Montaż łukowych przęseł mostu
Stalowe łuki wraz z podwieszonym na rurowych wieszakach pomostem są głównymi
elementami nośnymi mostu. Każdy łuk ma 270 m długości i 50 m wysokości (mierzonej od
najwyższego punktu łuku do poziomu góry fundamentu podpory). Są to najdłuższe przęsła
mostu łukowego w Polsce.
Operacja montażu łuków była bardzo skomplikowana i nieodwracalna. Do tego uzależniona była od
warunków atmosferycznych i hydrologicznych. Chodziło o połączenie aptekarskiej dokładności,
olbrzymiego tonażu i wyżej wspomnianych warunków.
W listopadzie ubiegłego roku zostały scalone

pierwsze dwie części łuku przęsła nr 1 (strona

prawobrzeżna Wisły). Potem przesunięto je w miejsce, gdzie zostały wykonane baseny umożliwiające
wpłynięcie pontonów. Przesuwane były części konstrukcji dźwigarów łukowych o masie ok. 1 400 ton.
Następnie łuk został zwodowany z podpór montażowych i unoszony na właściwą wysokość
wymaganą umożliwiającą wykonanie ostatecznego ich połączenia. Po pospawaniu styku i dokonaniu
badań odbiorowych spoin wykonano zabezpieczenie antykorozyjne strefy styku montażowego.

Wraz z końcem marca, firma Strabag przystąpiła do operacji transportu wodnego całego łuku mostu
oraz jego montażu na podporze. Na pontonach zamontowano podpory montażowe, na których
podczas transportu zostało podparte przęsło. Następnie pontony wpłynęły do basenu i łuk został
zamontowany na odpowiednio przygotowanej konstrukcji nośnej. W kolejnym etapie pontony i podpory
na których oparte zostało przęsło zostały usztywnione rozporą kratową. Zapewniło to stabilność
podczas transportu.

Operacja wypłynięcia w nurt rzeki łuku mostu rozpoczęła się 28 marca około godz. 5.00 rano.
Sam transport łuku pod podporę potrwał około 12 godzin, a później nastąpiło podniesienie go
na wieżach za pomocą mechanizmów hydraulicznych i opuszczenie na wezgłowia. Pod koniec
kwietnia ta sama operacja zostanie powtórzona dla drugiego łuku.
Specjalnie z okazji montażu przęseł, do Torunia przybyło wielu obserwatorów, zarówno mieszkańców
miasta, dziennikarzy, jak i inżynierów zainteresowanych przedsięwzięciem. W wydarzeniu
uczestniczył również Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski oraz dyrektor techniczny z ramienia
Generalnego Wykonawcy Andreas Adamiec i projektant mostu Krzysztof Wąchalski.
- To budowa epokowa dla miasta. Nareszcie, w 28 miesiącu realizacji inwestycji doszliśmy do montażu
potężnych stalowych łuków, które będą stanowić najważniejszy element mostu. - Takimi słowami
prezydent Zaleski rozpoczął spotkanie inaugurujące ten ważny dla miasta dzień.
- Chciałbym podkreślić bardzo istotny fakt. Dwa istniejące mosty, są mostami łukowymi. Nowy most także
posiada konstrukcję łukową, która w idealny sposób uzupełnia panoramę Torunia. Kształt nowej
przeprawy stanowi ciągłość dla architektonicznej linii miasta. - kontynuował prezydent.
Na to niewątpliwie wyjątkowe wydarzenie wszyscy czekali od dawna. Nową przeprawę przez Wisłę
cechuje bowiem rekordowa rozpiętość przęseł stalowej konstrukcji. Każde z nich ma po 270 m
długości i 50 m wysokości (mierzonej od najwyższego punktu łuku do poziomu góry fundamentu
podpory). Ciężar każdego z nich to ok. 2 500 ton. To najdłuższe i najcięższe przęsła mostu łukowego
w Polsce!
- Ogromnie się cieszę, że mogę być tu dzisiaj i być świadkiem tego wyjątkowego wydarzenia. Zabytkowe
miasto jakim jest Toruń, zyska nowoczesny most. Nawiązujący do charakteru miasta, jednak
reprezentujący również nowoczesną wizję architektoniczną! - mówił Krzysztof Wąchalski.

O procesie montażu opowiedział dyrektor techniczny Andreas Adamiec. - Same przygotowania do
montażu łuków Wykonawca prowadził od roku. Napotykaliśmy wiele trudności, jednak wreszcie nadszedł
dzień montażu.
Firma Strabag, będąca Wykonawcą toruńskiej przeprawy od dawna już przygotowywała się do
operacji transportu wodnego całych dźwigarów łukowych. W oczekiwaniu na odpowiednie warunki
atmosferyczne i hydrotechniczne na pontonach zamontowano podpory montażowe, na których
podczas transportu zostało podparte przęsło. Następnie pontony wpłynęły do basenu i łuk został
zamontowany na odpowiednio przygotowanej konstrukcji nośnej. W kolejnym etapie pontony
i podpory na których oparte zostało przęsło zostały usztywnione rozporą kratową. Zapewniło to
stabilność podczas transportu. Potem konstrukcja została połączona z docelowymi podporami
mostu.
- Warunki pogodowe, będące podstawą do rozpoczęcia transportu przęseł są spełnione. Dziś
wypłynęliśmy z placu montażowego, w kolejnych dniach łuk zostanie umieszczony na wezgłowiu mostu –
poinformował Adamiec.
Operacja montażu przęseł na podporach była niezwykle skomplikowana, stąd tak precyzyjne
wskazania co do warunków atmosferycznych i hydrotechnicznych. Te przez cały okres przygotowań
do montażu były monitorowane przez specjalistów. Po osadzeniu na podporze pierwszego łuku,
około 1,5 tygodnia potrwa jego montaż i spawanie. Ta sama operacja zostanie powtórzona z drugim
łukiem, który jest przygotowywany na placu budowy. Jak podkreślał Andreas Adamiec, montaż
kolejnego łuku odbędzie się niebawem.

- Po montażu pierwszego przęsła nastąpi montaż kolejnego, jednak tak jak teraz, podczas jego transportu
wymagane są odpowiednie warunki atmosferyczne. Gdy pogoda będzie dla nas łaskawa, drugie przęsło
wypłynie za 3 – 4 tygodnie.
Według planów Wykonawcy, drugie przęsło mostu trafi na swoje miejsce przed końcem kwietnia.
Montaż elementów płyty pomostu i wieszaków, umiejscowionych nad rzeką będzie odbywał się ze
środków pływających. Ostatnią operacją będzie zabezpieczenie antykorozyjne styków montażowych.
Zgodnie z nowym harmonogramem nowy toruński most ma być oddany do użytku w grudniu 2013 r.
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Wywiad z Prezydentem Torunia Michałem Zaleskim
Panie Prezydencie, Toruń wreszcie doczeka się nowego mostu.
Tak, po kilkudziesięciu latach oczekiwań Toruń doczekał się wreszcie tej inwestycji. Wcześniejsze
starania spełzły niestety na niczym, bądź też po prostu nie były możliwe do zrealizowania ze
względów finansowych. Tymczasem teraz możemy już powiedzieć, jako torunianie – wreszcie tę
inwestycję realizujemy. I to z ogromnym rozmachem!
Inwestycja faktycznie jest ogromna. To jedna z największych prowadzonych obecnie w Polsce. Największa,
więc też kosztowna.
Tego typu projekty zawsze wiążą się z dużym obciążeniem finansowym. Miasto otrzymało jednak
wsparcie zewnętrzne. Pozyskaliśmy środki z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko w wysokości 327 mln złotych, czyli 43% wartości projektu (całkowita wartość projektu to
około 700 mln zł.). Wciąż jednak ubiegamy się o większe dofinansowanie, ponieważ tego rodzaju
projekty mogą być dofinansowane nawet w 85% kosztów kwalifikowanych.
Nowy most oznacza nową jakość dla torunian. Jak zmieni się Toruń po oddaniu nowej przeprawy?
W Toruniu lewo i prawobrzeżna część miasta nie posiadają drożnych połączeń mostowych. Otwarcie
drugiego mostu bardzo ułatwi poruszanie się po mieście. Projekt obejmuje przebudowę i budowę
w sumie 11 ulic o łącznej długości 11 kilometrów. Nowy most będzie służył nie tylko osobom
poruszającym się samochodami, ale także rowerzystom i pieszym. Po obu stronach mostu znajdą się
bowiem chodniki i ścieżki rowerowe, które z pewnością staną się elementami tras wycieczkowych,
a także wspaniałym punktem widokowym miasta. Ponadto, infrastruktura towarzysząca przeprawie
pozostaje w zgodzie ze środowiskiem. W obszarze zalewowym Wisły objętym programem Natura
2000 zaplanowano estakady zamiast nasypów, tym samym chroniąc rozlewiska rzeki i przyległe łąki.
Dzięki użyciu nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych budowla jest proekologiczna i w minimalnym
stopniu ingeruje w środowisko naturalne.

Podczas budowy mostu wykonawca napotykał na przeszkody, które nie zostały przewidziane w fazie
projektu. Z czym dokładnie musiał się zmagać?
Przy projektach na taką skalę, trzeba liczyć się z możliwością wystąpienia czynników, na które nie
mamy wpływu, a które mogą utrudniać terminowe wykonywanie poszczególnych elementów
inwestycji. Taka sytuacja miała miejsce przy okazji odnalezienia niewybuchów na placu budowy czy
też przy realizacji procesu transportu i montażu łuków. Zbyt niski poziom wody w Wiśle, silny wiatr,
kra i śryż utrudniały wykonawcy rozpoczęcie prac w nurcie rzeki. Wszyscy ze zniecierpliwieniem
wyczekujemy nowej przeprawy, jednak powinniśmy być świadomi, że priorytetem jest wybudowanie
solidnego i bezpiecznego mostu, z którego będziemy mogli być dumni przez sto lat, a nie pogoń z czasem.
Czy śledzi Pan na bieżąco postępy prac na placu budowy?
Staram się być na placu budowy jak najczęściej się da. Zimowa aura nie jest być może najlepszym
czasem na obserwowanie budowy, ale z niecierpliwością wyczekuję wiosny, bo wtedy prace nabiorą
tempa. Każdy nowy element konstrukcji przysparza radości i mnie i mieszkańcom.
Drugi most jeszcze nie jest skończony, a mieszkańcy już wspominają o potrzebie budowania kolejnego
Oczywiście, dwa mosty dla tak dużego miasta to za mało. Po roku 2035 trzeba przygotować Toruń na
budowę kolejnego mostu. Planistycznie przygotowane są już nawet dwie lokalizacje.
Czy nie była możliwa realizacja dwóch projektów mostowych jednocześnie?
Realizacja kolejnego mostu w tej chwili byłaby znacznie przedwczesna. Pamiętajmy, że realizujemy
teraz 4,1 km nowej trasy z mostem pośrodku. Kolejne odcinki ulic podobnej długości, prowadzących
do granic miasta, czekają nas w niedalekiej przyszłości. Co prawda już bez mostu, ale także w formie
dwujezdniowej, czteropasmowej, z wiaduktami. To również będzie bardzo duże przedsięwzięcie.
Wszystko po to, by np. od strony Łodzi od razu wyjechać na miejską drogę o wysokim standardzie,
spełniającą normy budowanej trasy mostowej, czy też dalej komfortowo pojechać w kierunku
Gdańska.

Media o moście
28 marca na budowie mostu przez Wisłę w Toruniu zostanie przeprowadzony montaż pierwszego
stalowego łuku przeprawy. Zgodnie z harmonogramem operacja ma potrwać około 8 godzin. [...]
Będzie to pierwszy w Polsce montaż tak ciężkich i równocześnie dużych elementów. Zadanie to
zamierzano zrealizować w grudniu ubiegłego roku, jednak z uwagi na niekorzystne warunki
atmosferyczne operację trzeba było trzeba było przełożyć.
inżynieria.com, 27.02.2013
- Miejski Zarząd Dróg rozpatrzył pozytywnie wniosek wykonawcy na przedłużenie czasu
ukończenia robót – mówi Agnieszka Kobus – Pęńsko, rzeczniczka prasowa MZD. – Projekt
aneksu dotyczący przedłużenia terminu realizacji inwestycji został przesłany do weryfikacji do
Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie – instytucji, która jest stroną umowy
o dofinansowanie.
etransport.pl, 22.03.2013
Na moście będą znajdować się po dwa pasy ruchu w każdą stronę, co pozwoli rozładować
natężenie ruchu na moście w pobliżu toruńskiej starówki.
naszemiasto.pl, 19.03.2013
Mimo mrozów i śnieżycy, która przeszła w ostatnich dniach przez Toruń, praca na budowie mostu
trwa nieprzerwanie. Podpory brzegowe są już gotowe do montażu łuków.
Gazeta Pomorska Toruń, 18.03.2013
W Toruniu powstaje nowy most przez Wisłę. Jest to jedna z największych inwestycji drogowych
w regionie. Nowy most w Toruniu będzie miał 540 metrów długości i będzie szeroki na 24 metry.
Wiadomości24.pl, 17.03.2013
By rozpocząć transport 270-metrowego łuku mostu na środek Wisły w Toruniu potrzeba 7-10 dni
dobrej pogody. Pogoda utrudnia prace drogowców, którzy muszą zaczekać na stabilne warunki
atmosferyczne.
InvestMap.pl, 15.03.2013

Strabag zapewnia, że pod względem rzeczowym wykonał już około 80 proc. robót przewidzianych
kontraktem. W wielu miejscach prace idą zgodnie z planem. Tak jest na przykład na placu
Daszyńskiego. [...] Wykonawca potwierdza, że prace na tych odcinkach zakończą się w lipcu.
Nowości, 13.03.2013
W minionym tygodniu na budowie nowego mostu w Toruniu zużyto 859 m2 betonu i 185 ton
stali zbrojeniowej. Na budowie pracowało 378 osób i 108 sztuk ciężkiego sprzętu budowlanego.
Budownictwo.org, 11.03.2013
Generalny Wykonawca toruńskiego mostu – firma Strabag – kontynuuje roboty drogowe. Jakie?
Wzmacnianie wyspy oraz prace mostowe na prawo i lewobrzeżnych estakadach. [...] Wkrótce
rozpocznie się podwieszanie na linach kolejnej części estakady na pl. Daszyńskiego, która
połączy ul. Żółkiewskiego z Szosą Lubicką.
Gazeta Pomorska Toruń, 8.03.2013
Wykonawca toruńskiego mostu w ostatnich dniach lutego wykonał wykopy pod nawierzchnię
ulicy Szosa Lubicka. W najbliższym czasie na placu Daszyńskiego ruszą pozostałe prace związane
z wykonaniem nawierzchni jezdni, oznakowaniem, oświetleniem i ekranami akustycznymi.
euroinfrastruktura.pl, 6.03.2013
Na moście głównym do wykonania pozostał jeden z najbardziej widowiskowych elementów
projektu, czyli montaż konstrukcji stalowej łuków na podporach i montaż pomostów jezdnych
do łukowych konstrukcji nośnych. W następnej kolejności wykonawca ułoży nawierzchnię
jezdni, zainstaluje oświetlenie, iluminację i oznakowanie.
mojeauto.pl, 3.03.2013
Drogowcy zaawansowanie największej inwestycji drogowej w mieście oceniają na około 80 proc.
Budowlańcy cały czas czekają na sprzyjające warunki do transportu łuków mostu z brzegu na
środek rzeki.
Gazeta Wyborcza Toruń, 1.03.2013

Dla czytelników e-gazetki przygotowalismy mostowy rebus:

- OST

KL-

- BLICA

- ĄDŁO

„...”
1

2

- CUDZYSŁ-

dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Projekt budowa mostu drogowego w Toruniu
wraz z drogami dojazdowymi
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013

