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V rámci projektu nosného systému MHD bola vybudovaná nová oceľová
konštrukcia mosta dĺžky 465m spájajúca bratislavskú a petržalskú stranu Dunaja.
Pre založenie tejto konštrukcie boli využité všetky existujúce piliere mimo Dunaja,
korytové piliere sú dva, pričom piliere č. 3 a 4 sa zbúrali a namiesto nich postavil 1
úplne nový č. 34 a pilier č. 5 sa zosilnil, zrekonštruoval a navýšil. Pre založenie
dvoch korytových pilierov bola použitá trysková injektáž - Soilcrete®.

PILIER ,,P 5 ,,
Pre založenie piliera č. 5 sa zhotovil blok z tryskovej injektáže pod základovou
pätkou vonkajšieho rozmeru 27 x 12m, ktorá je uvažovaná ako obvodový prstenec
okolo existujúceho drieku piliera. Blok je vyskladaný zo stĺpov tryskovej injektáže
priemeru 2,0m v štrkovitých zeminách a priemeru cca 0,8m v neogénnych zeminách.
Spodná hrana bloku je v hĺbke 114,7m n. m. Staticky bude blok tryskovo
preinjektovanej zeminy pôsobiť ako plošný základ so základovou škárou v úrovni
spodnej hrany bloku.
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Key achievements
Trysková
injektáž Soilcrete dvojzložková (double):
•

Paprsok suspenzie o výstupnej rýchlosti nejmenej 100 m/sec sa používa k
súčasnému rezaniu a vytváraniu telesa tryskovej injektáže Soilcrete. Na zvýšenie
eróznej sily a tým i zväčšení dosahu paprsku cementovej suspenzie sa paprsok
pomocou kruhovej trysky obalí stlačeným vzduchom.

•

Trysková injektáž Soilcrete dvojzložková se používa pre lamelové steny,
podchytávanie a tesnenie dna.

PILIER ,,P 34,,
Pre založenie piliera č. 34 sa zhotovil blok z tryskovej injektáže pod základovou
pätkou piliera rozmeru 26 x 10m, pričom je pôdorysne zväčšený na každú stranu
o 1m kvôli potrebe utesnenia zámkov vnútornej štetovnicovej ohrádzky. Je
zhotovený zo stĺpov tryskovej injektáže priemeru 1,6m. Hĺbka bloku tryskovej
injektáže je definovaná v statickom výpočte a predbežne je uvažovaná v hĺbke 113,8
m n. m. Horná časť bloku bude zároveň slúžiť na utesnenie dna výkopu stavebnej
jamy na realizáciu základu a piliera.
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