone)
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Media o moście


Po trzech dniach skończył się transport i montaż łuku toruńskiego mostu drogowego przez Wisłę. Była to najbardziej skomplikowana i uzależniona od pogody
operacja przeprowadzona w czasie całej budowy przeprawy
Gazeta Wyborcza 22.05.2013 r.



-To historyczna operacja, która zakończy się połączeniem dwóch brzegów Wisły.
Na niedzielę przewidzieliśmy transport łuku i ustawienie go w osi mostu—
powiedziała kierownik Biura Realizacji Projektu Mostowego Barbara Tyrankiewicz
Express Bydgoski 20.05.2013 r.



-To wielkie święto dla torunian—cieszy się pan Bogdan z Rubinkowa, który przyszedł na plac widokowy w pobliżu fortu I z żoną i wnukiem.—Czekaliśmy na ten
moment wiele miesięcy. A na samą przeprawę kilkadziesiąt lat
Gazeta Pomorska 20.05.2013 r.



Na niedzielę i poniedziałek 19 i 20 maja zaplanowana jest operacja transportu
i osadzenia na wezgłowiach drugiego łuku mostu w Toruniu
Nowości 16.05.2013 r.
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