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Vážení čtenáři, 

předkládáme Vám poměrně rozsáhlé číslo našeho časopisu věnované asijským mostům, 

konkrétně mostům přes řeku Yangtze v Číně. 

Všechny tyto mosty se vyznačují technologickými inovacemi, výzkumy i jedinečností, a to nejen 

svou velikostí. 

Při překladu textů do českého jazyka se to odrazilo na chybějící odpovídající terminologii 

v češtině. Z tohoto důvodu velice uvítáme konstruktivní náměty, připomínky a návrhy ohledně 

navrhovaných termínů a způsobů překladu. Vzhledem k elektronické formě časopisu lze text 

článků kdykoliv upravit.  

Rovněž průběžně vypracováváme specializovaný anglicko-český slovníček týkající se této 

vybrané terminologie a uvítáme i spolupráci na jeho zpřesňování. Věříme, že to bude přínosem. 

Doufáme, že se Vám časopis bude líbit. 

 

 

Dear readers 

We are happy to bring you a new issue of our Czech-English magazine „e-mosty“ (e-bridges).  

It is focused on Asian Bridges, especially bridges across the river Yangtze in China. 

All bridges are special for their technological innovation, research and they are absolutely 

unique – not only regarding their size. 

We hope you will like reading our magazine and we wish you a pleasant time over it. 

 

 

Magdaléna Sobotková 
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Vážení mostaři, přátelé, 

díky úsilí redakce máte možnost se seznámit s dalším číslem časopisu „e-mosty“.  

Pro první letošní číslo byly vybrány zajímavé čínské projekty. Mohutný rozvoj průmyslové výroby v asijských zemích vyvolal 
stavbu nových dopravních staveb a také snahu o rychlejší spojení i za cenu nákladných a technicky náročných staveb. 

Tak tomu je u vysokorychlostních tratí s rychlostí přes 200km/hod., které vyžadují nová technická řešení vyvolaná dopravní 
rychlostí, jako jsou půdorysné a výškové poloměry tratí, z čehož vyplývá zcela nové trasování dopravní cesty a tomu 
odpovídající nároky na mosty a tunely. 

Podobně je tomu u dálničních tras, kde mnohdy již nestačí ani čtyřpruhové komunikace a je třeba navrhnout dopravně 
kapacitnější řešení, ale také pohodlnější a kratší trasy – spojení, což přináší významné úspory, časové i dopravních nákladů. 
To není myšlenka nová, vede však k náročným mostním dílům. Mám na mysli např. u nás výstavbu mostu v Podolí při 
přemostění Vltavy, kdy náročná historicky původní trasa a sjezd s mnoha zatáčkami do údolí a nízkovodním řetězovým 
mostem byl nahrazen vysoko nad hladinou řeky krásným obloukovým mostem (1941). Za stejný cíl mají i  nové stavby ve 
světě.  Lze uvést příklad trasování a stavby obloukového mostu u přehrady Hoover v USA (viz „e-mosty“ 2/2015), nebo 
zavěšený most Millau ve Francii (viz „e-mosty“ 1/2015). Ze stejných důvodů se staví i dlouhá přemostění mořských úžin. 
Současně s tím se soutěží o největší rozpětí.  

Do letošního prvního dílu vydání časopisu „e-mosty“ byly vybrány mosty přes dolní tok řeky Yangtze v Číně, která svoji šířkou 
tvoří velkou dopravní překážku a také dává velkou příležitost pro stavby velkých mostů. Jsou to vesměs mosty výjimečné, na 
kterých byly použity speciální nebo nově vyvinuté stavební postupy a technologie, z nichž některé mohou být aplikovatelné i 
na stavbách mostů u nás.  

Přestože lze možná mnoho informací najít i v jiných médiích, souhrnné zpracování určité, vybrané tématiky jistě čtenáři ocení 
a možná i pomohou tvořit náš časopis „e-mosty“. 

 

Dear Bridge Engineers, Friends, 

Thank to hard work of our colleagues you now may read another issue of our magazine „e-mosty“. 

For this year´s first issue interesting Chinese projects have been chosen. Vast industrial development in Asia calls for 
realisation of new transport structures and need for faster connection which very often requires costly and technically 
demanding structures. 

It is the case of high-speed railways designed for speed over 200 km/h that require new technical solutions such as ground 
and sectional plans of railway lines, subsequent new alignment and design of bridges and tunnels. 

Similar situation is with highways where sometimes four-line roads are not sufficient and it is necessary to bring more 
suitable solutions regarding their capacity, comfort and length – shorter connections that bring significant time, monetary a 
transportation savings. It is not a new idea, however, it leads to complex bridge engineering structures. I mean for example a 
Czech bridge in Podolí crossing the Vltava River where original alignment with many bends down to the valley with a chain 
bridge was replaced high above the water surface by a beautiful arch bridge (1941). New bridge structures aim at the same, 
such as an arch bridge at Hoover Dam (see „e-mosty“ 2/2015), or cable-stayed bridge Millau in France (see „e-mosty“ 
1/2015). For the same reasons long bridges across sea straits are built, and at the same time competing for the longest 
spans. 

 

Doc. Ing. Vladislav Hrdoušek, CSc. 

 
 
 
  

     
 
  
 
 
 

 

First issue of our magazine “e-mosty” brings articles 
about Yangtze River Bridges in China. The river, with its 
width, creates a big obstacle and thus provides big 
challenges for realisation of big bridges. The bridges are 
extraordinary, their realisation required usage of 
special or newly developed processes and technologies, 
some of which may be applied on some bridge 
structures in the Czech Republic too. 

 
Although you may find information about such 
structures in other media, I believe you appreciate our 
summary of this topic. At the same time you are 
welcome to help us create our magazine “e-mosty”. 
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Bridge Construction across  

the Yangtze River in Jiangsu, China 

 

Realizace mostů přes řeku Yangtze 

v provincii Jiangsu v Číně 

Summary 

As Jiangsu is located in the middle and lower 
reaches of Yangtze River with particular natural 
conditions and high navigational requirements, 
cable-supported bridge is always one of the pref-
erable bridge types to cross the River. This paper 
gives a brief description of some details about four 
completed suspension bridges - Jiangyin Bridge, 
Runyang Bridge, Taizhou Bridge and Nanjing 4th 
Bridge, and three cable-stayed bridges - Nanjing 
2nd and 3rd Yangtze River Highway Bridge and Su-
tong Yangtze River Highway Bridge. 

Keywords: Jiangsu provincial; cable-supported 
bridge; suspension over Jiangsu Yangtze River; 
multi-span continuous; anchorage.  

 

Mapka dálničních mostů přes řeku Yangtze v provincii 
Jiangsu 

 Blueprint for Highway River-crossing Passages in 
Jiangsu Province 

 

Souhrn 

Protože je Jiangsu umístěno na středním a dolním 
toku řeky Yangtze s charakteristickými přírodními 
podmínkami a požadavky na plavební provoz, most 
podporovaný lany je vždy jedním z preferovaných 
typů mostů přes tuto řeku. Článek přináší stručný 
popis některých detailů týkajících se čtyř dokonče-
ných visutých mostů - Jiangyin Bridge, Runyang 
Bridge, Taizhou Bridge a Nanjing 4th Bridge, a tří 
zavěšených mostů - Nanjing 2nd a 3rd Yangtze River 
Highway Bridge a Sutong Yangtze River Highway 
Bridge. 

Klíčová slova: provincie Jiangsu; zavěšený most; 
visutý most přes řeku Yangtze; vícepolový spojitý; 
kotvení. 
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Introduction 

The Yangtze River is Chinese greatest river, and its 
main stream overall length 6 300 kilometers, which 
flows through Chinese eleven provinces or munici-
palities, finally into the East China Sea. In the mid-
dle and lower reaches of the Yangtze River, Jiangsu 
Province, located in the economically-developed 
and prosperous Yangtze River Delta, is the place 
where the Yangtze River and East Sea converge, 
adjoins other municipalities and provinces includ-
ing Shanghai, Zhejiang, Shandong, Anhui etc., and 
has very heavy land and water transportation. For 
a long time, it has been always the Yangtze River 
which hindered communication between people 
from southern and northern banks and economic 
development of northern part of Jiangsu.  

With increasing transportation as a result of social 
and economic development, investigation on pos-
sible construction of passages across the Yangtze 
River was carried out in Jiangsu province in 1986 
and 12 possible locations for bridges and tunnels 
were selected as a result of investigation in respect 
of economic development, transportation and 
natural conditions. In 2006, overall planning of 
river-crossing passages in Jiangsu was further ad-
justed to confirm that there will be totally 24 river-
crossing passages in Jiangsu province and that 11 
river –crossing passages of these passages belong 
to highway planning. In recent over fifteen years, 
four largest span suspension bridges, three largest 
span cable-stayed bridges, one continuous steel 
truss arch highway bridge and one high-speed 
railway bridge across the Yangtze River were al-
ready built in Jiangsu.  

The four suspension highway bridges are Jiangyin 
Yangtze River Highway Bridge, Runyang Yangtze 
River Highway Bridge, Taizhou Yangtze River High-
way Bridge and Nanjing 4th Yangtze River Highway 
Bridge, which were completed in 1999, 2005, 2012 
and 2013 respectively. The three cable-stayed 
bridges are Nanjing 2nd and 3rd Yangtze River 
Highway Bridge and Sutong Yangtze River Highway 
Bridge, which were completed in 2001, 2005 and 
2008 respectively. And the continuous steel box 
girder bridge, Chongqi Yangtze River Highway 
Bridge was completed in 2011, and at the same 
year, the world's first six-lane railway bridge, Nan-
jing Dashengguan Yangzi River Bridge was com-
pleted successfully.  

 

Úvod 

Řeka Yangtze je největší čínská řeka, její hlavní tok 
má délku přes 6 300 km, protéká 11 provinciemi 
nebo obcemi a nakonec se vlévá do Východočín-
ského moře. Na střední a dolním toku řeky 
v provincii Jiangsu, což je ekonomicky rozvinutá a 
prosperující delta řeky Yangtze v místě jejího ústí 
do Východočínského moře, se spojují obce a pro-
vincie včetně Šanghaje, Zhejiangu, Shandongu, 
Anhui atd., a je zde velmi hustá pozemní i lodní 
doprava. Dlouhou dobu řeka Yangtze brzdila ko-
munikaci mezi lidmi na jižních a severních březích a 
ekonomický rozvoj severní části Jiangsu. 

Vzhledem k nárůstu dopravy – který je následkem 
společenského a hospodářského rozvoje – byly 
v roce 1986 provedeny studie možné realizace 
přemostění řeky Yangtze a bylo vybráno 12 vhod-
ných lokalit pro mosty a tunely. Bylo přihlédnuto 
k ekonomickému rozvoji, možnostem dopravy a 
přírodním podmínkám. V roce 2006 bylo v rámci 
přesnějšího celkového územního plánování potvr-
zeno, že v provincii Jiangsu je celkem 24 přechodů 
přes řeku, z nichž 11 spadá do kompetence pláno-
vání rozvoje dálniční sítě. 

V posledních 50 letech byly přes řeku Yangtze rea-
lizovány čtyři visuté mosty o velkém rozpětí, tři 
nejdelší zavěšené mosty, jeden příhradový oblou-
kový dálniční most se spojitou mostovkou a jeden 
rychlostní železniční most. 

Čtyři visuté mosty jsou Jiangyin Yangtze River 
Highway Bridge, Runyang Yangtze River Highway 
Bridge, Taizhou Yangtze River Highway Bridge a 
Nanjing 4th Yangtze River Highway Bridge, dokon-
čeny byly: v roce 1999 (Jiangyin), 2005 (Runyang), 
2012 (Taizhou) a 2013 (Nanjing 4th). 

Tři zavěšené mosty jsou Nanjing 2nd a 3rd Yangtze 
River Highway Bridge a Sutong Yangtze River 
Highway Bridge, dokončeny byly: v roce  2001 (Nan-
jing 2nd), 2005 (Nanjing 3rd) a 2008 (Sutong). 

Most tvořený spojitým ocelovým komorovým nos-
níkem, Chongqi Yangtze River Highway Bridge, byl 
dokončen v roce 2011. 

V témže roce byl úspěšně dokončen první most na 
světě, který má šest kolejí - Nanjing Dashengguan 
Yangzi River Bridge.  
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Bridge Construction across  

the Yangtze River in Jiangsu, China 

 

Realizace mostů přes řeku Yangtze 

v provincii Jiangsu v Číně 

Summary 

As Jiangsu is located in the middle and lower 
reaches of Yangtze River with particular natural 
conditions and high navigational requirements, 
cable-supported bridge is always one of the pref-
erable bridge types to cross the River. This paper 
gives a brief description of some details about four 
completed suspension bridges - Jiangyin Bridge, 
Runyang Bridge, Taizhou Bridge and Nanjing 4th 
Bridge, and three cable-stayed bridges - Nanjing 
2nd and 3rd Yangtze River Highway Bridge and Su-
tong Yangtze River Highway Bridge. 

Keywords: Jiangsu provincial; cable-supported 
bridge; suspension over Jiangsu Yangtze River; 
multi-span continuous; anchorage.  

 

Mapka dálničních mostů přes řeku Yangtze v provincii 
Jiangsu 

 Blueprint for Highway River-crossing Passages in 
Jiangsu Province 

 

Souhrn 

Protože je Jiangsu umístěno na středním a dolním 
toku řeky Yangtze s charakteristickými přírodními 
podmínkami a požadavky na plavební provoz, most 
podporovaný lany je vždy jedním z preferovaných 
typů mostů přes tuto řeku. Článek přináší stručný 
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ných visutých mostů - Jiangyin Bridge, Runyang 
Bridge, Taizhou Bridge a Nanjing 4th Bridge, a tří 
zavěšených mostů - Nanjing 2nd a 3rd Yangtze River 
Highway Bridge a Sutong Yangtze River Highway 
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Introduction 

The Yangtze River is Chinese greatest river, and its 
main stream overall length 6 300 kilometers, which 
flows through Chinese eleven provinces or munici-
palities, finally into the East China Sea. In the mid-
dle and lower reaches of the Yangtze River, Jiangsu 
Province, located in the economically-developed 
and prosperous Yangtze River Delta, is the place 
where the Yangtze River and East Sea converge, 
adjoins other municipalities and provinces includ-
ing Shanghai, Zhejiang, Shandong, Anhui etc., and 
has very heavy land and water transportation. For 
a long time, it has been always the Yangtze River 
which hindered communication between people 
from southern and northern banks and economic 
development of northern part of Jiangsu.  

With increasing transportation as a result of social 
and economic development, investigation on pos-
sible construction of passages across the Yangtze 
River was carried out in Jiangsu province in 1986 
and 12 possible locations for bridges and tunnels 
were selected as a result of investigation in respect 
of economic development, transportation and 
natural conditions. In 2006, overall planning of 
river-crossing passages in Jiangsu was further ad-
justed to confirm that there will be totally 24 river-
crossing passages in Jiangsu province and that 11 
river –crossing passages of these passages belong 
to highway planning. In recent over fifteen years, 
four largest span suspension bridges, three largest 
span cable-stayed bridges, one continuous steel 
truss arch highway bridge and one high-speed 
railway bridge across the Yangtze River were al-
ready built in Jiangsu.  

The four suspension highway bridges are Jiangyin 
Yangtze River Highway Bridge, Runyang Yangtze 
River Highway Bridge, Taizhou Yangtze River High-
way Bridge and Nanjing 4th Yangtze River Highway 
Bridge, which were completed in 1999, 2005, 2012 
and 2013 respectively. The three cable-stayed 
bridges are Nanjing 2nd and 3rd Yangtze River 
Highway Bridge and Sutong Yangtze River Highway 
Bridge, which were completed in 2001, 2005 and 
2008 respectively. And the continuous steel box 
girder bridge, Chongqi Yangtze River Highway 
Bridge was completed in 2011, and at the same 
year, the world's first six-lane railway bridge, Nan-
jing Dashengguan Yangzi River Bridge was com-
pleted successfully.  

 

Úvod 

Řeka Yangtze je největší čínská řeka, její hlavní tok 
má délku přes 6 300 km, protéká 11 provinciemi 
nebo obcemi a nakonec se vlévá do Východočín-
ského moře. Na střední a dolním toku řeky 
v provincii Jiangsu, což je ekonomicky rozvinutá a 
prosperující delta řeky Yangtze v místě jejího ústí 
do Východočínského moře, se spojují obce a pro-
vincie včetně Šanghaje, Zhejiangu, Shandongu, 
Anhui atd., a je zde velmi hustá pozemní i lodní 
doprava. Dlouhou dobu řeka Yangtze brzdila ko-
munikaci mezi lidmi na jižních a severních březích a 
ekonomický rozvoj severní části Jiangsu. 

Vzhledem k nárůstu dopravy – který je následkem 
společenského a hospodářského rozvoje – byly 
v roce 1986 provedeny studie možné realizace 
přemostění řeky Yangtze a bylo vybráno 12 vhod-
ných lokalit pro mosty a tunely. Bylo přihlédnuto 
k ekonomickému rozvoji, možnostem dopravy a 
přírodním podmínkám. V roce 2006 bylo v rámci 
přesnějšího celkového územního plánování potvr-
zeno, že v provincii Jiangsu je celkem 24 přechodů 
přes řeku, z nichž 11 spadá do kompetence pláno-
vání rozvoje dálniční sítě. 

V posledních 50 letech byly přes řeku Yangtze rea-
lizovány čtyři visuté mosty o velkém rozpětí, tři 
nejdelší zavěšené mosty, jeden příhradový oblou-
kový dálniční most se spojitou mostovkou a jeden 
rychlostní železniční most. 

Čtyři visuté mosty jsou Jiangyin Yangtze River 
Highway Bridge, Runyang Yangtze River Highway 
Bridge, Taizhou Yangtze River Highway Bridge a 
Nanjing 4th Yangtze River Highway Bridge, dokon-
čeny byly: v roce 1999 (Jiangyin), 2005 (Runyang), 
2012 (Taizhou) a 2013 (Nanjing 4th). 

Tři zavěšené mosty jsou Nanjing 2nd a 3rd Yangtze 
River Highway Bridge a Sutong Yangtze River 
Highway Bridge, dokončeny byly: v roce  2001 (Nan-
jing 2nd), 2005 (Nanjing 3rd) a 2008 (Sutong). 

Most tvořený spojitým ocelovým komorovým nos-
níkem, Chongqi Yangtze River Highway Bridge, byl 
dokončen v roce 2011. 

V témže roce byl úspěšně dokončen první most na 
světě, který má šest kolejí - Nanjing Dashengguan 
Yangzi River Bridge.  

 

http://dict.cnki.net/dict_result.aspx?searchword=高速铁路&amptjType=sentence&ampstyle=&ampt=high-speed railway
http://dict.cnki.net/dict_result.aspx?searchword=高速铁路&amptjType=sentence&ampstyle=&ampt=high-speed railway
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As Jiangsu is located in the middle and lower reach 
of the Yangtze River featuring wide river width, 
many bridges across the Yangtze River in Jiangsu 
are large span cable-supported bridges to satisfy 
relevant requirements in respect of navigation, 
landscape, environment, ecological protection and 
economic development etc.  

This paper briefly introduces some details about 
the cable-supported bridges in Jiangsu province 
and provides some photos of other type bridge. 

 

Jiangyin Bridge carries the traffic from two national 
expressways: Tongjiang-Sanya Expressway on the 
east coast and the Beijing-Shanghai Expressway on 
the west. It’s the first bridge with main span over 
1000m built in Jiangsu. The bridge location is in the 
narrowest part of the Yangtze River in Jiangsu 
(width here is only 1 400m and river width at up-
stream or downstream is suddenly expanded to be 
over 2 500m). 

  

 

Jiangyin Bridge je visutý most s ocelovým komorovým 
nosníkem přes řeku Yangtze s hlavním rozpětím 1 385 m. 

Jiangyin Bridge,the suspension bridge made of steel box 
girder, crossing the Yangtze River with the main span of 
1 385 meters 

 

Protože provincie Jiangsu leží na středním a dolním 
toku řeku Yangtze, která se v těchto místech vy-
značuje značnou šířkou, mnoho mostů přes řeku 
jsou lany podpírané mosty o velkém rozpětí, čímž 
splňují odpovídající požadavky na plavební profil, 
krajinu, životní prostředí, ekologickou ochranu a 
hospodářský růst atd. 

Tento článek předkládá informace o mostech pod-
píraných lany v provincii Jiangsu včetně odpovídají-
cí fotodokumentace. 

Most Jiangyin převádí dopravu mezi dvěma národ-
ními silničními spojeními: dálnicí Tongjiang-Sanya 
na východním pobřeží a dálnicí Beijing-Shanghai na 
západě. Je to první most postavený v Jiangsu, jehož 
rozpětí přesahuje 1000 m. Most je umístěn 
v nejužším místě řeky Yangtze v Jiangsu jejíž šířka 
zde činí „pouhých“ 1 400 m, přičemž po i proti 
proudu se řeka náhle rozšiřuje na více než 2 500 m. 
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The deep channel of the river is more to the south 
with water depth of approximately 60m. Water 
depth at the middle of the river is approximately 
30m and the part within 200m to the north bank is 
shoal area with water depth less than 10m. In or-
der to maintain stable morphology, control impact 
to flood discharge and navigation and avoid ship 
collision with bridge piers, single-span double-
hinge steel box girder suspension bridge with span 
arrangement of 336.5m+1385m+309.34m was 
adopted to cross the Yangtze River(fig.1).The pro-
ject was started on November 1994,and was 
opened to traffic in September 1999.  

Cable System 

The rise-span ratio for main cable is 1/10.5. Main 
cable is made of prefabricated parallel wire stand 
(PPWS). Main cable in the main span consists of 
169 wire strands and additional 8 backstays are 
installed in side span. Each single wire stand con-
sists of 127 high strength galvanized steel wires 
with diameter of 5.35mm, strength of 1600MPa 
and length of 2180m. Suspension cable is made of 
parallel high strength galvanized steel wire strands 
with a spacing of 16m. Suspension cables with 
length over 10m are made of ¢ 5mm parallel steel 
wire strands and other suspension cables are made 
of ¢ 80mm steel wire ropes to reduce rigidity and 
resist fatigue. 

The catwalk is erected by air-hauling method, first 
placed two wire ropes in the bottom of the river by 
barge, then lift them up, formed a drawn wire, 
making later temporary catwalk cable erection 
does not affect water traffic. The catwalk strands 
with a continuous three-span arrangement was 
first used in China. And, the main cables, total 
weight of 16960 tons, each 2200 meters long, 
composed of 169 PPWS strands, were erected by 
the come and go cycle hauling system. 

 

Visutá lana mostu 
Jiangyin Bridge 

 

Main cable 
erection of    
Jiangyin Bridge 

 The catwalk of Jiangyin Bridge 

 

Nejhlubší část koryta s hloubkou přibližně 60 m je 
v jižnější části řeky. Hloubka uprostřed koryta řeky 
je asi 30 m a v oblasti do 200 m od severního břehu 
je mělčina s hloubkou vody menší než 10 m. Aby 
byla zachována stabilní morfologie, kontrolován vliv 
na povodňový průtok a plavbu lodí a také aby bylo 
zabráněno nárazu lodí do pilířů mostu, byl pro 
přemostění řeky Yangtze zvolen visutý most 
s ocelovou mostovkou komorového průřezu o třech 
polích s rozpětími 336,5 + 1385 + 309,3 m, kdy celé 
koryto řeky je překlenuto jedním hlavním polem 
délky 1 385 m. Projekt byl zahájen v listopadu 1994 
a most byl uveden do provozu v září 1999. 

Systém lan 

Poměr vzepětí k rozpětí hlavních kabelů (visutých 
lan) je 1/10,5. Visuté kabely jsou tvořeny prefabri-
kovanými pramenci z rovnoběžných drátů,  v hlav-
ním poli ze 169 drátěných pramenců,  v krajních 
polích je pak doplněno 8 zpětných závěsů. Každý 
pramenec se skládá ze 127-mi vysokopevnostních 
galvanizovaných ocelových drátů o průměru 5,35 
mm, pevnosti 1 600 MPa a délce 2 180 m. Závěsy 
po vzájemné vzdálenosti 16 m jsou vyrobeny 
z rovnoběžných vysokopevnostních galvanizova-
ných pramenců z ocelových drátů. Závěsy delší než 
10 m jsou vyrobeny z pramenců z rovnoběžných 
ocelových drátů Ø 5 mm. Aby se snížila tuhost a 
lépe odolávaly únavě, jsou ostatní závěsy vyrobeny 
z ocelových lan Ø 80 mm. Navíjecí lávka „catwalk“ 
byla vystavěna pomocí tzv. „air-hauling method“. 
Nejprve byla pomocí lodě na dno řeky umístěna dvě 
ocelová lana, která byla následně vyzvednuta na 
pylony, čímž pozdější navíjení visutých kabelů ne-
mělo vliv  na  říční  dopravu. Spojitá  navíjecí  lávka 
o třech polích „the catwalk strands“ byla v Číně 
použita  poprvé.  Visutá lana o celkové hmotnosti 
16 960 t, každé o délce 2 200 m a tvořené 169-ti 
PPWS pramenci, byla vztyčena systémem „come 
and go cycle hauling“. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Traffic
http://en.wikipedia.org/wiki/Expressways
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Tongjiang-Sanya_Expressway&ampaction=edit&ampredlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Beijing-Shanghai_Expressway


   

1/2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

JIANGYIN YANGTZE RIVER HIGHWAY BRIDGE 
(JIANGYIN BRIDGE FOR SHORT) 

 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

As Jiangsu is located in the middle and lower reach 
of the Yangtze River featuring wide river width, 
many bridges across the Yangtze River in Jiangsu 
are large span cable-supported bridges to satisfy 
relevant requirements in respect of navigation, 
landscape, environment, ecological protection and 
economic development etc.  

This paper briefly introduces some details about 
the cable-supported bridges in Jiangsu province 
and provides some photos of other type bridge. 

 

Jiangyin Bridge carries the traffic from two national 
expressways: Tongjiang-Sanya Expressway on the 
east coast and the Beijing-Shanghai Expressway on 
the west. It’s the first bridge with main span over 
1000m built in Jiangsu. The bridge location is in the 
narrowest part of the Yangtze River in Jiangsu 
(width here is only 1 400m and river width at up-
stream or downstream is suddenly expanded to be 
over 2 500m). 

  

 

Jiangyin Bridge je visutý most s ocelovým komorovým 
nosníkem přes řeku Yangtze s hlavním rozpětím 1 385 m. 

Jiangyin Bridge,the suspension bridge made of steel box 
girder, crossing the Yangtze River with the main span of 
1 385 meters 

 

Protože provincie Jiangsu leží na středním a dolním 
toku řeku Yangtze, která se v těchto místech vy-
značuje značnou šířkou, mnoho mostů přes řeku 
jsou lany podpírané mosty o velkém rozpětí, čímž 
splňují odpovídající požadavky na plavební profil, 
krajinu, životní prostředí, ekologickou ochranu a 
hospodářský růst atd. 

Tento článek předkládá informace o mostech pod-
píraných lany v provincii Jiangsu včetně odpovídají-
cí fotodokumentace. 

Most Jiangyin převádí dopravu mezi dvěma národ-
ními silničními spojeními: dálnicí Tongjiang-Sanya 
na východním pobřeží a dálnicí Beijing-Shanghai na 
západě. Je to první most postavený v Jiangsu, jehož 
rozpětí přesahuje 1000 m. Most je umístěn 
v nejužším místě řeky Yangtze v Jiangsu jejíž šířka 
zde činí „pouhých“ 1 400 m, přičemž po i proti 
proudu se řeka náhle rozšiřuje na více než 2 500 m. 
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The deep channel of the river is more to the south 
with water depth of approximately 60m. Water 
depth at the middle of the river is approximately 
30m and the part within 200m to the north bank is 
shoal area with water depth less than 10m. In or-
der to maintain stable morphology, control impact 
to flood discharge and navigation and avoid ship 
collision with bridge piers, single-span double-
hinge steel box girder suspension bridge with span 
arrangement of 336.5m+1385m+309.34m was 
adopted to cross the Yangtze River(fig.1).The pro-
ject was started on November 1994,and was 
opened to traffic in September 1999.  

Cable System 

The rise-span ratio for main cable is 1/10.5. Main 
cable is made of prefabricated parallel wire stand 
(PPWS). Main cable in the main span consists of 
169 wire strands and additional 8 backstays are 
installed in side span. Each single wire stand con-
sists of 127 high strength galvanized steel wires 
with diameter of 5.35mm, strength of 1600MPa 
and length of 2180m. Suspension cable is made of 
parallel high strength galvanized steel wire strands 
with a spacing of 16m. Suspension cables with 
length over 10m are made of ¢ 5mm parallel steel 
wire strands and other suspension cables are made 
of ¢ 80mm steel wire ropes to reduce rigidity and 
resist fatigue. 

The catwalk is erected by air-hauling method, first 
placed two wire ropes in the bottom of the river by 
barge, then lift them up, formed a drawn wire, 
making later temporary catwalk cable erection 
does not affect water traffic. The catwalk strands 
with a continuous three-span arrangement was 
first used in China. And, the main cables, total 
weight of 16960 tons, each 2200 meters long, 
composed of 169 PPWS strands, were erected by 
the come and go cycle hauling system. 

 

Visutá lana mostu 
Jiangyin Bridge 

 

Main cable 
erection of    
Jiangyin Bridge 

 The catwalk of Jiangyin Bridge 

 

Nejhlubší část koryta s hloubkou přibližně 60 m je 
v jižnější části řeky. Hloubka uprostřed koryta řeky 
je asi 30 m a v oblasti do 200 m od severního břehu 
je mělčina s hloubkou vody menší než 10 m. Aby 
byla zachována stabilní morfologie, kontrolován vliv 
na povodňový průtok a plavbu lodí a také aby bylo 
zabráněno nárazu lodí do pilířů mostu, byl pro 
přemostění řeky Yangtze zvolen visutý most 
s ocelovou mostovkou komorového průřezu o třech 
polích s rozpětími 336,5 + 1385 + 309,3 m, kdy celé 
koryto řeky je překlenuto jedním hlavním polem 
délky 1 385 m. Projekt byl zahájen v listopadu 1994 
a most byl uveden do provozu v září 1999. 

Systém lan 

Poměr vzepětí k rozpětí hlavních kabelů (visutých 
lan) je 1/10,5. Visuté kabely jsou tvořeny prefabri-
kovanými pramenci z rovnoběžných drátů,  v hlav-
ním poli ze 169 drátěných pramenců,  v krajních 
polích je pak doplněno 8 zpětných závěsů. Každý 
pramenec se skládá ze 127-mi vysokopevnostních 
galvanizovaných ocelových drátů o průměru 5,35 
mm, pevnosti 1 600 MPa a délce 2 180 m. Závěsy 
po vzájemné vzdálenosti 16 m jsou vyrobeny 
z rovnoběžných vysokopevnostních galvanizova-
ných pramenců z ocelových drátů. Závěsy delší než 
10 m jsou vyrobeny z pramenců z rovnoběžných 
ocelových drátů Ø 5 mm. Aby se snížila tuhost a 
lépe odolávaly únavě, jsou ostatní závěsy vyrobeny 
z ocelových lan Ø 80 mm. Navíjecí lávka „catwalk“ 
byla vystavěna pomocí tzv. „air-hauling method“. 
Nejprve byla pomocí lodě na dno řeky umístěna dvě 
ocelová lana, která byla následně vyzvednuta na 
pylony, čímž pozdější navíjení visutých kabelů ne-
mělo vliv  na  říční  dopravu. Spojitá  navíjecí  lávka 
o třech polích „the catwalk strands“ byla v Číně 
použita  poprvé.  Visutá lana o celkové hmotnosti 
16 960 t, každé o délce 2 200 m a tvořené 169-ti 
PPWS pramenci, byla vztyčena systémem „come 
and go cycle hauling“. 
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Main Girder and Its Supporting System 

Main girder, that has flat and streamlined closed 
box-type cross section as determined by the wind 
tunnel test, is 3m high and 33.1m wide and total 
width will reach 36.9m with additional overhang 
fairings. Top plate and upper web plate are 12mm 
thick, lower web plate and bottom plate are 10mm 
thick and U-trough is 6mm thick. 

The steel box girder, total weight 18000t, was di-
vided into 44 lifting units. Each unit, 32m long, 
36m wide, weigh 450t. The deck panels were im-
ported from England and assembled in China. Fig-
ure below shows the assembling welding of bot-
tom plate of the steel box deck. The box girders 
were erected by four deck lifting gantries. The four 
deck lifting gantries were lifted off the barges in 
the mid main span, which afterwards lifted the 
deck units vertically from moored barges. The units 
near the tower were installed by swinging method. 

 

 

Osazení nosníku / Erection of Stiffened Girder 
Dílenské svařování dolní desky 

The assembling welding of bottom plate 

One pair of vertical bearings are installed at lower 
cross beam for two pylons and moreover, anti-
wind bearings are installed inside of the pylon to 
restrict vertical and transverse linear movement of 
main girder as well as angle displacement around 
the bridge axis. 

 

Mostovka a systém jejího podepření 

Hlavní trám tvořený nízkým uzavřeným komoro-
vým průřezem aerodynamického tvaru, který byl 
stanoven zkouškami ve větrném tunelu, je 3 m 
vysoký a 33,1 m široký. Jeho celková šířka 
s vyloženými konzolami je 36,9 m. Horní deska a 
horní část stojiny jsou z plechu tloušťky 12 mm, 
nižší část stojiny a dolní plech mají tloušťku 10 mm 
a korýtkové výztuhy 6 mm. 

Ocelový  komorový  nosník  o  celkové hmotnosti 
18 000 t byl rozdělen na 44 segmentů. Každý 
z nich, 32 m dlouhý a 36 m široký, měl hmotnost 
450 t. Panely mostovky byly přivezeny z Anglie a 
sestaveny v Číně. Na obrázku  níže je vidět dílenské 
svařování dolní desky ocelové komory mostovky. 
Komorové nosníky byly do definitivní polohy osa-
zeny pomocí čtyř palubních jeřábů umístěných na 
mostovce. Čtveřice jeřábů vyzvednutých z člunů 
uprostřed hlavního pole posléze zvedala ze zakot-
vených člunů segmenty mostovky. Segmenty u 
pylonů byly osazeny navlečením pomocí tzv. 
„swinging method“. 

 

Mostovka je uložena prostřednictvím dvojice svis-
lých ložisek na spodních příčnících každého pylonu. 
Navíc jsou uvnitř pylonů osazeny tlumiče omezující 
svislé i příčné pohyby hlavního trámu nosné kon-
strukce od působení větru, stejně jako i jeho poo-
točení okolo podélné osy mostu. 
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Pylon and Anchor Block 

According to general layout, south pylon is located 
in naked sandy bedrock adjacent to south bank of 
the River, which is inclined toward the middle of 
the River. The foundation is supported by 24 ¢3m 
rock-embedded bored piles with each length of 
35m.  

South anchor block, located in mountain massif, is 
a gravity-type rock-embedded anchor as deter-
mined by development of rock joints. The exca-
vated pit of the foundation is 63 meters deep and 
the excavation volume is 230,000m3. Front part of 
this anchor block is an inclined section with 
notched sill to increase slip-resistance capacity and 
reduce quantity of concrete accordingly. 

 

← Výstavba jižního kotevního bloku                        
Construction of the south anchorage   

↑Hlavy pilot severního kotevního bloku 
 Pile cap construction of north anchorage 

Pylon a kotevní blok 

Základová spára jižního pylonu se nachází na odha-
leném písčitém podloží, které přiléhá k jižnímu 
břehu řeky a které je nakloněno směrem do jejího 
středu. Základ je založen na 24 vrtaných pilotách 
průměru 3 m a délky 35 m.  

Jižní kotevní blok osazený v horském masivu je 
gravitačního (tížného) typu. Je založený ve skalní 
hornině tak, jak vyplynulo z rozvoje skalních spár. 
Stavební jáma základu byla 63 m hluboká s obje-
mem výkopu 230 000 m3. Základová spára jižního 
kotevního bloku je tvaru nakloněné roviny 
s ozubeným prahem, který má za úkol zvětšit odol-
nost proti posunutí a také snížit spotřebu betonu. 
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Quaternary sediments at north bank of the bridge 
location has a layer thickness of 80~120m, upper 
part of which is a water saturated soft layer with 
poor consolidation and varies into medium and 
coarse sand with development of depth. North 
pylon foundation is supported by 96 rock-
embedded bored piles with average pile length of 
85m and diameter of 2m. A dumbbell-like pile cap 
was used and a double wall steel cofferdam was 
adopted in the pile cap construction. Both south 
and north pylons are reinforced concrete frame 
structures with height of 186m and 183m respec-
tively. Three cross beams are prestressed concrete 
structures. 

North anchor subjects to 640MN tension from 
main cable. In order to satisfy stability and small 
displacement requirements, a solution with grav-
ity-type anchor block supported by caisson founda-
tion was selected and medium and coarse sandy 
layer 50m below the ground level was used as 
bearing stratum. The caisson has a dimension of 
69m×51m, divided into 36 compartments and has 
a height of 58m, divided into 11 sections. The low-
est section of anchor block is 8m high cast by steel 
shelled concrete with bezel. In order to reduce 
uneven settlement during construction of the cais-
son, don’t cast 5m behind the anchor block until 
reinforced girder is erected. The caisson construc-
tion combined the drainage sinking and the non-
drainage sinking method. 

 

Výstavba severního kotevního bloku 
North anchorage construction Výstavba kesonu /  Caisson construction                

Kvartérní sedimenty na severním břehu v místě 
mostu mají mocnost 80 – 120 m, v horní části je 
vodou nasycená, měkká, málo zkonsolidovaná vrst-
va, která se s hloubkou mění na středně a hrubě 
zrněný písek. Základ severního pylonu je založen na 
96 pilotách vetknutých do skalního podloží. Při vý-
stavbě pilot průměru 2 m a průměrné délky 85 m 
byla použita roznášecí hlavice připomínající činku a 
dvojitá ocelová jímka.  Oba pylony, jižní i severní, 
jsou tvořeny rámovou železobetonovou konstrukcí 
o výšce 186 m, resp. 183 m. Příčle, tři na každém 
pylonu, jsou z předpjatého betonu. 

Severní kotevní blok je od visutých kabelů vystaven 
tahovému namáhání o velikosti 640 MN. Aby vyho-
věl požadavkům na stabilitu a malé posunutí, bylo 
vybráno řešení s kotevním blokem gravitačního 
typu, který je založen na kesonovém základu. 
Středně a hrubě zrněný písek o mocnosti 50 m pod 
úrovní terénu byl použit jako nosná vrstva. Keson 
má rozměry 69 x 51 m a je rozdělen na 36 částí, 
jeho výška 58 m je rozdělená na 11 pater. Nejnižší 
část kotevního bloku je 8 m vysoká z monolitického 
betonu s ocelovým pláštěm. Aby bylo omezeno 
nerovnoměrné sedání během výstavby kesonu, 
v oblasti 5 m za kotevním blokem se nebetonovalo 
do doby, než byl postaven vyztužený nosník. Keso-
nová konstrukce kombinovala odvodněné a neod-
vodněné potápění. 
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Taizhou Yangtze River Bridge Project was started on 
December 2007, and was opened to traffic in 
November 2012. The Bridge, 66km away from 
upstream Runyang Bridge and 57km away from 
downstream Jiangyin Bridge, is linking the cities 
Taizhou, Zhenjiang and Changzhou. At the bridge 
site, the river is some 2.1km wide and the riverbed 
has channels at each side, with the deeper channel 
on the south side at a water depth of some 30m, 
and reducing to some 17m towards the central 
region of the river. The channel therefore has a w-
shaped cross section at the bridge alignment. Both 
banks of the river are typically middle and lower 
Yangtze River alluvial planes consisting of soft soil 
and a thick cover layer. Bedrock is generally at 
190m deep and below.        

All elements of the planning, design and 
construction have been a determined effort to 
minimizing the ecological impact on the environs. 
A three-pylon, two-main span suspension bridge 
scheme was chosen for environmental reasons, as 
a means of minimizing impact on the river 
hydraulics and ecology through reducing the 
number of bridge piers in the water while 

Výstavba mostu Taizhou byla zahájena v prosinci 
2007, most byl otevřen pro dopravu v listopadu 
2012. Most, který se proti proudu řeky nachází 66 
km od Runyang Bridge a 57 km po proudu od Jian-
gyin Bridge, spojuje města Taizhou, Zhenjiang a 
Changzhou. V místě mostu je řeka asi 2,1 km širo-
ká, říční dno má na každé straně prohloubené ko-
ryto; hlubší koryto na jižní straně má hloubku asi 
30 m, která se zmenšuje na 17 m směrem ke stře-
du řeku. Koryto řeky má tudíž v trase mostu tvar 
písmene W. Oba břehy řeky na středním a dolním 
toku jsou tvořeny typickými aluviálními sedimenty 
s jemnozrnnou zeminou a silnou pokryvnou vrst-
vou. Skalní podloží je až v hloubce 190 m pod těmi-
to vrstvami. 

Všechny fáze přípravy, návrhu a realizace se vyzna-
čovaly jasným úsilím minimalizovat ekologickou 
zátěž. Návrh visutého mostu se třemi pylony a 
dvěma hlavními poli byl vybrán i s ohledem na 
životní prostředí. Menší počet pilířů v řece snížil 
dopad na hydrauliku řeky a ekologii – a zároveň 
umožnil vytvoření dvou plavebních kanálů pro 
snazší pohyb plavidel a rozvoj přístavů v oblasti. 
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providing for two main navigation channels to 
facilitate ship movements and encourage the 
development of port facilities in the region. The 
scheme is also cost-competitive given the site 
constraints and project conditions. 

The main crossing over the Yangtze River is a 
spectacular suspension bridge of three pylons, and 
two continuous 1,080m main spans. It carries dual-
six traffic lanes, with a deck width of 33 m.The 
central pylon is of an inverted-Y shape on 
elevation, 200m tall, constructed in steel, and 
founded on a 58m by 44m caisson. The pylons at 
each end of the main bridge spans are concrete 
frame structures, 180m tall, and each founded on 
46 number 2.8m diameter friction piles. 

The three-pylon, two-main span integral 
suspension bridge system enabled not only a 
breakthrough in spanning over large distances, but 
also the beginning of a new generation of multiple-
span continuous ultra-long-span bridges for 
conquering difficult terrains and obstacles. 

 

Projekt mostu Taizhou přinesl pět nových světových rekordů: 

 První visutý most velkého rozpětí se třemi pylony a dvěma 
hlavními poli (2 x 1 080 m); 

 Nejvyšší středový pylon ve tvaru obráceného písmene Y 
s výškou 200 m; 

 Nejhlubší kesonové založení středového pylonu v řece; 

 Nejdelší visuté lano s délkou hlavního lana 3 110 m;  

 První souběžná výstavba mostovky ve dvou dlouhých polích 
integrovaného visutého mostu. 

 

The Taizhou Bridge project pioneered five new world records: 

 the first long-span, three-pylon and two-main-span (2 x 
1,080 meters) suspension bridge; 

 the tallest central pylon of an inverted-Y shape with a height 
of 200 meters;  

 the deepest underwater bridge caisson foundation for the 
central pylon; 

 the longest suspension cable with two 3,110-meter-long 
main cables; and 

 the first concurrent erection of two long suspended deck 
girders, in an integral suspension bridge system. 

 

Pohled na středový pylon 
View of central pylon 
 

Návrh mostu je rovněž konkurenceschopný 
z hlediska nákladů s přihlédnutím k omezením 
daným umístěním a podmínkami projektu. 

Hlavní přemostění řeky je tvořeno výjimečným 
visutým mostem se třemi pylony a se dvěma 
hlavní mi poli délky 1 080 m. 

Most převádí směrově dělenou vozovku o šesti 
pruzích, s mostovkou šířky 33 m. Středový ocelo-
vý pylon má v podélném směru tvar obráceného 
písmene Y, je 200 m vysoký a je založen na keso-
nu o rozměrech 58 x 44 m. Pylony na obou stra-
nách hlavních polí jsou betonové rámové kon-
strukce, 180 m vysoké a každý je založen na 46 
vrtaných pilotách o průměru 2,8 m. 

Integrální systém visutého mostu se třemi pylony 
a dvěma hlavními poli je nejen průlomem 
v přemostění velkých vzdáleností, ale také počát-
kem nové generace vícepolových spojitých velmi 
dlouhých mostů, které dokážou překonat obtížný 
terén a překážky. 
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Technology of a Three-Pylon Continuous Suspension 
Bridge  

The Taizhou Bridge was the first attempt to create 
a long, multiple-span continuous suspension 
bridge. This suspension system is an improvement 
over conventional two-pylon suspension systems, 
by providing an additional pylon and hence vertical 
support, to reduce the internal forces in the main 
cables and anchors. Several issues must be 
resolved in the design of a three-pylon, continuous 
suspension bridge. Under the most adverse loading 
conditions with full live load on one main span, and 
none on the other, the deflections of the deck 
must be controlled to within limits. The friction 
between the main cables and the saddles must be 
sufficient to prevent cable slip. While meeting 
these two criteria, the stability and structural 
adequacy of the central pylon must also be 
preserved. Conflicting demands on the central 
pylon stiffness therefore arise – a flexible central 
pylon helps prevent cable slip but is ineffective in 
the control of girder deflections; a stiff central 
pylon renders it difficult to help prevent cable slip, 
although it improves on deflection control of the 
girder. For Taizhou Bridge, three pylon types were 
investigated – an inverted Y-frame, an A-frame and 
an I-shape. The investigation revealed that an I-
shape pylon has a low stiffness, and that the 
deflections at the pylon top and in the box girder 
would be too high under the critical loading 
conditions. An A-frame pylon was found to possess 
relatively low resistance against cable slip. The 
inverted-Y pylon scheme was found to offer 
adequate resistance against cable slip and 
sufficient control of stresses and deflections. 
Further investigations and optimizations were 
carried out, to determine an acceptable 
longitudinal stiffness in the pylon, through 
exploring different controlling parameters, 
including the pylon height, cross sectional 
dimensions, the longitudinal separation between 
the pylon feet, and the height at which the pylon 
legs join together. After exhaustive investigations, 
the final solution was a longitudinal inverted Y-
frame, and transverse portal-frame type pylon of 
steel construction. The central pylon is 200m high, 
with its feet 34.75m apart and the legs connected 
at a height of 69.5m. The work was a significant 
effort in practical engineering and research and 
development. It further advanced our fundamental 
understanding of this type of bridge system. 

Technologie výstavby spojité konstrukce visutého 
mostu se třemi pylony 

Most Taizhou představuje první pokus o realizaci 
dlouhého vícepolového visutého mostu se spojitou 
mostovkou. Tento systém visutého mostu je vylep-
šením obvyklého dvoupylonového visutého mostu 
přidáním jednoho pylonu navíc – tedy svislé pod-
pory, aby se snížily síly v hlavních lanech a kotvách. 
V projektové fázi mostu bylo třeba vyřešit mnoho 
problémů třípylonového visutého mostu. Při ma-
ximálním proměnném zatížení pouze jednoho pole 
a žádném zatížení v dalších polích je třeba splnit 
požadavky na průhyb mostovky. Musí být také 
dostačující tření hlavních lan v sedlech, aby se za-
bránilo prokluzu lana. Je třeba splnit obě tato krité-
ria a zároveň zajistit stabilitu středového pylonu při 
rozumných rozměrech konstrukce. Vznikly rozpo-
ruplné požadavky na tuhost středového pylonu – 
pružný středový pylon by pomohl zabránit prokluzu 
lana, ale je málo účinný při omezení průhybu mos-
tovky; tuhý středový pylon stěží zabrání prokluzu 
lana, avšak příznivě ovlivní průhyb mostovky.  

Pro most Taizhou byly řešeny tři typy pylonu – rám 
ve tvaru obráceného písmene Y, rám ve tvaru A, a 
tvar I. Bylo zjištěno, že pylon ve tvaru I má nižší 
tuhost, a že deformace horní části pylonu a komo-
rového nosníku mostovky by byly při mezním zatí-
žení příliš velké. Rám ve tvaru A měl relativně nižší 
schopnost zabránit prokluzu lana. Ukázalo se, že 
pylon ve tvaru obráceného Y vykazuje lepší odol-
nost proti prokluzu lana a dostatečně omezí napětí 
a průhyby. Byla provedena další ověření a optima-
lizace, aby se určila odpovídající podélná tuhost 
pylonu; zkoumaly se různé návrhové parametry, 
včetně výšky pylonu, rozměrů příčného řezu, po-
délné vzdálenosti mezi patami pylonu, a výšky, kde 
se nohy pylonu spojují.  

Po obsáhlých studiích byl pro ocelovou konstrukci 
pylonu jako konečné řešení navržen rám ve tvaru 
obráceného písmene Y v podélném směru a 
v příčném směru jako portálový rám. Středový 
pylon je 200 m vysoký, rozteč v patách pylonu je 
34,75 m; nohy se spojují ve výšce 69,5 m.  

Celé dílo je výsledkem značného úsilí jak v oblasti 
praktického inženýrství, tak i výzkumu a vývoje. 
Přispělo k pokroku pochopení principů tohoto 
mostního systému. 
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providing for two main navigation channels to 
facilitate ship movements and encourage the 
development of port facilities in the region. The 
scheme is also cost-competitive given the site 
constraints and project conditions. 
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spectacular suspension bridge of three pylons, and 
two continuous 1,080m main spans. It carries dual-
six traffic lanes, with a deck width of 33 m.The 
central pylon is of an inverted-Y shape on 
elevation, 200m tall, constructed in steel, and 
founded on a 58m by 44m caisson. The pylons at 
each end of the main bridge spans are concrete 
frame structures, 180m tall, and each founded on 
46 number 2.8m diameter friction piles. 

The three-pylon, two-main span integral 
suspension bridge system enabled not only a 
breakthrough in spanning over large distances, but 
also the beginning of a new generation of multiple-
span continuous ultra-long-span bridges for 
conquering difficult terrains and obstacles. 

 

Projekt mostu Taizhou přinesl pět nových světových rekordů: 

 První visutý most velkého rozpětí se třemi pylony a dvěma 
hlavními poli (2 x 1 080 m); 

 Nejvyšší středový pylon ve tvaru obráceného písmene Y 
s výškou 200 m; 

 Nejhlubší kesonové založení středového pylonu v řece; 

 Nejdelší visuté lano s délkou hlavního lana 3 110 m;  

 První souběžná výstavba mostovky ve dvou dlouhých polích 
integrovaného visutého mostu. 

 

The Taizhou Bridge project pioneered five new world records: 

 the first long-span, three-pylon and two-main-span (2 x 
1,080 meters) suspension bridge; 

 the tallest central pylon of an inverted-Y shape with a height 
of 200 meters;  

 the deepest underwater bridge caisson foundation for the 
central pylon; 

 the longest suspension cable with two 3,110-meter-long 
main cables; and 

 the first concurrent erection of two long suspended deck 
girders, in an integral suspension bridge system. 

 

Pohled na středový pylon 
View of central pylon 
 

Návrh mostu je rovněž konkurenceschopný 
z hlediska nákladů s přihlédnutím k omezením 
daným umístěním a podmínkami projektu. 

Hlavní přemostění řeky je tvořeno výjimečným 
visutým mostem se třemi pylony a se dvěma 
hlavní mi poli délky 1 080 m. 

Most převádí směrově dělenou vozovku o šesti 
pruzích, s mostovkou šířky 33 m. Středový ocelo-
vý pylon má v podélném směru tvar obráceného 
písmene Y, je 200 m vysoký a je založen na keso-
nu o rozměrech 58 x 44 m. Pylony na obou stra-
nách hlavních polí jsou betonové rámové kon-
strukce, 180 m vysoké a každý je založen na 46 
vrtaných pilotách o průměru 2,8 m. 

Integrální systém visutého mostu se třemi pylony 
a dvěma hlavními poli je nejen průlomem 
v přemostění velkých vzdáleností, ale také počát-
kem nové generace vícepolových spojitých velmi 
dlouhých mostů, které dokážou překonat obtížný 
terén a překážky. 
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Technology of a Three-Pylon Continuous Suspension 
Bridge  

The Taizhou Bridge was the first attempt to create 
a long, multiple-span continuous suspension 
bridge. This suspension system is an improvement 
over conventional two-pylon suspension systems, 
by providing an additional pylon and hence vertical 
support, to reduce the internal forces in the main 
cables and anchors. Several issues must be 
resolved in the design of a three-pylon, continuous 
suspension bridge. Under the most adverse loading 
conditions with full live load on one main span, and 
none on the other, the deflections of the deck 
must be controlled to within limits. The friction 
between the main cables and the saddles must be 
sufficient to prevent cable slip. While meeting 
these two criteria, the stability and structural 
adequacy of the central pylon must also be 
preserved. Conflicting demands on the central 
pylon stiffness therefore arise – a flexible central 
pylon helps prevent cable slip but is ineffective in 
the control of girder deflections; a stiff central 
pylon renders it difficult to help prevent cable slip, 
although it improves on deflection control of the 
girder. For Taizhou Bridge, three pylon types were 
investigated – an inverted Y-frame, an A-frame and 
an I-shape. The investigation revealed that an I-
shape pylon has a low stiffness, and that the 
deflections at the pylon top and in the box girder 
would be too high under the critical loading 
conditions. An A-frame pylon was found to possess 
relatively low resistance against cable slip. The 
inverted-Y pylon scheme was found to offer 
adequate resistance against cable slip and 
sufficient control of stresses and deflections. 
Further investigations and optimizations were 
carried out, to determine an acceptable 
longitudinal stiffness in the pylon, through 
exploring different controlling parameters, 
including the pylon height, cross sectional 
dimensions, the longitudinal separation between 
the pylon feet, and the height at which the pylon 
legs join together. After exhaustive investigations, 
the final solution was a longitudinal inverted Y-
frame, and transverse portal-frame type pylon of 
steel construction. The central pylon is 200m high, 
with its feet 34.75m apart and the legs connected 
at a height of 69.5m. The work was a significant 
effort in practical engineering and research and 
development. It further advanced our fundamental 
understanding of this type of bridge system. 

Technologie výstavby spojité konstrukce visutého 
mostu se třemi pylony 

Most Taizhou představuje první pokus o realizaci 
dlouhého vícepolového visutého mostu se spojitou 
mostovkou. Tento systém visutého mostu je vylep-
šením obvyklého dvoupylonového visutého mostu 
přidáním jednoho pylonu navíc – tedy svislé pod-
pory, aby se snížily síly v hlavních lanech a kotvách. 
V projektové fázi mostu bylo třeba vyřešit mnoho 
problémů třípylonového visutého mostu. Při ma-
ximálním proměnném zatížení pouze jednoho pole 
a žádném zatížení v dalších polích je třeba splnit 
požadavky na průhyb mostovky. Musí být také 
dostačující tření hlavních lan v sedlech, aby se za-
bránilo prokluzu lana. Je třeba splnit obě tato krité-
ria a zároveň zajistit stabilitu středového pylonu při 
rozumných rozměrech konstrukce. Vznikly rozpo-
ruplné požadavky na tuhost středového pylonu – 
pružný středový pylon by pomohl zabránit prokluzu 
lana, ale je málo účinný při omezení průhybu mos-
tovky; tuhý středový pylon stěží zabrání prokluzu 
lana, avšak příznivě ovlivní průhyb mostovky.  

Pro most Taizhou byly řešeny tři typy pylonu – rám 
ve tvaru obráceného písmene Y, rám ve tvaru A, a 
tvar I. Bylo zjištěno, že pylon ve tvaru I má nižší 
tuhost, a že deformace horní části pylonu a komo-
rového nosníku mostovky by byly při mezním zatí-
žení příliš velké. Rám ve tvaru A měl relativně nižší 
schopnost zabránit prokluzu lana. Ukázalo se, že 
pylon ve tvaru obráceného Y vykazuje lepší odol-
nost proti prokluzu lana a dostatečně omezí napětí 
a průhyby. Byla provedena další ověření a optima-
lizace, aby se určila odpovídající podélná tuhost 
pylonu; zkoumaly se různé návrhové parametry, 
včetně výšky pylonu, rozměrů příčného řezu, po-
délné vzdálenosti mezi patami pylonu, a výšky, kde 
se nohy pylonu spojují.  

Po obsáhlých studiích byl pro ocelovou konstrukci 
pylonu jako konečné řešení navržen rám ve tvaru 
obráceného písmene Y v podélném směru a 
v příčném směru jako portálový rám. Středový 
pylon je 200 m vysoký, rozteč v patách pylonu je 
34,75 m; nohy se spojují ve výšce 69,5 m.  

Celé dílo je výsledkem značného úsilí jak v oblasti 
praktického inženýrství, tak i výzkumu a vývoje. 
Přispělo k pokroku pochopení principů tohoto 
mostního systému. 
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Sinking the Central Pylon Caisson Foundation 

The central pylon is at the edge of the deep 
thalweg in the Yangtze River. For improved seismic 
resistance, ship impact resistance and cost-
competitiveness, a caisson foundation was chosen. 
The caisson has cross sectional dimensions of 58m 
by 44m, an overall height of 76m and divided into 
two halves each 38m high. The lower part is a 
prefabricated rectangular steel shell and the upper 
part is a concrete caisson.  The first part of the 
steel shell was fabricated onshore, and then 
floated to the bridge site where construction 
continued to its 38m height. The steel shell is 
precisely set out at its permanent location by 
position control system, where it was sunk to the 
riverbed by flooding it with water.  An overall 
accuracy within 500mm in plan, 1/150 gradient 
and 1 degree torsional angle was imposed. Once in 
position, the chambers of the steel shell were filled 
with concrete.  Under water concrete casting was 
used to complete the central pylon foundation 
construction.   

Caisson foundation of central pylon 

 

Zaplavení kesonového základu středového pylonu 

Středový pylon se nachází na okraji hluboké rýhy 
po ledovci v řece Yangtze. Aby se zlepšila seizmická 
odolnost, odolnost při nárazu plavidla a konkuren-
ceschopnost z hlediska nákladů, byla zvolena me-
toda kesonového založení. Rozměry příčného řezu 
kesonu jsou 58 x 44 m, celková výška je 76 m je 
rozdělena na dvě poloviny, každá je 38 m vysoká. 
Spodní část je předem vyrobená obdélníková oce-
lová skořepina a horní část je betonový keson. 
První část ocelové skořepiny byla vyrobena na bře-
hu, poté přeplavena na místo, kde pokračovala 
stavba až do výšky 38 m.  

Ocelová skořepina byla velmi přesně umístěna do 
definitivní polohy pomocí elektronického navádě-
cího systému, kde byla potopena na dno řeky. Byla 
vyžadována přesnost osazení půdorysně do 500 
mm, ve sklonu 1/150 a 1 stupeň v natočení. Po 
usazení byly komory ocelové skořepiny zality beto-
nem. Založení středového pylonu bylo dokončeno 
betonováním pod vodou. 

 

Kesonové založení středového pylonu 
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Central Pylon Erection 

The accurate positioning and erection of the first 
central pylon segment was crucial, because its 
precision would determine that of entire pylon. 
The bottom segments for each of the four legs, 
which are inclined in two directions, were 
fabricated with 34 holes each of 200mm diameter 
in the bottom bearing plates and 34 holes each of 
180mm diameter in the top plates.  The anchor 
bolts were installed through the top and bottom 
plates simultaneously.  The steel pylon segments 
were then adjusted to the prescribed setting out 
data to within 20mm tolerance, a very stringent 
demand on the erection efforts. 

Pylon Anchoring Connection 

 

Segment D4 in the inverted-Y shaped pylon is at 
the junction of the two legs, the cross beam, and 
the upper pylon; necessitating four connections.  
Each segment weighed 470-tonne.  After hoisting a 
segment to final position, geometric adjustment 
was exceedingly demanding, involving the settings 
of jacks, design of fixtures, and accuracy of site 
survey.   

Geometry control of the central pylon was 
arduous, given the effects of temperature, wind, 
differential settlement, and construction loads. The 
use of high precision survey, construction stage 
monitoring and sophisticated erection analysis, 
was absolutely critical to the process.  The 
elevations of the top plates of Segment D3 were 
accurately surveyed and monitored over several 
nights before the erection of Segment D4.   

Výstavba středového pylonu 

Přesné umístění a montáž prvního dílu středového 
pylonu byly klíčové, protože přesnost osazení má 
vliv na celý pylon.  

Spodní díly každé ze čtyř noh, které jsou skloněny 
ve dvou směrech, byly vyrobeny s dolními úložnými 
deskami, které mají 34 otvorů průměru 200 mm, a 
s horními deskami se 34 otvory průměru 180 mm. 
Kotevní šrouby byly provlečeny skrz spodní a horní 
desku. Ocelové díly pylonu byly poté ustaveny do 
předepsané polohy s tolerancí 20 mm, což byl vel-
mi striktní požadavek na montáž. 

 

Instalace pylonu 

Díl D4, pylonu ve tvaru obráceného písmene Y, 
spojuje příčníkem obě nohy v horní části pylonu, 
což vyžaduje čtyři spoje. Každý díl vážil 470 tun. Po 
vyzdvižení dílu do konečné pozice byla provedena 
velmi pečlivá kontrola geometrie, ke které bylo 
zapotřebí dvou zvedacích zařízení, projekt upevně-
ní a přesné měření na staveništi. 

Kontrola geometrie středového pylonu byla nároč-
ná, zejména kvůli účinkům teploty, větru, rozdílné-
ho sedání a zatížení. Absolutně klíčovými v tomto 
procesu bylo provedení vysoce přesného měření, 
monitoring fáze výstavby a sofistikovaná příprava 
montáže. Výšková poloha horních desek dílu D3 
byla přesně monitorována několik dní a nocí ještě 
před osazením dílu D4. 
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Sinking the Central Pylon Caisson Foundation 

The central pylon is at the edge of the deep 
thalweg in the Yangtze River. For improved seismic 
resistance, ship impact resistance and cost-
competitiveness, a caisson foundation was chosen. 
The caisson has cross sectional dimensions of 58m 
by 44m, an overall height of 76m and divided into 
two halves each 38m high. The lower part is a 
prefabricated rectangular steel shell and the upper 
part is a concrete caisson.  The first part of the 
steel shell was fabricated onshore, and then 
floated to the bridge site where construction 
continued to its 38m height. The steel shell is 
precisely set out at its permanent location by 
position control system, where it was sunk to the 
riverbed by flooding it with water.  An overall 
accuracy within 500mm in plan, 1/150 gradient 
and 1 degree torsional angle was imposed. Once in 
position, the chambers of the steel shell were filled 
with concrete.  Under water concrete casting was 
used to complete the central pylon foundation 
construction.   

Caisson foundation of central pylon 

 

Zaplavení kesonového základu středového pylonu 

Středový pylon se nachází na okraji hluboké rýhy 
po ledovci v řece Yangtze. Aby se zlepšila seizmická 
odolnost, odolnost při nárazu plavidla a konkuren-
ceschopnost z hlediska nákladů, byla zvolena me-
toda kesonového založení. Rozměry příčného řezu 
kesonu jsou 58 x 44 m, celková výška je 76 m je 
rozdělena na dvě poloviny, každá je 38 m vysoká. 
Spodní část je předem vyrobená obdélníková oce-
lová skořepina a horní část je betonový keson. 
První část ocelové skořepiny byla vyrobena na bře-
hu, poté přeplavena na místo, kde pokračovala 
stavba až do výšky 38 m.  

Ocelová skořepina byla velmi přesně umístěna do 
definitivní polohy pomocí elektronického navádě-
cího systému, kde byla potopena na dno řeky. Byla 
vyžadována přesnost osazení půdorysně do 500 
mm, ve sklonu 1/150 a 1 stupeň v natočení. Po 
usazení byly komory ocelové skořepiny zality beto-
nem. Založení středového pylonu bylo dokončeno 
betonováním pod vodou. 

 

Kesonové založení středového pylonu 
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Central Pylon Erection 

The accurate positioning and erection of the first 
central pylon segment was crucial, because its 
precision would determine that of entire pylon. 
The bottom segments for each of the four legs, 
which are inclined in two directions, were 
fabricated with 34 holes each of 200mm diameter 
in the bottom bearing plates and 34 holes each of 
180mm diameter in the top plates.  The anchor 
bolts were installed through the top and bottom 
plates simultaneously.  The steel pylon segments 
were then adjusted to the prescribed setting out 
data to within 20mm tolerance, a very stringent 
demand on the erection efforts. 

Pylon Anchoring Connection 

 

Segment D4 in the inverted-Y shaped pylon is at 
the junction of the two legs, the cross beam, and 
the upper pylon; necessitating four connections.  
Each segment weighed 470-tonne.  After hoisting a 
segment to final position, geometric adjustment 
was exceedingly demanding, involving the settings 
of jacks, design of fixtures, and accuracy of site 
survey.   

Geometry control of the central pylon was 
arduous, given the effects of temperature, wind, 
differential settlement, and construction loads. The 
use of high precision survey, construction stage 
monitoring and sophisticated erection analysis, 
was absolutely critical to the process.  The 
elevations of the top plates of Segment D3 were 
accurately surveyed and monitored over several 
nights before the erection of Segment D4.   

Výstavba středového pylonu 

Přesné umístění a montáž prvního dílu středového 
pylonu byly klíčové, protože přesnost osazení má 
vliv na celý pylon.  

Spodní díly každé ze čtyř noh, které jsou skloněny 
ve dvou směrech, byly vyrobeny s dolními úložnými 
deskami, které mají 34 otvorů průměru 200 mm, a 
s horními deskami se 34 otvory průměru 180 mm. 
Kotevní šrouby byly provlečeny skrz spodní a horní 
desku. Ocelové díly pylonu byly poté ustaveny do 
předepsané polohy s tolerancí 20 mm, což byl vel-
mi striktní požadavek na montáž. 

 

Instalace pylonu 

Díl D4, pylonu ve tvaru obráceného písmene Y, 
spojuje příčníkem obě nohy v horní části pylonu, 
což vyžaduje čtyři spoje. Každý díl vážil 470 tun. Po 
vyzdvižení dílu do konečné pozice byla provedena 
velmi pečlivá kontrola geometrie, ke které bylo 
zapotřebí dvou zvedacích zařízení, projekt upevně-
ní a přesné měření na staveništi. 

Kontrola geometrie středového pylonu byla nároč-
ná, zejména kvůli účinkům teploty, větru, rozdílné-
ho sedání a zatížení. Absolutně klíčovými v tomto 
procesu bylo provedení vysoce přesného měření, 
monitoring fáze výstavby a sofistikovaná příprava 
montáže. Výšková poloha horních desek dílu D3 
byla přesně monitorována několik dní a nocí ještě 
před osazením dílu D4. 
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The horizontal and transverse alignments were 
adjusted by jacks on the top Segment D3.  Guide 
plates were used in-between segments during the 
erection process to facilitate the matching of a new 
segment to the erection front. These temporary 
guide plates were factory-produced to ensure the 
sizes and positions of the holes were accurate, and 
they were designed to be removed after segment 
erection.  In addition, adjustment brackets were 
used for fine-tuning the segment fitting.  Each 
bracket on Segment D3 had a 500-tonne capacity 
jack, for the fine adjustment of Segment D4. 

The upper pylons Segments D6-D20 are standard 
segments and they were erected using a Pontain 
MD3600 crane. To reduce the transverse length of 
the connection and work within the capacity of the 
crane, each upper pylon segment was divided into 
two parts. 

Instalace segmentu D4 

Erection of Segment D4 

Výškové a příčné vyrovnání bylo zajištěno hydrau-
lickými válci umístěnými na horní části dílu D3. 
V průběhu montáže byly mezi díly vloženy vodicí 
desky, které usnadnily usazení nového dílu. Tyto 
dočasné vodicí desky zhotovené ve výrobně zajisti-
ly přesné rozměry a polohu otvorů a byly navrženy 
tak, aby se mohly po osazení každého dílu odstra-
nit. Pro přesné osazení dílu byly navíc použity kon-
zolové podpěry. Každá podpěra na dílu D3 dispo-
novala lisem s kapacitou 500 tun, kterým bylo ná-
sledně přesně rektifikováno umístění dílu D4. 

Horní díly pylonu D6 až D20 jsou standardní díly a 
byly montovány jeřábem Pontain MD3600. Aby se 
snížila délka příčného spoje a práce jeřábu ko-
lem jeho meze únosnosti, byl každý horní díl pylo-
nu rozdělen do dvou částí. 
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Box Girder and Cable works 

The box girder of Taizhou Bridge has a streamlined, 
closed steel box girder cross section, acting as a 
single box section with three internal cells. The 
main girder is 3.5m deep and has an overall width 
of 39.1m. For heavy vehicle traffic lanes, 16mm-
thick deck plates stiffened by 8mm-thick u-trough 
longitudinal stiffeners were used, while elsewhere 
14mm-thick plates stiffened by 6mm-thick u-
troughs were adopted. 

Each main suspension cable consists of 184 
prefabricated parallel wire strands, with each 
strand consisting of 91 high-strength galvanized 
52mm-diameter steel wires with a minimum 
tensile strength of 1,670MPa. The unstressed 
length of each strand was about 3.1km and its 
weight was 47-tonne. Inside the main cable, the 
void ratio was 18%, while outside the cable clip it 
was 20%.  The coefficient of friction between the 
main cable strands and the cable saddle was 0.2, 
with a factor of safety of at least 2 against cable 
slip. Suspender cables were made of prefabricated 
parallel high-strength, 5mm-diameter steel wires, 
with a minimum tensile strength of 1,670MPa. 
Suspenders cables have a typical longitudinal 
spacing of 16m, and the pylon centerline is 20m 
from the nearest suspender cable.      

Instalace segmentu D11 

Erection of Segment D11 

 

Komorový nosník mostovky a instalace lan 

Ocelový komorový nosník mostu Taizhou má aero-
dynamický tvar s uzavřeným průřezem, který pů-
sobí jako jednokomorový průřez se třemi vnitřními 
dutinami. Výška hlavního nosníku je 3,5 m a celko-
vá šířka je 39,1 m. Pod jízdními pruhy určenými pro 
těžkou nákladní dopravu byly použity 16 mm tlusté 
plechy mostovky vyztužené 8 mm tlustými korýt-
kovými podélnými výztuhami, zatímco na ostatních 
místech byly 14 mm tlusté plechy vyztuženy korýt-
kovými výztuhami s tloušťkou 6 mm. 

Každý hlavní visutý kabel se skládá ze 184 rovno-
běžných pramenců, každý pramenec se skládá z 91 
vysokopevnostních galvanizovaných ocelových 
drátů průměru 5,2 mm s minimální tahovou pev-
ností 1 670 MPa. Délka nezatíženého pramence je 
asi 3,1 km a má hmotnost 47 tun. Uvnitř hlavního 
kabelu je mezerovitost 18%, zatímco mimo kabelo-
vou svorku 20%. Součinitel tření mezi pramenci 
hlavního kabelu a sedlem byl 0,2 se součinitelem 
bezpečnosti nejméně 2 proti prokluzu. Závěsy 
(mostovky) byly zhotoveny z  paralelních vysoko-
pevnostních ocelových drátů průměru 5 mm s 
minimální tahovou pevností 1 670 MPa. Závěsy 
mají typickou podélnou vzdálenost 16 m, osa pylo-
nu je 20 m od nejbližšího závěsu. 
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The horizontal and transverse alignments were 
adjusted by jacks on the top Segment D3.  Guide 
plates were used in-between segments during the 
erection process to facilitate the matching of a new 
segment to the erection front. These temporary 
guide plates were factory-produced to ensure the 
sizes and positions of the holes were accurate, and 
they were designed to be removed after segment 
erection.  In addition, adjustment brackets were 
used for fine-tuning the segment fitting.  Each 
bracket on Segment D3 had a 500-tonne capacity 
jack, for the fine adjustment of Segment D4. 

The upper pylons Segments D6-D20 are standard 
segments and they were erected using a Pontain 
MD3600 crane. To reduce the transverse length of 
the connection and work within the capacity of the 
crane, each upper pylon segment was divided into 
two parts. 

Instalace segmentu D4 

Erection of Segment D4 

Výškové a příčné vyrovnání bylo zajištěno hydrau-
lickými válci umístěnými na horní části dílu D3. 
V průběhu montáže byly mezi díly vloženy vodicí 
desky, které usnadnily usazení nového dílu. Tyto 
dočasné vodicí desky zhotovené ve výrobně zajisti-
ly přesné rozměry a polohu otvorů a byly navrženy 
tak, aby se mohly po osazení každého dílu odstra-
nit. Pro přesné osazení dílu byly navíc použity kon-
zolové podpěry. Každá podpěra na dílu D3 dispo-
novala lisem s kapacitou 500 tun, kterým bylo ná-
sledně přesně rektifikováno umístění dílu D4. 

Horní díly pylonu D6 až D20 jsou standardní díly a 
byly montovány jeřábem Pontain MD3600. Aby se 
snížila délka příčného spoje a práce jeřábu ko-
lem jeho meze únosnosti, byl každý horní díl pylo-
nu rozdělen do dvou částí. 
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Box Girder and Cable works 

The box girder of Taizhou Bridge has a streamlined, 
closed steel box girder cross section, acting as a 
single box section with three internal cells. The 
main girder is 3.5m deep and has an overall width 
of 39.1m. For heavy vehicle traffic lanes, 16mm-
thick deck plates stiffened by 8mm-thick u-trough 
longitudinal stiffeners were used, while elsewhere 
14mm-thick plates stiffened by 6mm-thick u-
troughs were adopted. 

Each main suspension cable consists of 184 
prefabricated parallel wire strands, with each 
strand consisting of 91 high-strength galvanized 
52mm-diameter steel wires with a minimum 
tensile strength of 1,670MPa. The unstressed 
length of each strand was about 3.1km and its 
weight was 47-tonne. Inside the main cable, the 
void ratio was 18%, while outside the cable clip it 
was 20%.  The coefficient of friction between the 
main cable strands and the cable saddle was 0.2, 
with a factor of safety of at least 2 against cable 
slip. Suspender cables were made of prefabricated 
parallel high-strength, 5mm-diameter steel wires, 
with a minimum tensile strength of 1,670MPa. 
Suspenders cables have a typical longitudinal 
spacing of 16m, and the pylon centerline is 20m 
from the nearest suspender cable.      

Instalace segmentu D11 

Erection of Segment D11 

 

Komorový nosník mostovky a instalace lan 

Ocelový komorový nosník mostu Taizhou má aero-
dynamický tvar s uzavřeným průřezem, který pů-
sobí jako jednokomorový průřez se třemi vnitřními 
dutinami. Výška hlavního nosníku je 3,5 m a celko-
vá šířka je 39,1 m. Pod jízdními pruhy určenými pro 
těžkou nákladní dopravu byly použity 16 mm tlusté 
plechy mostovky vyztužené 8 mm tlustými korýt-
kovými podélnými výztuhami, zatímco na ostatních 
místech byly 14 mm tlusté plechy vyztuženy korýt-
kovými výztuhami s tloušťkou 6 mm. 

Každý hlavní visutý kabel se skládá ze 184 rovno-
běžných pramenců, každý pramenec se skládá z 91 
vysokopevnostních galvanizovaných ocelových 
drátů průměru 5,2 mm s minimální tahovou pev-
ností 1 670 MPa. Délka nezatíženého pramence je 
asi 3,1 km a má hmotnost 47 tun. Uvnitř hlavního 
kabelu je mezerovitost 18%, zatímco mimo kabelo-
vou svorku 20%. Součinitel tření mezi pramenci 
hlavního kabelu a sedlem byl 0,2 se součinitelem 
bezpečnosti nejméně 2 proti prokluzu. Závěsy 
(mostovky) byly zhotoveny z  paralelních vysoko-
pevnostních ocelových drátů průměru 5 mm s 
minimální tahovou pevností 1 670 MPa. Závěsy 
mají typickou podélnou vzdálenost 16 m, osa pylo-
nu je 20 m od nejbližšího závěsu. 
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BSE: 

Superstructure Construction in the Three-Pylon 
Continuous Suspension System 

The project involved the first concurrent 
erection of two long suspended box girders in an 
integral suspension bridge system. Research was 
undertaken into the type of catwalk that would 
be most suitable for the construction of a three-
pylon continuous suspension system, and it 
concluded in a continuous catwalk with four 
spans being used. A continuous catwalk can 
accommodate the characteristics of a three-
pylon, continuous suspension bridge system, 
while imposing minimal influence on the central 
pylon -  for example, the displacement at the 
pylon top, the appearance of the bridge, and the 
future inspection and maintenance efforts.  

Investigations were also conducted on compar-
ing options in either erecting the box girder 
segments from the center of a span or from the 
central pylon symmetrically outwards. The 
evaluation criteria included deflection of the 
central pylon, safety factors against cable slip, 
the need to limit variations of the forces in sus-
penders to a minimum, and also the objective to 
limit the shear forces and axial forces in the 
main girder to a minimum.  Against this set of 
criteria, detailed work led to the decision to 
erect girder segments from the middle of the 
span. 

Výstavba nosné visuté konstrukce se třemi pylony 

Projekt zahrnoval první souběžnou montáž dvou 
dlouhých vyvěšených komorových nosníků mos-
tovky  integrovaného visutého mostu.  Aby se našla 
nejvhodnější varianta pro spojitou visutou kon-
strukci se třemi pylony, zkoumaly se různé typy 
lávky, což vyústilo v realizaci spojité lávky o čtyřech 
polích. Spojitá lávka je schopna přizpůsobit se po-
žadavkům visuté spojité mostní konstrukce se tře-
mi pylony, má minimální vliv na středový pylon - 
například na vychýlení jeho horní části, na celkový 
vzhled mostu a na nároky na budoucí prohlídky a 
údržbu. 

Rovněž se sledovaly možnosti montáže segmentů 
komorového nosníku od středu rozpětí anebo sy-
metricky na obě strany od středového pylonu. 
Kritéria pro vyhodnocení zahrnovala deformaci 
středového pylonu, součinitele bezpečnosti proti 
prokluzu kabelu, požadavek omezit na minimum 
kolísání sil v závěsech a také omezit na minimum 
smykové a osové síly v hlavním nosníku mostovky. 
Na základě těchto kritérií bylo po detailním vyhod-
nocení rozhodnuto montovat segmenty mostovky 
od středu rozpětí.  
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NANJING 2nd YANGTZE RIVER HIGHWAY BRIDGE 

(NANJING 2nd BRIDGE FOR SHORT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nanjing 2nd Bridge is 11km downstream from the 
first Nanjing Yangtze River Bridge (completed in 
1968), and passes through Baguazhou, the 
third largest island in the Yangtze River.  

The Nanjing 2nd Bridge comprises the South 
Branch Bridge, the Baguazhou Island Viaduct, and 
the North Branch Bridge. The South Branch is a 
cable-stayed bridge with a centre span of 628m, 
with two towers, two lateral planes of cables, a 
five span continuous steel box girder, and 
an epoxy asphalt concrete pavement. The North 
Branch Bridge is a five span continuous box girder 
bridge with prestressed reinforced concrete. The 
river is 1.2km wide at the bridge location, the 
biggest water depth is 40m, the flow rate is 3.0 
m/s and the overburden layer is 28 m – 38 m 
thick. The project was started on October 1997, 
and was opened to traffic in March 2001. 

Composite Deep Water Foundation, which 
composed of large double-wall steel cofferdam 
and bored piles, was used for the south Brach 
Bridge, to resist the force of ship collision 
together, reducing the number of piles and the 
diameter of the steel cofferdam. The diameter of 
the large steel cofferdam is 36m, with height 
65.5m. The total number of bored piles is 21, and 
the diameter of piles is 3m. 

Druhý Nanjing Bridge se nachází 11 km po proudu 
řeky Yangtze od prvního Nanjing Yangtze River 
Bridge (dokončen v roce 1968), a prochází skrz 
Baguazhou, třetí největší ostrov na řece Yangtze. 

Druhý Nanjing Bridge se skládá se z jižní větve, 
viaduktu na ostrově Baguazhou a severní větve. 
Jižní větev tvoří zavěšený most se středovým 
polem délky 628 metrů, dvěma pylony, dvěma 
podélnými rovinami závěsů, spojitým komorovým 
trámem o pěti polích a epoxy-asfaltovou vozovkou. 
Severní větev tvoří most o pěti polích tvořených 
spojitým komorovým trámem z předpjatého 
železobetonu.  

V místě, kde se nachází most, je řeka 1,2 km široká, 
největší hloubka je 40 metrů, průtok 3 m/s a vrstva 
náplav na dně je 28 – 38 metrů. Výstavba byla 
zahájena v říjnu 1997 a dokončený most byl 
otevřen pro dopravu v březnu 2001. 

Hlubinné založení jižní části v řece se skládalo ze 
systému tvořeného velkou ocelovou jímkou 
s dvojitou stěnou a vrtaných pilot, které dokážou 
přenášet síly vzniklé případným nárazem plavidla, 
při redukci počtu pilot a průměru jímky. Průměr 
jímky je 36 metrů, výška 65,5 metru. Celkové 
množství vrtaných pilot je 21, průměr pilot 3 
metry. 
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BSE: 

Superstructure Construction in the Three-Pylon 
Continuous Suspension System 

The project involved the first concurrent 
erection of two long suspended box girders in an 
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undertaken into the type of catwalk that would 
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pylon, continuous suspension bridge system, 
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penders to a minimum, and also the objective to 
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erect girder segments from the middle of the 
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polích. Spojitá lávka je schopna přizpůsobit se po-
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například na vychýlení jeho horní části, na celkový 
vzhled mostu a na nároky na budoucí prohlídky a 
údržbu. 
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komorového nosníku od středu rozpětí anebo sy-
metricky na obě strany od středového pylonu. 
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kolísání sil v závěsech a také omezit na minimum 
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Na základě těchto kritérií bylo po detailním vyhod-
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Nanjing 2nd Bridge is 11km downstream from the 
first Nanjing Yangtze River Bridge (completed in 
1968), and passes through Baguazhou, the 
third largest island in the Yangtze River.  

The Nanjing 2nd Bridge comprises the South 
Branch Bridge, the Baguazhou Island Viaduct, and 
the North Branch Bridge. The South Branch is a 
cable-stayed bridge with a centre span of 628m, 
with two towers, two lateral planes of cables, a 
five span continuous steel box girder, and 
an epoxy asphalt concrete pavement. The North 
Branch Bridge is a five span continuous box girder 
bridge with prestressed reinforced concrete. The 
river is 1.2km wide at the bridge location, the 
biggest water depth is 40m, the flow rate is 3.0 
m/s and the overburden layer is 28 m – 38 m 
thick. The project was started on October 1997, 
and was opened to traffic in March 2001. 

Composite Deep Water Foundation, which 
composed of large double-wall steel cofferdam 
and bored piles, was used for the south Brach 
Bridge, to resist the force of ship collision 
together, reducing the number of piles and the 
diameter of the steel cofferdam. The diameter of 
the large steel cofferdam is 36m, with height 
65.5m. The total number of bored piles is 21, and 
the diameter of piles is 3m. 

Druhý Nanjing Bridge se nachází 11 km po proudu 
řeky Yangtze od prvního Nanjing Yangtze River 
Bridge (dokončen v roce 1968), a prochází skrz 
Baguazhou, třetí největší ostrov na řece Yangtze. 

Druhý Nanjing Bridge se skládá se z jižní větve, 
viaduktu na ostrově Baguazhou a severní větve. 
Jižní větev tvoří zavěšený most se středovým 
polem délky 628 metrů, dvěma pylony, dvěma 
podélnými rovinami závěsů, spojitým komorovým 
trámem o pěti polích a epoxy-asfaltovou vozovkou. 
Severní větev tvoří most o pěti polích tvořených 
spojitým komorovým trámem z předpjatého 
železobetonu.  

V místě, kde se nachází most, je řeka 1,2 km široká, 
největší hloubka je 40 metrů, průtok 3 m/s a vrstva 
náplav na dně je 28 – 38 metrů. Výstavba byla 
zahájena v říjnu 1997 a dokončený most byl 
otevřen pro dopravu v březnu 2001. 

Hlubinné založení jižní části v řece se skládalo ze 
systému tvořeného velkou ocelovou jímkou 
s dvojitou stěnou a vrtaných pilot, které dokážou 
přenášet síly vzniklé případným nárazem plavidla, 
při redukci počtu pilot a průměru jímky. Průměr 
jímky je 36 metrů, výška 65,5 metru. Celkové 
množství vrtaných pilot je 21, průměr pilot 3 
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Double-wall steel cofferdam 

Nanjing 3rd Bridge Project is located in Nangjing 
city, which is 15.7km long with total investment of 
496 million U.S. dollars. The river is 1.6km wide at 
the bridge location with a V-shaped channel, the 
biggest water depth is 45m, the flow rate is 2.9m/s 
and the overburden layer is 40m thick. The main 
structure is designed as a 5-span continuous steel 
box-girder cable-stayed bridge in 63 +257 + 648 + 
257 + 63-m arrangement. The bridge has a 6-lane 
expressway deck on steel box girders of 32m in 
clear width. The design speed is 100km/h and the 
vertical navigation clearance is 24m. The project 
was started on May 2003, and was opened to 
traffic in October, 2006. 

 

Třetí Nanjing Bridge se nachází ve městě Nanjing; 
jeho délka je 15,7 km a byl realizován s celkovou 
investicí 496 miliónů US dolarů. Řeka je v místě 
mostu 1,6 km široká, kanál zde má tvar V, největší 
hloubka je 45 m, průtok 2,9 m/s a vrstva náplav je 
40 m. Hlavní částí projektu je zavěšený most, s pěti 
poli a spojitým ocelovým komorovým trámem, 
uspořádání polí je 63 + 257 + 648 + 257 + 63 m. 
Most má šest jízdních pruhů s mostovkou tvořenou 
ocelovou komorovou konstrukcí s celkovou šířkou 
32 m. Návrhová rychlost je 100 km/h, plavební 
profil má výšku 24 m. Realizace projektu byla 
zahájena v květnu 2003, pro dopravu byl otevřen 
v říjnu 2006. 
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Ocelový pylon ve tvaru A 

215 metrů vysoké hlavní pylony mostu jsou ocelo-
betonové spřažené kontrukce, jejichž spodní část 
je tvořena železobetonovými komorovými sloupy, 
středové a horní části tvořící tvar písmene A jsou 
ocelové komorové sloupy.  

Úspěšně byly vyřešeny klíčové technické problémy 
návrhu, výroby a realizace zakřiveného ocelového 
pylonu velkého mostu. Byla provedena podrobná 
analýza návrhu tohoto typu pylonu, studie 
odolnosti při zatížení větrem a mechanismu 
přenosu zatížení ve spřažené ocelobetonové 
konstrukci pylonu. 

Analýza mechanismu přenosu zatížení spřažených 
ocelobetonových segmentů pylonu byla 
provedena poprvé na projektu tohoto typu, a to za 
pomoci zkoušek na prototypu a modelu pylonu. 

Na základě výsledků zkoušek bylo stanoveno, že 
spřažení pomocí perforovaných lišt má zjevné 
výhody z hlediska vysoké únosnosti, vysoké tuhosti 
a dobré duktility v případě selhání, a snadno lze 
zajistit dobrou kvalitu při výrobě.  

Byla dále studována odolnost ocelového pylonu při 
zatížení větrem v průběhu realizace a pro řízení 
vibrací pylonů byly použity pohlcovače kmitání.  

Proběhla úspěšná spolupráce s mezinárodními 
společnostmi při sestrojení věžového jeřábu MD 
3600-t a při realizaci ocelových pylonů. 

A-shaped Steel Main Pylon 

The 215-m-high main pylons of the bridge are of 
steel-concrete composite structure with their 
lower part made of reinforced concrete (RC) box 
columns and their A-shaped middle and top parts, 
steel box columns. The key technical problems in 
design, manufacture and erection of curved steel 
pylon for major bridges had been successfully 
solved. A through study on the design of the 
curved steel pylon, the wind resistant 
performance study of steel pylon and the load-
transfer mechanism of steel-concrete 
combination segment of pylon were conducted. 
Researches on the load-transfer mechanism of the 
steel-concrete combination segment of pylon 
have, for the first time in similar type of projects, 
been carried out with prototype and scale model 
tests. It is indicated in the test results that PBL 
shear connectors used have the obvious 
advantages of high load-bearing capacity, high 
linear stiffness and good ductility in failure 
process, and their fabrication quality can be easily 
ensured. The wind resistant performance of steel 
pylon during erection process was studied and the 
TMD and TLD dampers were adopted to control 
the vibration of the pylon. The damping ratio of 
first order and second order of the steel pylon 
was enhanced from 0.7%~0.9% to 1.3%~1.6%, 
which improved the safety and comfort of 
construction workers during the pylon erection 
period. Cooperated with international 
organizations to successfully manufacture the 
MD3600-t tower crane and complete the erection 
of steel pylon. 

Realizace pylonu věžovým jeřábem 
Pylon erection by MD3600-t tower crane 

 Hlubinné založení v řece  
 Deep water Foundation 
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Deep-water Foundation 

A double-walled floating steel cofferdam of 84-m 
long, 29-m wide and 23.6-m tall with dumb-bell 
cross section has been adopted, in which 24 

pieces of 3.0 bored piles and 6 pieces of 2.5 
bored piles were built as the foundation. A pile 
casing made of steel and being 60m long, 
3300mm in diameter and 20mm in thickness has 
been used in combination with the steel 
cofferdam to formulate a rigid and stable drilling 
platform for the construction of deep-water 
foundation, hence giving full play to the rigidity 
and self-float capacity of the steel cofferdam and 
the rigidity of the steel pile casing on the one 
hand, and making best use of both temporary and 
permanent works on the other hand with such 
advantages as avoiding the difficulty of locating 
deep-water foundation to bed rocks, reducing the 
local scour depth of foundation during 
construction period, improving safety when 
building the foundation, and greatly shortening its 
construction period. 

Realizace nosné konstrukce / Construction of superstructure 

Hlubinné založení v řece 

Pro založení byla použitá dvojitá ocelová plovoucí 
jímka s délkou 84 m, šířkou 29 m a výškou 23,6 m 
s průřezem ve tvaru zvonu, ve které bylo 
realizováno 24 vrtaných pilot o průměru 3 m a 6 
vrtaných pilot o průměru 2,5 m.  

V kombinaci s ocelovou jímkou bylo použito pilot 
s ocelovou pažnicí v délce 60 m, s průměrem 3 300 
mm a tloušťkou 20 mm. Toto spojení vytvořilo 
pevnou a stabilní vrtnou plošinu pro zhotovení 
hlubinného založení v řece.  

Na straně jedné bylo naplno využito tuhosti a 
samonosnosti ocelové jímky a pevnosti pažení 
tvořeného pilotami.  

Na straně druhé se zároveň nejlépe využilo 
dočasných i trvalých konstrukcí.  Výhodou byla 
možnost vyhnout se obtížím při hlubinném 
založení v řece na skalním podloží, snížení rizika 
místního vymílání založení v průběhu výstavby, 
zlepšení bezpečnosti a zkrácení doby výstavby. 

 

 

 

   
 

1/2016 
 

NANJING 4
th

 YANGTZE RIVER HIGHWAY BRIDGE 

(NANJING 4
th

 BRIDGE FOR SHORT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nanjing 4th Bridge is an important part of our 
national expressway network and also an integral 
part of Nanjing Bypass Expressway. Nanjing 4th 
Bridge is located in Nanjing City of Jiangsu 
Province, with a total investment of about 1.251 
billion USD. The main bridge across the river is a 
three-span suspension bridge with stiffening girder 
supported by elastic support system, and has a 
span arrangement of 576.2+1418+481.8=2476m. 
The width of river in the main navigation channel 
at bridge site is about 2 km, it is a tidal river reach, 
with maximum water depth of 36.3m and 
maximum flow speed of 2m/s, the burial depth of 
bedrock is respectively 40~50m and 68~70m on 
the south and north banks. The main bridge deck 
carries 6 traffic lanes in two ways with a design 
traffic speed of 100km/h, navigation width of 
690m and clearance of 50m. Construction works 
commenced in December 2008, and opened to 
traffic in December 2014.  

Elastic supporting system of three-span continuous 
stiffen girder 

The three-span continuous suspension main bridge 
is a semi-floating system with vertical elastic 
supports. The supporting system integrates the 
vertical elastic supports, main cable and hangers. 
This system improves the mechanical performance 
and working conditions of the main girder, hangers, 
damping devices, supports and expansion joints, 
and reduces the secondary stress of main girders 
at the main cable saddle position.  

Nanjing 4th Bridge je důležitou součástí národní 
dálniční sítě a také nedílnou součástí obchvatu 
města Nanjing. Nachází se ve městě Nanjing 
v provincii Jiangsu. Celkové náklady na jeho 
realizaci dosáhly asi 1,251 miliardy USD. Hlavní 
nosnou konstrukci přes řeku tvoří visutý most se 
třemi poli, se ztužujícím trámem podepřeným 
nosným lanem. Uspořádání polí je 576,2 + 1 418 + 
481,8 = 2 476 m. Šířka řeky v plavební dráze 
v místě mostu je asi 2 km, most se nachází 
v dosahu přílivu a odlivu, s maximální hloubkou 
řeky 36,3 m a maximální rychlostí toku 2 m/s. 
Skalní podloží se nachází v hloubce 40 – 50 m na 
jižním a 68 – 70 m na severním břehu.  Most 
převádí dopravu v celkem šesti jízdních pruzích 
oběma směry, návrhová rychlost je 100 km/h. 
Plavební profil má šířku 690 m a výšku 50 m. 
Stavební práce byly zahájeny v prosinci 2008, most 
byl otevřen pro dopravu v prosinci 2014. 

Princip hlavní nosné konstrukce třípolového mostu 

Třípolový most se spojitou nosnou konstrukcí tvoří 
částečně samonosný systém, který je podepřen 
pružnými svislými podporami. Nosný systém 
spojuje svislé pružné podepření závěsy, hlavní 
nosné lano a podélné podpory. 

Tento systém zlepšuje mechanické vlastnosti a 
funkci hlavního trámu, závěsů, tlumičů, podpor a 
mostních závěrů, a snižuje sekundární napětí 
hlavního nosníku z nosného lana v sedle pylonu. 
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national expressway network and also an integral 
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three-span suspension bridge with stiffening girder 
supported by elastic support system, and has a 
span arrangement of 576.2+1418+481.8=2476m. 
The width of river in the main navigation channel 
at bridge site is about 2 km, it is a tidal river reach, 
with maximum water depth of 36.3m and 
maximum flow speed of 2m/s, the burial depth of 
bedrock is respectively 40~50m and 68~70m on 
the south and north banks. The main bridge deck 
carries 6 traffic lanes in two ways with a design 
traffic speed of 100km/h, navigation width of 
690m and clearance of 50m. Construction works 
commenced in December 2008, and opened to 
traffic in December 2014.  
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“8” shaped underground diaphragm wall used as 
excavation support of the south anchorage 

For the south anchorage of Nanjing 4th Bridge, 
underground diaphragm wall is used as excavation 
support. The wall body is 1.5m thick, 82m long and 
59m wide, the excavation depth is 45m, with two 
incomplete circles forming an “8”. This is the first 
time that an “8” shaped diaphragm wall foundation 
was used in a bridge, it is a technological 
innovation in the design and construction of bridge 
foundations, greatly reducing the project scale, 
lowering the wall loading level and improving the 
loading conditions for the foundation base. In the 
project implementation, numerical simulation, load 
identification and support system loading 
sensitivity analysis technologies were used, and 
safety pre-warning forecast was made for 
foundation pit excavation, to form a self-adapting 
construction control technology for the whole 
process; a complete set of technology was 
developed and applied for the first time to 
construct the special Y-shaped channel segment. 

Good quality has been realized for the location, the 
perpendicularity, the milling joint and the concrete 
casting of the south anchorage foundation, and no 
water seepage was detected in the foundation pit. 
The accumulated maximum deformation of wall 
body was only 12mm.  

 

Podzemní stěna jako pažicí konstrukce pro vytěžování stavební jámy jižního kotevního bloku 
Underground diaphragm wall used as excavation support of south anchorage 

Pro jižní kotevní blok byla jako opěrná konstrukce 
použita podzemní stěna ve tvaru osmičky 

Pro jižní kotevní blok mostu Nanjing 4th byla jako 
pažicí konstrukce pro vytěžení stavební jámy 
použita konstrukce podzemní stěny s tloušťkou 1,5 
m, délkou 82 m a šířkou 59 m. Hloubka těžení byla 
45 m. Konstrukce měla tvar neúplných kruhů, které 
společně vypadaly jako číslo osm. Bylo to poprvé, 
kdy byla využita podzemní stěna tohoto tvaru pro 
založení mostu; je to technologická inovace 
v návrhu a realizaci založení mostu, ve vysoké míře 
zmenšovala rozsah projektu, snižovala úroveň 
zatížení využitím klenbového účinku a zlepšovala 
podmínky pro založení mostu. Při zpracování 
projektu byly použity výpočetní modely pro 
výpočet zatížení a analýzu zatížení pažení. Při 
hloubení stavební jámy byl použit monitorovací 
systém pro předpovídání chování konstrukce a 
možného nebezpečí a také byl vytvořen funkční 
způsob řízení výstavby v průběhu celého procesu. 
Poprvé byl vyvinut a použit technologický systém 
pro realizaci speciálního segmentu ve tvaru Y. 

Umístění, kolmost, začištění spáry a betonáž 
založení jižního kotevního bloku byly provedeny ve 
vysoké kvalitě, ve stavební jámě nebyly zjištěny 
žádné průsaky. Maximální celková deformace 
stěny byla jen 12 mm. 

 

   
 

1/2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Large-sized land open caisson used as the foun-
dation of the north anchorage 

It’s a challenging task for construction of the north 
anchorage, which is in the form of caisson 
foundation with length of 69m, width of 58m and 
sinking depth of 52.8m. The auxiliary technology 
characterized by “sand sleeve + air curtain” was 
used to ensure efficiency and precision during 
caisson sinking, and good results were achieved. 
The “sand sleeve” was one of the creations in this 
project. It is formed jointly by the dentated sills on 
the caisson wall and the sand backfilled during 
sinking, not only isolating the contact of the wall 
with the undisturbed soil, but also forming a 
channel for compressed air to go upward along the 
wall, greatly increasing the efficiency of assisting 
sinking by the air curtain. 

During the sinking of caisson, no water, sand burst 
or surface subsidence in the surrounding area 
occurred. The effective sinking operation lasted 52 
days, with average daily sinking depth of 1.02m. 
The final caisson posture was observed as an 
inclination of 1/1511 at the longitudinal direction 
of the bridge as well as an inclination of 1/28988 at 
the transverse direction. The plane torsion angle is 
4'35" and the maximum top and bottom 
displacements are 5.2 cm and 5.4 cm, respectively. 

 

Zemní keson velkých rozměrů použitý pro založení severního kotevního bloku 
Large sized land open caisson used as foundation of north anchorage 

Zemní keson velkých rozměrů použití pro založení 
severního kotevního bloku 

Realizace severního kotevního bloku byla velkou 
výzvou. Tento blok byl založen kesonově, s délkou 
69 m, šířkou 58 m a hloubkou ponoření 52,8 m. 
Pro zajištění účinnosti a přesnosti byly použity 
pomocné technologie, které mohou být popsány 
jako „písečný rukáv + vzduchová clona“, a bylo 
dosaženo velmi dobrých výsledků. 

„Písečný rukáv“ byl jedním z mnoha vynálezů 
v tomto projektu. Je tvořen zubovitými vlysy na 
stěně kesonu a obsypem pískem během 
ponořování kesonu. Tím je dosaženo nejen 
odizolování stěny od rostlé zeminy, ale též 
vytvoření kanálu pro stlačený vzduch, který takto 
prochází směrem vzhůru podél stěny, zvyšuje 
účinnost a pomáhá ponořování kesonu vytvořením 
vzduchové clony. 

Během ponořování kesonu se v okolních oblastech 
nevyskytla žádná voda, písečné víry nebo pokles 
povrchu. Ponořování kesonu trvalo 52 dní, 
s průměrnou denní hloubkou 1,02 m. Bylo 
dodrženo konečné osazení kesonu se sklonem 
1/1511 v podélném směru mostu a sklonem 
1/28988 v příčném směru. Podélný torzní úhel je 
4´35“ a maximální odchylka v horní části je 5,2 cm, 
ve spodní části 5,4 cm. 
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“8” shaped underground diaphragm wall used as 
excavation support of the south anchorage 

For the south anchorage of Nanjing 4th Bridge, 
underground diaphragm wall is used as excavation 
support. The wall body is 1.5m thick, 82m long and 
59m wide, the excavation depth is 45m, with two 
incomplete circles forming an “8”. This is the first 
time that an “8” shaped diaphragm wall foundation 
was used in a bridge, it is a technological 
innovation in the design and construction of bridge 
foundations, greatly reducing the project scale, 
lowering the wall loading level and improving the 
loading conditions for the foundation base. In the 
project implementation, numerical simulation, load 
identification and support system loading 
sensitivity analysis technologies were used, and 
safety pre-warning forecast was made for 
foundation pit excavation, to form a self-adapting 
construction control technology for the whole 
process; a complete set of technology was 
developed and applied for the first time to 
construct the special Y-shaped channel segment. 

Good quality has been realized for the location, the 
perpendicularity, the milling joint and the concrete 
casting of the south anchorage foundation, and no 
water seepage was detected in the foundation pit. 
The accumulated maximum deformation of wall 
body was only 12mm.  
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The distributed load transfer anchor system 
 
The distributed load transfer anchor system for 
main cable was applied for the first time. The main 
cable tension is progressively transferred to the 
anchorage concrete by the reinforced concrete 
perfobond rib shear connectors array at the rear 
end of anchor, improving the mechanical behavior 
and durability of main cable anchor system. 
Meanwhile the anchor system is more 
independent and easier to construct. A full-scale 
model test was performed to verify load transfer 
mechanism and the concept of distributed load 
transfer anchor system. The load bearing 
mechanism of deeply embedded reinforced 
concrete perfobond rib shear connectors is studied 
as well. The simplified FE analysis method for 
anchor system and theoretical computation model 
based on the deformation compatibility in the 
load-slip behaviors were proposed as systematic 
methods for the design and computation of the 
distributed load transfer anchor system. In the 
process of design computation, simulation 
analysis, test verification and construction 
technology research and practice, a complete set 
of technologies were developed for design and 
construction of the innovative distributed load 
transfer anchor system. 

Rozložení zatížení v kotevním systému 

Na mostní konstrukci byl poprvé využit specifický 
kotevní systém. Hlavní napětí z nosného lana je 
postupně rozloženo v betonovém bloku řadou 
železobetonových spřahujících prvků  u kořene 
kotvy. Zlepšují mechanické vlastnosti a životnost 
kotevního systému nosného lana.  

Zároveň je kotevní systém nezávislejší a jednodušší 
pro výstavbu. Pro ověření přenosu zatížení a 
ověření přenosu sil v kotevním systému byla 
provedena zkouška ve skutečném měřítku. 
V průběhu návrhu byla vyvinuta celá řada 
inovativních prvků tohoto kotevního systému. 

 

Kotevní systém mostu Nanjing 4th / Anchor system of Nanjing 4th Bridge 
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SUTONG YANGTZE RIVER HIGHWAY BRIDGE 
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Sutong Bridge project was motivated by the need 
for a highway route crossing the Yangtze River and 
linking Suzhou and Nantong at the opposite banks. 
The vision is to encourage further economic 
growth in the Yangtze River Delta which is already 
the most economically advanced region in China.  

The bridge is sited at a crossing point at which the 
river is some 6 km wide and exhibits deep water 
and high flow velocity characteristics. The water in 
the main navigation channel is some 35m deep, 
with a maximum flow velocity of 4.47 m/s. Bed 
rock consists mainly of loose sediments with layer 
thickness over 270m.  

The river hydraulics and geological conditions 
presented incalculable challenges to design and 
construction, which only innovation of the highest 
quality could tackle. Owing to the significant 
depths to bed rock, the bridge pylon foundations 
are founded on large diameter bored piles of some 
117m long and relying on skin friction. 

Projekt realizace mostu Sutong by motivován 
potřebou dálničního spojení přes řeku Yangtze, 
které by spojovalo Suzhou a Nantong na 
protilehlých březích. Vizí je povzbudit další 
hospodářský růst v deltě řeky Yangtze, která je již 
nyní nejvíce ekonomicky rozvinutým regionem 
v Číně. 

Most je umístěn v oblasti přechodu přes řeku, kde 
je řeka asi 6 km široká a vyznačuje se značnou 
hloubkou a vysokou rychlostí toku. Voda v hlavním 
plavebním kanálu je asi 35 m hluboká, s maximální 
rychlostí toku 4,47 m/s. Skalní podloží se skládá 
zejména z rozvolněných sedimentů s tloušťkou 
vrstvy přes 270 metrů. 

Hydraulika řeky a geologické podmínky 
představovaly nevypočitatelné výzvy pro návrh a 
realizaci, se kterými bylo možné se vypořádat 
pouze inovacemi nejvyšší kvality. Kvůli tomu, že se 
skalní podloží nachází ve velké hloubce, je most 
založen na velkoprůměrových vrtaných pilotách o 
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 The 113.75m x 48.1m pile caps are protected from 
ship impact by permanent steel cofferdam. 

The total length of the river crossing is 8,146 m. 
The main bridge consists of seven spans, with two 
inverted Y-shaped pylons suspending an 
orthotropic steel box girder through twin cable 
planes.  

The resulting cable-stayed bridge has a span 
arrangement of 100m + 100m + 300m + 1,088m + 
300m + 100m + 100m = 2,088m; the 1,088m main 
span being a world record posing significant 
engineering challenges at that time. Construction 
works commenced in June 2003 and the project 
was opened to traffic by June 2008.  

 

délce asi 117 metrů, které využívají plášťové 
tření. Hlavy pilot o rozměrech 113,75 x 48,1 
metrů jsou chráněné pro případ nárazu plavidla 
trvalou ocelovou jímkou. 

Celková délka přemostění je 8,146 metrů. Hlavní 
most se skládá ze sedmi polí, se dvěma pylony ve 
tvaru převráceného písmene Y s ortotropním 
ocelovým hlavním trámem a s dvojitou rovinou 
kabelů. 

Realizovaný zavěšený most má uspořádání polí 
100m + 100m + 300m + 1 088m + 300m + 100m 
+ 100m = 2 088m; hlavní rozpětí 1 088 m bylo 
v té době světovým rekordem představujícím 
významnou inženýrskou výzvu. Stavební práce 
začaly v červnu 2003 a projekt byl otevřen pro 
dopravu v červnu 2008. 
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Nanjing Dashengguan Bridge was started to 

construct on autumn 2006, and opened to traffic 

in January 2011. The project was the world's first 

six-lane railway arch bridge with two main spans of 

336m. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Dashengguan_Y

angtze_River_Bridge 

http://structurae.de/fachliteratur/fachartikel/

dashengguan-bridgethe-largest-span-steel-

arch-bridge-for-high-speed-railway 

 

Výstavba mostu Nanjing Dashengguan Bridge byla 

zahájena na podzim 2006, most byl otevřen pro 

dopravu v lednu 2011. Projekt představoval 

světově první železniční obloukový most o dvou 

polích se šesti kolejemi. 
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Výstavba mostu Nanjing Dashengguan Bridge byla 

zahájena na podzim 2006, most byl otevřen pro 

dopravu v lednu 2011. Projekt představoval 

světově první železniční obloukový most o dvou 

polích se šesti kolejemi. 
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https://en.wikipedia.org/wiki/Chongming%E2%80%93Qidong_Yangtze_River_Bridge 

Chongqi Bridge was started to construct on 

autumn 2008, and opened to traffic in December 

2011. The bridge crossing the river is a six span 

continuous steel box Girder Bridge with variable 

cross section.  

It has a span arrangement of:  

102 m + 4×185m + 102m 

Výstavba mostu Chongqi Bridge byla zahájena na 

podzim 2008, most byl pro dopravu otevřen 

v prosinci 2011. Most má šest polí tvořených 

spojitým ocelovým komorovým nosníkem 

s proměnným průřezem.  

Uspořádání polí je:  

102 m + 4 x 185 m + 102 m. 
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“Eyes of Nanjing” is a footbridge crossing a branch 
of Yangtze river. The project was started on January 
15, 2013 and completed in July 2014. Integrating 
the landscaping and transport functions and 
perfectly combining functions, structures and art, 
“Eyes of Nanjing” has become a new landmark in 
Nanjing.  
 

„Eyes of Nanjing“ je lávka přes rameno řeky 
Yangtze. Projekt byl zahájen 15. ledna 2013 a 
dokončen v červenci 2014. Spojuje ráz krajiny i 
dopravní funkci a perfektně spojuje účel, 
konstrukci a umění, čímž se „Eyes of Nanjing“ stalo 
novou pozoruhodností Nanjingu. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Chongming
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RUNYANG YANGTZE RIVER HIGHWAY BRIDGE 
(RUNYANG BRIDGE FOR SHORT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Runyang Bridge across the Yangtze River, linking 
the ancient cities Yangzhou and Zhenjiang, carries 
the traffic from two national expressways: Beijing 
to Shanghai Expressway and Shanghai to Nanjing 
Expressway. The Yangtze River reach where this 
bridge was located is divided into two parts by 
Shiyezhou islet, south part and north part 
respectively.  

The south part is the main stream of the Yangtze 
River with average river width approximately 
1435m and average water depth of 14m. As 
needed by stability of river morphology, no bridge 
piers shall be established in water at both banks of 
the south part and south pylon shall be preferably 
at landside of the embankment to ensure safety of 
the river embankment. Moreover, navigational 
width at dual direction for sea craft and river 
streamer shall not be less than 390m and 700m 
respectively. In order to minimize impact to river 
morphology and ship collision, north pylon shall be 
preferably at shallow area in the south of the 
Shiyezhou islet. Taking all above factors into 
account, a single-span double-hinge steel box 
girder suspension bridge with span arrangement of 
470 m + 1490 m + 470 m was adopted for south 
bridge. The project was started on October 2000, 
and was opened to traffic in April 2005.  

 

 

Runyang Bridge přes řeku Yangtze, spojující staro-
bylá města Yangzhou a Zhenjiang, převádí dopravu 
ze dvou národních silničních spojení: z Pekingu do 
Šanghaje a z Šanghaje do Nanjingu. Tok řeky Yan-
gtze v místě mostu je rozdělen na dvě části – jižní a 
severní – ostrůvkem Shiyezhou. 

Jižní část se nachází na hlavním toku řeky Yangtze 
s průměrnou šířkou řeky cca 1 435 metrů a prů-
měrnou hloubkou 14 metrů.  Stabilita morfologie 
řeky vyžadovala, aby v jižní části nebyly ani na jed-
nom z břehů založeny žádné pilíře a jižní pylon měl 
být spíše na břehu, aby byl ochráněn břeh řeky. 
Navíc, plavební šířka pro obousměrný provoz ná-
mořních a říčních plavidel nesmí být méně než 390 
metrů a 700 metrů. Aby se zabránilo negativnímu 
dopadu do tvaru koryta řeky a kolizím lodí, severní 
pylon měl být přednostně umístěn v mělké oblasti 
jižní části ostrůvku Shiyezhou. Po zvážení všech 
uvedených faktorů byl jako jižní most realizován 
jednopolový ocelový visutý most s trámem komo-
rového průřezu s rozpětími 470 m + 1 490 m + 470 
metrů, trám byl k pylonu uchycen kloubově. Pro-
jekt byl zahájen v říjnu 2000 a most byl otevřen pro 
dopravu v dubnu 2005. 
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Runyang Bridge across the Yangtze River, linking 
the ancient cities Yangzhou and Zhenjiang, carries 
the traffic from two national expressways: Beijing 
to Shanghai Expressway and Shanghai to Nanjing 
Expressway. The Yangtze River reach where this 
bridge was located is divided into two parts by 
Shiyezhou islet, south part and north part 
respectively.  

The south part is the main stream of the Yangtze 
River with average river width approximately 
1435m and average water depth of 14m. As 
needed by stability of river morphology, no bridge 
piers shall be established in water at both banks of 
the south part and south pylon shall be preferably 
at landside of the embankment to ensure safety of 
the river embankment. Moreover, navigational 
width at dual direction for sea craft and river 
streamer shall not be less than 390m and 700m 
respectively. In order to minimize impact to river 
morphology and ship collision, north pylon shall be 
preferably at shallow area in the south of the 
Shiyezhou islet. Taking all above factors into 
account, a single-span double-hinge steel box 
girder suspension bridge with span arrangement of 
470 m + 1490 m + 470 m was adopted for south 
bridge. The project was started on October 2000, 
and was opened to traffic in April 2005.  

 

 

Runyang Bridge přes řeku Yangtze, spojující staro-
bylá města Yangzhou a Zhenjiang, převádí dopravu 
ze dvou národních silničních spojení: z Pekingu do 
Šanghaje a z Šanghaje do Nanjingu. Tok řeky Yan-
gtze v místě mostu je rozdělen na dvě části – jižní a 
severní – ostrůvkem Shiyezhou. 

Jižní část se nachází na hlavním toku řeky Yangtze 
s průměrnou šířkou řeky cca 1 435 metrů a prů-
měrnou hloubkou 14 metrů.  Stabilita morfologie 
řeky vyžadovala, aby v jižní části nebyly ani na jed-
nom z břehů založeny žádné pilíře a jižní pylon měl 
být spíše na břehu, aby byl ochráněn břeh řeky. 
Navíc, plavební šířka pro obousměrný provoz ná-
mořních a říčních plavidel nesmí být méně než 390 
metrů a 700 metrů. Aby se zabránilo negativnímu 
dopadu do tvaru koryta řeky a kolizím lodí, severní 
pylon měl být přednostně umístěn v mělké oblasti 
jižní části ostrůvku Shiyezhou. Po zvážení všech 
uvedených faktorů byl jako jižní most realizován 
jednopolový ocelový visutý most s trámem komo-
rového průřezu s rozpětími 470 m + 1 490 m + 470 
metrů, trám byl k pylonu uchycen kloubově. Pro-
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Cable System 

The rise-span ratio for main cable is 1/10. Each 

main cable consists of 184 PPW (prefabrikated 
parallel wire) strands with length of 2600m, each 
single wire strand consists of 127 high strength 
galvanized steel wires with diameter of 5.30mm 
and strength of 1670MPa. Void ratio for main cable 
at clamp is 18% and void ratio at external side of 
the clamp is 20%. 

Suspension cable is made of parallel high strength 
galvanized steel wire strands with a spacing of 
16.1m.  

Suspension cables are externally provided with 
6mm thick PE sleeve for protection. Each suspen-
sion cable is made of 109 ¢ 5mm parallel steel 
wires.  

This bridge is provided with rigid central buckle in 
the middle of main span to improve force transfer 
of short suspension cables. Rigid central buckle 
consists of 5.00m long cast iron cable clamp and 
triangle steel truss used to connect stiffening 
girder and cable clamp. 

 

Systém závěsů 

Poměr vzepětí k rozpětí nosného lana je 1/10. Kaž-
dé lano se skládá ze 184 prefabrikovaných pra-
menců z rovnoběžných drátů s délkou 2 600 m, 
každý jednotlivý pramenec se skládá ze 127 pev-
nostních galvanizovaných ocelových drátů o prů-
měru 5,30 mm s pevností 1 670 MPa.  Stupeň me-
zerovitosti nosného lana v místě připojení závěsu 
je 18 %, mimo něj pak 20 %. 

Závěsy jsou tvořeny pramenci z rovnoběžných vy-
sokopevnostních galvanizovaných ocelových drátů. 
Vzdálenost mezi závěsy je 16,1 m.  

Závěsy jsou na povrchu opatřeny 6 mm silnou PE 
ochranou. Každý závěs je tvořen 109 rovnoběžnými 
ocelovými dráty o průměru 5 mm. 

Most má ve středu hlavního rozpětí příhradové 
ztužení, propojující nosné lano a trám. Toto propo-
jení zlepšuje zatížení krátkých závěsů a zlepšuje 
celkovou tuhost visuté konstrukce. Propojení se 
skládá z atypického odlitku pro závěs na nosné 
lano a příhradové konstrukce pro připojení trámu. 
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Main Girder and Its Supporting System 

Main girder has flat and streamlined closed box-
type cross section and is 3m high. Top plate is 
32.9m wide, maintenance lane is 1.2m wide and 
total width will reach 38.7m. Main girder is made 
of Q345D steel. Top plate and inclined web plate 
are 14mm thick, bottom plate is 10mm thick and 
U-trough is 8mm thick. Main girder is provided 
with central stabilized plate to improve 
aerodynamic stability and wind resistance 
performance. 

The stiffening girder, consisting of 93 segments, is 
fabricated in the shop. Considering all the factors, 
it is determined that 93 segments are assembled 
into 47 segments for lifting. As a result, the 
standard segment is 32.2m long, and weighs about 
492 tons, and the heaviest segment weighs about 
507 tons. The whole weight of the girder is 23000 
tons. Four full hydraulic erection gantries are used 
to erect the stiffening segments. The erection 
gantries can be used for different spans, different 
cable diameters, different distances between two 
main cables, and their lifting capacity is 370 tons 
each, average lifting speed is 36m/h, and average 
speed on cables is 10m/h. 

 

 

Mostovka a systém jejího podepření 

Trám mostovky má plochý a aerodynamický průřez 
komorového typu, který je 3 m vysoký. Horní deska 
je 32,9 m široká, pruh pro údržbu je 1,2 m široký a 
celková šířka dosahuje 38,7 m. Trám mostovky je 
zhotoven z ocele Q345D. Horní deska a skloněná 
stěna jsou 14 mm tlusté, spodní deska je 10 mm 
tlustá a korýtková výztuha 8 mm. Trám mostovky 
je opatřen středovou stabilizační deskou pro zlep-
šení aerodynamické stability a odolnosti proti účin-
kům větru. 

Trám se skládá z 93 segmentů a byl vyroben v 
mostárně. Po zvážení všech faktorů bylo rozhodnu-
to, že 93 segmentů bude pro vyzvednutí smonto-
váno do 47 montážních dílů. Výsledkem byl 32,2 m 
dlouhý standardní dílec, s hmotností 492 tun. Nej-
těžší dílec vážil asi 507 tun. Celková hmotnost trá-
mu byla cca 23 000 tun. Pro instalaci segmentů 
byla použita čtyři hydraulická zdvihací zařízení. Ta 
mohou být použita pro různá rozpětí, různé prů-
měry kabelů, různé vzdálenosti mezi dvěma kabely. 
Jejich zdvihací kapacita je 370 tun každé, průměrná 
rychlost zvedání je 36 m/h a průměrná rychlost na 
kabelu je 10 m/h. 

 



   
 

1/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cable System 

The rise-span ratio for main cable is 1/10. Each 

main cable consists of 184 PPW (prefabrikated 
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Instalace výztužného nosníku plně hydraulickým zdvihacím zařízením 
Erection of Stiffened Girder Using Fully Hydraulic-Controlled Erection Gantry 

Za zmínku stojí skutečnost, že ve střední části mezi po-
délnými nosníky byla úplně poprvé instalována svisle 
orientovaná vyztužená deska za účelem zlepšení odol-
nosti při zatížení větrem. Za pomoci této desky došlo ke 
zlepšení odolnosti proti vzniku flutteru, kritická rychlost 
větru vzrostla až na rychlost 54 m/s.  

Deska je 880 mm vysoká a skládá se z 6 mm silných 
ocelových desek a jeklů. 

It is worth pointing out that a „wind quiescence plate“ is 
introduced for the first time in the central reservation of 
the longitudinal girders to improve the wind-resistance 
of the main girder. With help of the plate, the flutter 
critical wind speed of the stiffening girder is improved, 
satisfying the test speed of 54 m/s.  

The wind quiescence plate is 880 mm high and is com-
posed of 6 mm thick steel plates and square pipe piles. 

Svislá stabilizační deska trámu                                        
po dokončení konstrukce 

Vertical Stabilizer Plate for Stiffened Girder              
upon  Erection Completed 

  
Main Pylon and Anchor Block 

Main pylon is a gantry frame structure consisting of 
three cross beams and two pylon legs with height 
approximately 210m. Pylon leg has a rectangular 
cross section with variant wall thickness at dual 
directions. Main pylon foundation is supported by 
32 rock-embedded bored piles with diameter of 
2.8m. Due to significant elevation difference at 
rock stratum where the pylon is located, pile length 
for south pylon varies from 50.5m to 79.5m and 
pile length for north pylon varies from 45.2m to 
65m. 

Both south and north anchor blocks are provided 
with gravity-type structures and prestressing 
anchorage system. North anchor block is 
positioned on the island of Shiyezhou, only 70m 
distance to the Yangtze River embankment.  

Hlavní pylon a kotevní blok 

Hlavní pylon je rámová konstrukce, která se skládá 
ze tří příčlí a dvou noh pylonu s výškou cca 210 m. 
Nohy pylonu mají obdélníkový průřez s proměnnou 
tloušťkou stěny v obou směrech. Založení pylonu je 
na 32 vrtaných pilotách o průměru 2,8 m vetknu-
tých do skály. Kvůli značnému výškovému rozdílu 
výšky skalního podloží v místě založení pylonu je 
délka pilot pro jižní pylon od 50,5 m do 79,5 m a 
délka pilot pro severní pylon se pohybuje od 45,2 
m do 65 m. 

Jižní i severní kotevní blok jsou konstrukce gravi-
tačního (tížného) typu s předpjatými kotvami. Se-
verní blok je umístěn na ostrově Shiyezhou, pouze 
70 m vzdáleného od břehu řeky Yangtze. 
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Ground water is recharged abundantly and is 
influenced by ebb tide and spring tide. The 
structure of diaphragm wall was adopted on the 
north anchorage foundation, which, with a pit 69 
m long, 50 m wide, and 48 m deep, is the biggest 
in China and very rare in the world. The foundation 
on bedrock is constructed using the open-cut 
method. Eleven bracing beams in the pit, together 
with the diaphragm wall, form the permanent 
retaining structure for the foundation pit. The 
diaphragm wall is 1,2 m thick, and has an average 
depth of 53 m, embedding in the slightly 
weathered or the weakly weathered rock about 1 
to 6 meters. 

The construction of the north anchorage is the 
controlling task in the whole bridge construction, 
and also presents the greatest difficulties. A series 
of technical measures have been taken to solve the 
problems which emerged during the construction 
period. The following are some examples: 

- Different mechanical equipments or 
equipment combinations are used in different 
kinds of field conditions to improve the 
efficiency and speed of excavation for the 
diagram wall. 

- The diagram walls are composed of 42 slots in 
total, connected by V-shaped steel flexible 
joints between adjacent slots. High strength 
geotextile is wrapped around the V-shaped 
steel plate to prevent the concrete detouring 
in the bottom or the side face. 

- To prevent leakage and improve the stress 
conditions, cement paste is injected with high 
pressure to the bottom of the diaphragm wall 
and chemical churning to the joints of the 
slots. 

φ600 supporting column

bracing beam

φ1200 supporting column

underground 
continuous wall

Řez a půdorys založení severního kotevního bloku 
Vertical and Plan view of the north anchorage foundation 

Hladina podzemní vody je ovlivněná přílivem a 
odlivem a byla ve velkém množství odčerpávána. 
Pro založení severního kotevního bloku byla zkon-
struována podzemní stěna, která je se stavební 
jámou 69 m dlouhou, 50 m širokou a 48 m hlubo-
kou největší v Číně a jednou z největších v celosvě-
tovém měřítku. Založení na skalním podloží bylo 
realizováno v otevřené stavební jámě. Trvalou 
opěrnou konstrukci stavební jámy tvořilo jedenáct 
rozpěr společně s podzemní stěnou. Podzemní 
stěna byla 1,2 m tlustá, s průměrnou hloubkou 53 
m a byla vetknutá do mírně nebo slabě zvětralého 
skalního podloží v hloubce 1 – 6 m. 

Realizace severního kotevního bloku byla rozhodu-
jícím úkolem při výstavbě celého mostu, a také 
přinášela největší těžkosti. Bylo třeba přijmout 
řadu technických opatření a vyřešit problémy, 
které se vyskytly v průběhu realizace mostu. Uvá-
díme některé příklady: 

- byla použita různá mechanizace nebo její 
kombinace, a to v různých typech zemních 
podmínek, čímž došlo ke zlepšení efektivity a 
zvýšení rychlosti hloubení podzemní stěny, 

- podzemní stěna se skládala ze 42 lamel, které 
byly spojeny pružnými ocelovými zámky ve 
tvaru V. Tato ocelová deska ve tvaru V byla 
obalena geotextilií s vysokou pevností, aby se 
zabránilo protékání betonu ve spodní nebo 
boční části, 

- aby se zabránilo průsaku a zlepšila se odolnost 
proti tlaku, byla do spodní části pod vysokým 
tlakem injektována cementová suspenze, a 
zámky mezi lamelami byly ošetřeny chemic-
kou injektáží.  
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Instalace výztužného nosníku plně hydraulickým zdvihacím zařízením 
Erection of Stiffened Girder Using Fully Hydraulic-Controlled Erection Gantry 

Za zmínku stojí skutečnost, že ve střední části mezi po-
délnými nosníky byla úplně poprvé instalována svisle 
orientovaná vyztužená deska za účelem zlepšení odol-
nosti při zatížení větrem. Za pomoci této desky došlo ke 
zlepšení odolnosti proti vzniku flutteru, kritická rychlost 
větru vzrostla až na rychlost 54 m/s.  

Deska je 880 mm vysoká a skládá se z 6 mm silných 
ocelových desek a jeklů. 

It is worth pointing out that a „wind quiescence plate“ is 
introduced for the first time in the central reservation of 
the longitudinal girders to improve the wind-resistance 
of the main girder. With help of the plate, the flutter 
critical wind speed of the stiffening girder is improved, 
satisfying the test speed of 54 m/s.  

The wind quiescence plate is 880 mm high and is com-
posed of 6 mm thick steel plates and square pipe piles. 

Svislá stabilizační deska trámu                                        
po dokončení konstrukce 

Vertical Stabilizer Plate for Stiffened Girder              
upon  Erection Completed 

  
Main Pylon and Anchor Block 

Main pylon is a gantry frame structure consisting of 
three cross beams and two pylon legs with height 
approximately 210m. Pylon leg has a rectangular 
cross section with variant wall thickness at dual 
directions. Main pylon foundation is supported by 
32 rock-embedded bored piles with diameter of 
2.8m. Due to significant elevation difference at 
rock stratum where the pylon is located, pile length 
for south pylon varies from 50.5m to 79.5m and 
pile length for north pylon varies from 45.2m to 
65m. 

Both south and north anchor blocks are provided 
with gravity-type structures and prestressing 
anchorage system. North anchor block is 
positioned on the island of Shiyezhou, only 70m 
distance to the Yangtze River embankment.  

Hlavní pylon a kotevní blok 

Hlavní pylon je rámová konstrukce, která se skládá 
ze tří příčlí a dvou noh pylonu s výškou cca 210 m. 
Nohy pylonu mají obdélníkový průřez s proměnnou 
tloušťkou stěny v obou směrech. Založení pylonu je 
na 32 vrtaných pilotách o průměru 2,8 m vetknu-
tých do skály. Kvůli značnému výškovému rozdílu 
výšky skalního podloží v místě založení pylonu je 
délka pilot pro jižní pylon od 50,5 m do 79,5 m a 
délka pilot pro severní pylon se pohybuje od 45,2 
m do 65 m. 

Jižní i severní kotevní blok jsou konstrukce gravi-
tačního (tížného) typu s předpjatými kotvami. Se-
verní blok je umístěn na ostrově Shiyezhou, pouze 
70 m vzdáleného od břehu řeky Yangtze. 
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Ground water is recharged abundantly and is 
influenced by ebb tide and spring tide. The 
structure of diaphragm wall was adopted on the 
north anchorage foundation, which, with a pit 69 
m long, 50 m wide, and 48 m deep, is the biggest 
in China and very rare in the world. The foundation 
on bedrock is constructed using the open-cut 
method. Eleven bracing beams in the pit, together 
with the diaphragm wall, form the permanent 
retaining structure for the foundation pit. The 
diaphragm wall is 1,2 m thick, and has an average 
depth of 53 m, embedding in the slightly 
weathered or the weakly weathered rock about 1 
to 6 meters. 

The construction of the north anchorage is the 
controlling task in the whole bridge construction, 
and also presents the greatest difficulties. A series 
of technical measures have been taken to solve the 
problems which emerged during the construction 
period. The following are some examples: 

- Different mechanical equipments or 
equipment combinations are used in different 
kinds of field conditions to improve the 
efficiency and speed of excavation for the 
diagram wall. 

- The diagram walls are composed of 42 slots in 
total, connected by V-shaped steel flexible 
joints between adjacent slots. High strength 
geotextile is wrapped around the V-shaped 
steel plate to prevent the concrete detouring 
in the bottom or the side face. 

- To prevent leakage and improve the stress 
conditions, cement paste is injected with high 
pressure to the bottom of the diaphragm wall 
and chemical churning to the joints of the 
slots. 

φ600 supporting column

bracing beam

φ1200 supporting column

underground 
continuous wall

Řez a půdorys založení severního kotevního bloku 
Vertical and Plan view of the north anchorage foundation 
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přinášela největší těžkosti. Bylo třeba přijmout 
řadu technických opatření a vyřešit problémy, 
které se vyskytly v průběhu realizace mostu. Uvá-
díme některé příklady: 

- byla použita různá mechanizace nebo její 
kombinace, a to v různých typech zemních 
podmínek, čímž došlo ke zlepšení efektivity a 
zvýšení rychlosti hloubení podzemní stěny, 

- podzemní stěna se skládala ze 42 lamel, které 
byly spojeny pružnými ocelovými zámky ve 
tvaru V. Tato ocelová deska ve tvaru V byla 
obalena geotextilií s vysokou pevností, aby se 
zabránilo protékání betonu ve spodní nebo 
boční části, 

- aby se zabránilo průsaku a zlepšila se odolnost 
proti tlaku, byla do spodní části pod vysokým 
tlakem injektována cementová suspenze, a 
zámky mezi lamelami byly ošetřeny chemic-
kou injektáží.  
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- During the excavation, a scheme combining an 
anti-seepage curtain with dewatering wells 
outside the pit was used. Drilled injected 
cement paste piles formed the anti-seepage 
curtain about 23 m away from the diaphragm 
wall. The dewatering wells, to lower the water 
level properly outside the pit, were located 
between the curtain and the diaphragm wall.  

All these measures are so effective that problems 
caused by piping, sand gushing or destruction at 
the bottom of the diaphragm wall due to leakage 
are eliminated, keeping the foundation and the 
dike safe. 

Konstrukce základové jámy pro severní kotevní blok 
Construction of the north anchorage foundation pit 

The construction method adopted for the south 
anchorage foundation —the freezing and row of 
piles method, represents an innovation in the con-
struction of large-scale bridge foundations. The 
philosophy of this precept is to freeze the aquifers 
around the south anchorage pit to form a continu-
ous frozen wall as a structure to exclude water, 
and to use the row of piles with an inner-bracing 
system as a retaining structure to resist the water 
pressure and soil pressure at the same time. This 
method ensures the dry construction of the pit. 
The overall dimensions of the south anchorage 
foundation, founded on bedrock, are 70,5×52,5 m 
with a depth of 29 m. The bracing system consists 
of rows of cast-in-place bored piles adding up to 
140, with a diameter of 1,5 m, a depth of 35 m, 
and spaced about 1,7 m. Furthermore, seven hori-

- v průběhu hloubení podzemní stěny byla pou-
žita podzemní těsnicí stěna v kombinaci 
s odvodňováním studnami mimo stavební já-
mu. Těsnicí stěna asi 23 m od podzemní stěny 
byla tvořena vrtanými pilotami injektovanými 
jílocementovou suspenzí. Odvodňovací studny 
byly umístěny mezi touto stěnou a podzemní 
stěnou; jejich úkolem bylo snížit hladinu pod-
zemní vody mimo stavební jámu. 

Všechna tato opatření byla tak účinná, že problé-
my způsobené odvodněním, tekoucím pískem 
nebo poškozením spodní části podzemní stěny 
průsakem byly eliminovány, a založení stavby i 
základová jímka tak byly bezpečné. 

Metoda zmrazování základové půdy s použitím 
pilotových stěn, která byla použita pro založení 
jižního kotevního bloku, představuje inovativní 
řešení založení mostu ve velkém rozsahu. Základní 
myšlenkou je zmrazení zvodnělé zeminy v okolí 
jižní základové jámy a tím vytvoření souvislé zmra-
zené stěny jako těsnící konstrukce k zabránění 
průniku vody, a použití pilotových stěn s vnitřním 
pažícím systémem jako opěrné konstrukce, která 
odolá jak tlaku vody, tak tlaku zeminy. Tato meto-
da tak umožňuje výstavbu v suchých podmínkách. 
Celkové rozměry základové jámy pro výstavbu 
jižního kotevního bloku, založeného na skalním 
podloží, byly 70,5 x 52,5 m a hloubka 29 m. Opěrná 
konstrukce se skládala z řady 140 monolitických 
vrtaných pilot o průměru 1,5 m, s hloubkou 35 m 
vzdálených od sebe asi 1,7 m. Navíc bylo v zákla-
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Dokument o realizaci mostu Runyang / Document about construction of Runyang Bridge: 

(metoda zmrazování základové půdy je od cca 11 minuty / ground freezing method at about 11
th

 minute) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JVHMMEcs8Hs 

 

zontal bracing beams are set in the foundation pit 
to further increase the strength, stiffness and the 
stability of the bracing system. The frozen wall is 
formed by freeze holes outside the piles. 284 de-
compression holes are set outside the freeze holes 
to decrease frost-heaving forces on piles during 
the freezing periods of the freeze holes. At the 
same time, grout is pressed to the bottom of the 
frozen wall through grouting holes to decrease the 
influence by the ground detouring water on the 
frozen wall. The foundation pit is excavated and 
cast of inner bracing beams layer by layer from top 
to bottom. After the soleplate is finished, the inner 
space of the pit is entirely filled with concrete. 

V časopise Beton č. 6/2014 vyšel náš překladový 
článek „Návrh a konstrukce základové jámy pro 
jižní kotevní blok mostu Runyang přes řeku Yangtze 
realizované pomocí metody zmrazování základové 
půdy s použitím pilotových stěn“, který přináší de-
tailnější popis této metody. 

Článek uvádíme na dalších stránkách společně 
s jeho originální anglickou verzí. 

 

 

In the Czech magazine Beton (Concrete) 6/2014 
our translation of the article “Design and Construc-
tion of Freezing and Row of Piles Method in south 
anchorage foundation pit of Runyang Yangtze 
River Bridge“, which brings a more detailed insight 
into the method, was published. 

We bring this article on the following pages to-
gether with its original English version. 

dové jámě instalováno sedm horizontálních paží-
cích rámů k dalšímu zvýšení pevnosti, tuhosti a 
stability vnitřního rozpěrného systému. Zmrazená 
stěna byla vytvořena ze zmrazovacích vrtů na vněj-
ší straně pilot. 284 dekompresních vrtů bylo umís-
těno vně zmrazovacích vrtů ke snížení sil vzniklých 
v důsledku rozpínání zmrazované zvodnělé zeminy 
ve zmrazovacích vrtech směrem k pilotám. Záro-
veň byla injekčními vrty pod tlakem vháněna in-
jekční směs ke spodní části zmrazené stěny tak, 
aby došlo ke snížení vlivu obtékající podzemní vody 
na zmrazenou stěnu. Základová jáma byla hloube-
na a betonáž pažících rámů byla prováděna po 
jednotlivých etážích odshora dolů. Po dokončení 
betonové desky byl vnitřní prostor jámy vyplněn 
betonem. 
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- During the excavation, a scheme combining an 
anti-seepage curtain with dewatering wells 
outside the pit was used. Drilled injected 
cement paste piles formed the anti-seepage 
curtain about 23 m away from the diaphragm 
wall. The dewatering wells, to lower the water 
level properly outside the pit, were located 
between the curtain and the diaphragm wall.  

All these measures are so effective that problems 
caused by piping, sand gushing or destruction at 
the bottom of the diaphragm wall due to leakage 
are eliminated, keeping the foundation and the 
dike safe. 

Konstrukce základové jámy pro severní kotevní blok 
Construction of the north anchorage foundation pit 
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philosophy of this precept is to freeze the aquifers 
around the south anchorage pit to form a continu-
ous frozen wall as a structure to exclude water, 
and to use the row of piles with an inner-bracing 
system as a retaining structure to resist the water 
pressure and soil pressure at the same time. This 
method ensures the dry construction of the pit. 
The overall dimensions of the south anchorage 
foundation, founded on bedrock, are 70,5×52,5 m 
with a depth of 29 m. The bracing system consists 
of rows of cast-in-place bored piles adding up to 
140, with a diameter of 1,5 m, a depth of 35 m, 
and spaced about 1,7 m. Furthermore, seven hori-

- v průběhu hloubení podzemní stěny byla pou-
žita podzemní těsnicí stěna v kombinaci 
s odvodňováním studnami mimo stavební já-
mu. Těsnicí stěna asi 23 m od podzemní stěny 
byla tvořena vrtanými pilotami injektovanými 
jílocementovou suspenzí. Odvodňovací studny 
byly umístěny mezi touto stěnou a podzemní 
stěnou; jejich úkolem bylo snížit hladinu pod-
zemní vody mimo stavební jámu. 

Všechna tato opatření byla tak účinná, že problé-
my způsobené odvodněním, tekoucím pískem 
nebo poškozením spodní části podzemní stěny 
průsakem byly eliminovány, a založení stavby i 
základová jímka tak byly bezpečné. 

Metoda zmrazování základové půdy s použitím 
pilotových stěn, která byla použita pro založení 
jižního kotevního bloku, představuje inovativní 
řešení založení mostu ve velkém rozsahu. Základní 
myšlenkou je zmrazení zvodnělé zeminy v okolí 
jižní základové jámy a tím vytvoření souvislé zmra-
zené stěny jako těsnící konstrukce k zabránění 
průniku vody, a použití pilotových stěn s vnitřním 
pažícím systémem jako opěrné konstrukce, která 
odolá jak tlaku vody, tak tlaku zeminy. Tato meto-
da tak umožňuje výstavbu v suchých podmínkách. 
Celkové rozměry základové jámy pro výstavbu 
jižního kotevního bloku, založeného na skalním 
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DESIGN AND CONSTRUCTION OF  

FREEZING AND ROW OF PILES METHOD IN 

SOUTH ANCHORAGE FOUNDATION PIT OF 

RUNYANG YANGTZE RIVER BRIDGE 

 

NÁVRH A KONSTRUKCE ZÁKLADOVÉ JÁMY 

PRO JIŽNÍ KOTEVNÍ BLOK MOSTU RU-

NYANG PŘES ŘEKU YANGTZE REALIZOVANÉ 

POMOCÍ METODY ZMRAZOVÁNÍ ZÁKLADO-

VÉ PŮDY S POUŽITÍM PILOTOVÝCH STĚN 

 
JI Lin   FENG Zhaoxiang  RUAN Jing 

 
ANOTACE 

Metoda zmrazování základové půdy s použitím piloto-
vých stěn byla úplně poprvé využita při výstavbě zá-
kladové jámy pro jižní kotevní blok mostu přes řeku 
Yangtze v Číně. V článku je popsán návrh a realizace 
této jámy a podán přehled o problémech, které se 
vyskytly v průběhu stavby, a o následných protiopat-
řeních k jejich vyřešení. Závěrem jsou uvedena někte-
rá úskalí využití této metody i pozitivní náhled na její 
navrhování. 

ÚVOD 
 

Jižní větev mostu Runyang přes řeku Yangtze je tvoře-
na jednopolovým, dvoukloubovým visutým mostem 
s ocelovým komorovým hlavním nosníkem s rozpětím 
hlavního pole 1 490 m. Jižní kotevní blok mostu odolá-
vá tahové síle 680 MN. Rozměry základové jámy pro 
výstavbu jižního kotevního bloku, založeného na skal-
ním podloží, byly 70,5 m x 52,5 m a hloubka 29 m. 
Čtvrtohorní horninová skladba na staveništi 29 m hlu-
bokém se skládala z blátivého jemného jílu, jemného 
jílu a mezilehlé vrstvy tvořené anorganickým siltem a 
jemným pískem. Kotevní blok je uložen na původním 
skalním podloží, jež je tvořeno převážně z žuly. Po 
zvážení všech okrajových podmínek, např. geologic-
kých a hydrogeologických, namáhání konstrukce, eko-
nomických podmínek a dostupných stavebních me-
chanismů, byla nakonec zvolena metoda zmrazování 
základové půdy s použitím pilotových stěn, která 
představuje inovativní záměr jak v Číně, tak 
v zahraničí. 

 
NÁVRH A VÝSTAVBA 

Hlavním principem metody zmrazování základové 
půdy s použitím pilotových stěn je zmrazení zvodnělé 
zeminy v okolí základové jámy jižního kotevního bloku 
a vytvoření souvislé zmrazené stěny jako těsnící kon-

SUMMARY 

The freezing and row of piles method was firstly ap-
plied on the south anchorage foundation pit of Run-
yang Yangtze River Bridge at home and abroad. In this 
article, the author has a brief introduction of design 
and construction of the anchorage pit and reviews the 
problem happened during the construction, then the 
countermeasures to solve the problem in particular, 
at last presents some viewpoints of the methods and 
the optimism of the design. 

INTRODUCTION 

The South Branch Bridge of Runyang Yangtze River 
Bridge is a single-span, two-hinge steel-box-girder 
suspension bridge with the main span of 1490m. The 
south anchorage of the bridge endures the tension 
force of 680M Newton. The overall dimensions of the 
south anchorage foundation, founded on bedrock, are 
70,5m×52,5 m with a depth of 29 m. Quaternary sys-
tem on the site, 29m deep, is composed of muddy 
mild clay, mild clay and inorganic silt interbedded 
strata, and fine sand. And the anchorage lies on the 
original rock whose rock character mostly is granite. 
Considering all possible conditions such as geologic 
and hydrographic conditions, the stress state of the 
structure, economic conditions and construction ma-
chineries, the freezing and row of piles method, an 
innovating plan at home and abroad, is accepted 
through open tender with plan at last. 

 

SUMMARY OF DESIGN AND CONSTRUCTION 

The main principle of the freezing and row of piles 
method is: to freeze the aquifers around the south 
anchorage pit to form a continuous frozen wall as a 
structure to exclude water, and to use the row of piles 
with an inner-bracing system as a retaining structure 
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strukce k zabránění průniku vody, a použití pilotových 
stěn s vnitřním pažícím systémem jako opěrné kon-
strukce, která odolá jak tlaku vody, tak tlaku zeminy. 
Konstrukce zajišťující základovou jámu tak obsahuje 
dvě hlavní části: opěrnou konstrukci a zmrazenou 
stěnu. Opěrná konstrukce se skládá z řady 140 mono-
litických vrtaných pilot o průměru 1,5 m, s hloubkou 
35 m vzdálených od sebe asi 1,7 m. Navíc je 
v základové jámě instalováno sedm horizontálních 
pažících rámů k dalšímu zvýšení pevnosti, tuhosti a 
stability vnitřního rozpěrného systému. Zmrazená 
stěna je vytvořena ze zmrazovacích vrtů na vnější 
straně pilot. 284 dekompresních vrtů je umístěno vně 
zmrazovacích vrtů ke snížení sil vzniklých v důsledku 
rozpínání zmrazované zvodněné zeminy ve zmrazo-
vacích vrtech směrem k pilotám. Zároveň je injekčními 
vrty pod tlakem vháněna injekční směs ke spodní části 
zmrazené stěny tak, aby došlo ke snížení vlivu obtéka-
jící podzemní vody na zmrazenou stěnu. 

 

 

Půdorys základové jámy 

The plane layout of the foundation 

Podélný řez rozpěrným systémem 

The elevation view of the bracing system 

Hlavní technické parametry základové jámy jižního kotevního bloku / The main technical parameters of the south anchorage foundation 

 

to resist the water pressure and soil pressure at the 
same time. So the foundation structure includes two 
basic parts: the retaining structure and the frozen 
wall. The retaining structure consists of rows of cast-
in-place bored piles adding up to 140, with a diameter 
of 1,5 m, a depth of 35 m, and spaced about 1,7 m. 
Furthermore, seven horizontal bracing beams are set 
in the foundation pit to further increase the strength, 
stiffness and the stability of the inner-bracing system. 
The frozen wall is formed by freezing holes outside 
the piles. 284 decompression holes are set outside 
the freezing holes to decrease frost-heaving forces on 
piles during the freezing periods of the freezing holes. 
At the same time, grout is pressed to the bottom of 
the frozen wall through grouting holes to decrease 
the influence by the ground detouring water on the 
frozen wall. 
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DESIGN AND CONSTRUCTION OF  

FREEZING AND ROW OF PILES METHOD IN 

SOUTH ANCHORAGE FOUNDATION PIT OF 

RUNYANG YANGTZE RIVER BRIDGE 

 

NÁVRH A KONSTRUKCE ZÁKLADOVÉ JÁMY 

PRO JIŽNÍ KOTEVNÍ BLOK MOSTU RU-

NYANG PŘES ŘEKU YANGTZE REALIZOVANÉ 

POMOCÍ METODY ZMRAZOVÁNÍ ZÁKLADO-

VÉ PŮDY S POUŽITÍM PILOTOVÝCH STĚN 

 
JI Lin   FENG Zhaoxiang  RUAN Jing 

 
ANOTACE 

Metoda zmrazování základové půdy s použitím piloto-
vých stěn byla úplně poprvé využita při výstavbě zá-
kladové jámy pro jižní kotevní blok mostu přes řeku 
Yangtze v Číně. V článku je popsán návrh a realizace 
této jámy a podán přehled o problémech, které se 
vyskytly v průběhu stavby, a o následných protiopat-
řeních k jejich vyřešení. Závěrem jsou uvedena někte-
rá úskalí využití této metody i pozitivní náhled na její 
navrhování. 

ÚVOD 
 

Jižní větev mostu Runyang přes řeku Yangtze je tvoře-
na jednopolovým, dvoukloubovým visutým mostem 
s ocelovým komorovým hlavním nosníkem s rozpětím 
hlavního pole 1 490 m. Jižní kotevní blok mostu odolá-
vá tahové síle 680 MN. Rozměry základové jámy pro 
výstavbu jižního kotevního bloku, založeného na skal-
ním podloží, byly 70,5 m x 52,5 m a hloubka 29 m. 
Čtvrtohorní horninová skladba na staveništi 29 m hlu-
bokém se skládala z blátivého jemného jílu, jemného 
jílu a mezilehlé vrstvy tvořené anorganickým siltem a 
jemným pískem. Kotevní blok je uložen na původním 
skalním podloží, jež je tvořeno převážně z žuly. Po 
zvážení všech okrajových podmínek, např. geologic-
kých a hydrogeologických, namáhání konstrukce, eko-
nomických podmínek a dostupných stavebních me-
chanismů, byla nakonec zvolena metoda zmrazování 
základové půdy s použitím pilotových stěn, která 
představuje inovativní záměr jak v Číně, tak 
v zahraničí. 

 
NÁVRH A VÝSTAVBA 

Hlavním principem metody zmrazování základové 
půdy s použitím pilotových stěn je zmrazení zvodnělé 
zeminy v okolí základové jámy jižního kotevního bloku 
a vytvoření souvislé zmrazené stěny jako těsnící kon-

SUMMARY 

The freezing and row of piles method was firstly ap-
plied on the south anchorage foundation pit of Run-
yang Yangtze River Bridge at home and abroad. In this 
article, the author has a brief introduction of design 
and construction of the anchorage pit and reviews the 
problem happened during the construction, then the 
countermeasures to solve the problem in particular, 
at last presents some viewpoints of the methods and 
the optimism of the design. 

INTRODUCTION 

The South Branch Bridge of Runyang Yangtze River 
Bridge is a single-span, two-hinge steel-box-girder 
suspension bridge with the main span of 1490m. The 
south anchorage of the bridge endures the tension 
force of 680M Newton. The overall dimensions of the 
south anchorage foundation, founded on bedrock, are 
70,5m×52,5 m with a depth of 29 m. Quaternary sys-
tem on the site, 29m deep, is composed of muddy 
mild clay, mild clay and inorganic silt interbedded 
strata, and fine sand. And the anchorage lies on the 
original rock whose rock character mostly is granite. 
Considering all possible conditions such as geologic 
and hydrographic conditions, the stress state of the 
structure, economic conditions and construction ma-
chineries, the freezing and row of piles method, an 
innovating plan at home and abroad, is accepted 
through open tender with plan at last. 

 

SUMMARY OF DESIGN AND CONSTRUCTION 

The main principle of the freezing and row of piles 
method is: to freeze the aquifers around the south 
anchorage pit to form a continuous frozen wall as a 
structure to exclude water, and to use the row of piles 
with an inner-bracing system as a retaining structure 
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strukce k zabránění průniku vody, a použití pilotových 
stěn s vnitřním pažícím systémem jako opěrné kon-
strukce, která odolá jak tlaku vody, tak tlaku zeminy. 
Konstrukce zajišťující základovou jámu tak obsahuje 
dvě hlavní části: opěrnou konstrukci a zmrazenou 
stěnu. Opěrná konstrukce se skládá z řady 140 mono-
litických vrtaných pilot o průměru 1,5 m, s hloubkou 
35 m vzdálených od sebe asi 1,7 m. Navíc je 
v základové jámě instalováno sedm horizontálních 
pažících rámů k dalšímu zvýšení pevnosti, tuhosti a 
stability vnitřního rozpěrného systému. Zmrazená 
stěna je vytvořena ze zmrazovacích vrtů na vnější 
straně pilot. 284 dekompresních vrtů je umístěno vně 
zmrazovacích vrtů ke snížení sil vzniklých v důsledku 
rozpínání zmrazované zvodněné zeminy ve zmrazo-
vacích vrtech směrem k pilotám. Zároveň je injekčními 
vrty pod tlakem vháněna injekční směs ke spodní části 
zmrazené stěny tak, aby došlo ke snížení vlivu obtéka-
jící podzemní vody na zmrazenou stěnu. 

 

 

Půdorys základové jámy 

The plane layout of the foundation 

Podélný řez rozpěrným systémem 

The elevation view of the bracing system 

Hlavní technické parametry základové jámy jižního kotevního bloku / The main technical parameters of the south anchorage foundation 

 

to resist the water pressure and soil pressure at the 
same time. So the foundation structure includes two 
basic parts: the retaining structure and the frozen 
wall. The retaining structure consists of rows of cast-
in-place bored piles adding up to 140, with a diameter 
of 1,5 m, a depth of 35 m, and spaced about 1,7 m. 
Furthermore, seven horizontal bracing beams are set 
in the foundation pit to further increase the strength, 
stiffness and the stability of the inner-bracing system. 
The frozen wall is formed by freezing holes outside 
the piles. 284 decompression holes are set outside 
the freezing holes to decrease frost-heaving forces on 
piles during the freezing periods of the freezing holes. 
At the same time, grout is pressed to the bottom of 
the frozen wall through grouting holes to decrease 
the influence by the ground detouring water on the 
frozen wall. 
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Nejprve byla zahájena injektáž u spodní části zmrazené 
stěny. Injekční vrty jsou uspořádány ve vzdálenosti 1 m 
od osy zmrazovacích vrtů. Na injektáž byla použita 
jílocementová suspenze, injekční tlak byl dvoj- až čtyř-
násobek hydrostatického tlaku vody a rozsah injektáže 
byl 8 metrů. 
Průběh realizace pilot byl přísně kontrolován. Odchylka 
svislých os pilot je menší než 1/200, a splňuje tak pro-
jektované požadavky. Piloty byly prováděny souběžně 
s dekompresními vrty a podpůrnými svislými konstruk-
cemi jámy.  
Zmrazovací vrty byly provedeny po dokončení pilot. Do 
zmrazovacích vrtů byly umístěny zmrazovací trubky. 
Mrazící médium o nízké teplotě vytékalo z mrazících 
stanic do zmrazovacích trubek, cirkulovalo jimi a vrátilo 
se zpět do mrazící stanice, kde bylo znovu ochlazeno.  
Tekutina cirkulující v trubkách absorbovala velké 
množství tepla z okolních zemních vrstev a vytvářela v 
nich zmrazené sloupy. Zmrazené sloupy postupně na-
růstaly na objemu, navzájem se spojovaly, až se změni-
ly ve zmrazenou stěnu.  
Proces zmrazování probíhal ve dvou etapách: aktivní 
zmrazovací období a udržovací zmrazovací období. 
Aktivní zmrazovací období nebylo ukončeno, dokud 
nebylo dosaženo požadované tloušťky a tuhosti zmra-
zené stěny. Během udržovacího období pokračovalo 
zmrazování, zmrazovací kapacita však byla snížena, aby 
se zabránilo neřízenému nárůstu zmrazené stěny. 
Instalace rozpěr a hloubení základové jámy byly zahá-
jeny po kontrole dodržení projektem předpokládaných 
parametrů zmrazené stěny.  

The project of grouting at the bottom of the frozen 
wall is started first. The grouting holes are arranged 1 
meter away from the axis of freezing holes. The mate-
rial of the injection is single-liquid grouts and the 
grouting pressure is 2 to 4 times of the still-water 
pressure and grouting range is 8 meters high. Strict 
controlling is applied to the construction of the piles, 
and the perpendicularity of piles is less than 1/200, 
attaining the precision requirements. Piles are con-
structed with decompression holes and supporting 
columns of pit simultaneity. Freezing holes are con-
structed after finishing the piles. Frigoes are fixed in 
the freezing holes. The brine of low temperature from 
the freezing stations flows to the frigoes and circu-
lates in the frigoes, then goes back to the freezing 
stations to be cooled down again. 

 The brine circulating in the frigoes absorbs the quan-
tities of heat from surrounding soil layers, forming the 
freezing columns. The freezing columns expand 
gradually, joining with each other, and turn into the 
frozen wall.  

Freezing process includes two periods: active freezing 
period and freezing sustaining period. Active freezing 
period doesn’t stop until the desired thickness and 
stiffness of the frozen wall is satisfied. During freezing 
sustaining period continues, refrigerating capacity is 
lowered to avoid the unrestricted-growing frozen 
wall. Construction of bracing beams and excavation of 
foundation pit start after assuring the frozen wall 
satisfies the design requirements.  
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Do základové jámy bylo osazeno 12 studní (čerpacích 
vrtů), odvodňujících každou etáž základové jámy před 
započetím jejího hloubení. Úrovně odvodňování byly 
cca 0,5 až 1 metr pod navrženým pracovním prosto-
rem.  
Po vyhloubení základové jámy na úroveň skalního 
podloží byla vybetonována podkladní deska, nosná 
betonová deska a horní deska. Zmrazování bylo po-
stupně ukončeno v průběhu betonáže hlavní betono-
vé desky.  
Injektáž a pilotáž byly zahájeny v květnu 2001 a do-
končeny v srpnu 2001. Aktivní zmrazovací období 
začalo v listopadu 2001, následovalo hloubení zákla-
dové jámy a zhotovení podpůrných konstrukcí. 
 
HLAVNÍ TECHNICKÉ PROBLÉMY A ZPŮSOB JEJICH ŘEŠENÍ 

Nejprve byla zhotovena pilotová stěna, potom násle-
dovalo období zmrazování a hloubení základové jámy 
pro kotevní blok. Během zmrazovacího procesu se 
zemina rozpínala a vytvářely se obrovské horizontální 
síly způsobené zmrazováním. Tyto síly společně 
s vodním a zemním tlakem působily na opěrnou kon-
strukci složenou z pilot a vnitřního pažícího systému. 
Klíčové body při využití metody zmrazování základové 
půdy s použitím pilotových stěn při zhotovení velké 
stavební jámy jsou tedy následující:  

 Během aktivního zmrazovacího období je tře-
ba správně odhadnout a kontrolovat objemo-
vé změny zmrazené stěny, hodnotu sil způso-
bených zmrazováním a jejich vliv na opěrnou 
konstrukci.  

 Během udržovacího zmrazovacího období je 
třeba kontrolovat a udržovat tloušťku zmra-
zené stěny. Hodnoty sil vzniklých v důsledku 
rozpínání zmrazované zvodnělé zeminy a in-
formace o mechanickém chování opěrné stě-
ny jsou získány testem fyzikálních a mecha-
nických vlastností zmrazené zeminy, labora-
torními fyzikálními experimenty na modelu 
opěrné konstrukce základové jámy, poměr-
ným monitoringem konstrukce a výpočetní 
analýzou.  

Vzhledem k nedostatku úspěšných příkladů nebo do-
statečných stavebních zkušeností jak v Číně, tak 
v zahraničí, a kvůli velkým nesrovnalostem mezi vý-
sledky modelových situací a skutečným stavem byla 
využita observační metoda a po celé období výstavby 
prováděna průběžná kontrola. 834 měřících bodů a 24 
inklinometrů s délkou od 35 do 40 metrů bylo rozmís-
těno tak, aby monitorovaly teplotu zmrazené zeminy, 

12 deep well are set in the foundation pit, dewatering 
before excavating each layer of the pit. The dewater-
ing levels are under the design working face about 0.5 
to 1 meter.  

After excavating the foundation to the rock, soleplate, 
core concrete and cap plate are constructed. Freezing 
stops gradually during the core concrete is poured.  

Grouting and pile construction started at May, 2001, 
and finished at August, 2001. The active freezing pe-
riod started at Nov.2001, followed by the pit excava-
tion and the supporting columns. The south anchor-
age foundation pit excavation finished at May, 2005. 

 

KEY TECHNICAL PROBLEM AND SOLVING MEASURES  

Row of piles is constructed first, then freezing fol-
lowed by excavation of the anchorage pit. So during 
the freezing process, soil expands and huge horizontal 
frost-heaving forces are formed. The forces, together 
with water and soil pressure, act on the retaining 
structure consisting of the piles and the inner-bracing 
system.  
Thereby, applying the freezing and row of piles 
method to huge deep anchorage pits, the key points 
are:  

 During the active freezing period, properly 
judging and controlling the development 
status of the frozen wall, the development 
level of the frost-heaving forces and its influ-
ence to the retaining structure;  

 During the freezing sustaining period, prop-
erly controlling and preserving the thickness 
of the frozen wall. The level of frost-heaving 
forces and the mechanical performance of 
the retaining structure are gained roughly by 
the physical and mechanical properties test of 

the frozen soil、the indoor physical model 
experiments of the pit’s retaining structure 
and the relative construction monitoring and 
computational analysis.  

For lacking of any successful instances or mature con-
struction experiences at home and at abroad and 
because of the great disparity between the results of 
the model and the real project, the information-based 
construction method is applied to dynamic control the 
whole construction period. 834 measuring points and 
24 inclinometers with a length of 35 m to 40 m are 
disposed to monitor the temperature of the frozen 
soil, the displacement and deformation of the piles, 
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Nejprve byla zahájena injektáž u spodní části zmrazené 
stěny. Injekční vrty jsou uspořádány ve vzdálenosti 1 m 
od osy zmrazovacích vrtů. Na injektáž byla použita 
jílocementová suspenze, injekční tlak byl dvoj- až čtyř-
násobek hydrostatického tlaku vody a rozsah injektáže 
byl 8 metrů. 
Průběh realizace pilot byl přísně kontrolován. Odchylka 
svislých os pilot je menší než 1/200, a splňuje tak pro-
jektované požadavky. Piloty byly prováděny souběžně 
s dekompresními vrty a podpůrnými svislými konstruk-
cemi jámy.  
Zmrazovací vrty byly provedeny po dokončení pilot. Do 
zmrazovacích vrtů byly umístěny zmrazovací trubky. 
Mrazící médium o nízké teplotě vytékalo z mrazících 
stanic do zmrazovacích trubek, cirkulovalo jimi a vrátilo 
se zpět do mrazící stanice, kde bylo znovu ochlazeno.  
Tekutina cirkulující v trubkách absorbovala velké 
množství tepla z okolních zemních vrstev a vytvářela v 
nich zmrazené sloupy. Zmrazené sloupy postupně na-
růstaly na objemu, navzájem se spojovaly, až se změni-
ly ve zmrazenou stěnu.  
Proces zmrazování probíhal ve dvou etapách: aktivní 
zmrazovací období a udržovací zmrazovací období. 
Aktivní zmrazovací období nebylo ukončeno, dokud 
nebylo dosaženo požadované tloušťky a tuhosti zmra-
zené stěny. Během udržovacího období pokračovalo 
zmrazování, zmrazovací kapacita však byla snížena, aby 
se zabránilo neřízenému nárůstu zmrazené stěny. 
Instalace rozpěr a hloubení základové jámy byly zahá-
jeny po kontrole dodržení projektem předpokládaných 
parametrů zmrazené stěny.  

The project of grouting at the bottom of the frozen 
wall is started first. The grouting holes are arranged 1 
meter away from the axis of freezing holes. The mate-
rial of the injection is single-liquid grouts and the 
grouting pressure is 2 to 4 times of the still-water 
pressure and grouting range is 8 meters high. Strict 
controlling is applied to the construction of the piles, 
and the perpendicularity of piles is less than 1/200, 
attaining the precision requirements. Piles are con-
structed with decompression holes and supporting 
columns of pit simultaneity. Freezing holes are con-
structed after finishing the piles. Frigoes are fixed in 
the freezing holes. The brine of low temperature from 
the freezing stations flows to the frigoes and circu-
lates in the frigoes, then goes back to the freezing 
stations to be cooled down again. 

 The brine circulating in the frigoes absorbs the quan-
tities of heat from surrounding soil layers, forming the 
freezing columns. The freezing columns expand 
gradually, joining with each other, and turn into the 
frozen wall.  

Freezing process includes two periods: active freezing 
period and freezing sustaining period. Active freezing 
period doesn’t stop until the desired thickness and 
stiffness of the frozen wall is satisfied. During freezing 
sustaining period continues, refrigerating capacity is 
lowered to avoid the unrestricted-growing frozen 
wall. Construction of bracing beams and excavation of 
foundation pit start after assuring the frozen wall 
satisfies the design requirements.  
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Do základové jámy bylo osazeno 12 studní (čerpacích 
vrtů), odvodňujících každou etáž základové jámy před 
započetím jejího hloubení. Úrovně odvodňování byly 
cca 0,5 až 1 metr pod navrženým pracovním prosto-
rem.  
Po vyhloubení základové jámy na úroveň skalního 
podloží byla vybetonována podkladní deska, nosná 
betonová deska a horní deska. Zmrazování bylo po-
stupně ukončeno v průběhu betonáže hlavní betono-
vé desky.  
Injektáž a pilotáž byly zahájeny v květnu 2001 a do-
končeny v srpnu 2001. Aktivní zmrazovací období 
začalo v listopadu 2001, následovalo hloubení zákla-
dové jámy a zhotovení podpůrných konstrukcí. 
 
HLAVNÍ TECHNICKÉ PROBLÉMY A ZPŮSOB JEJICH ŘEŠENÍ 

Nejprve byla zhotovena pilotová stěna, potom násle-
dovalo období zmrazování a hloubení základové jámy 
pro kotevní blok. Během zmrazovacího procesu se 
zemina rozpínala a vytvářely se obrovské horizontální 
síly způsobené zmrazováním. Tyto síly společně 
s vodním a zemním tlakem působily na opěrnou kon-
strukci složenou z pilot a vnitřního pažícího systému. 
Klíčové body při využití metody zmrazování základové 
půdy s použitím pilotových stěn při zhotovení velké 
stavební jámy jsou tedy následující:  

 Během aktivního zmrazovacího období je tře-
ba správně odhadnout a kontrolovat objemo-
vé změny zmrazené stěny, hodnotu sil způso-
bených zmrazováním a jejich vliv na opěrnou 
konstrukci.  

 Během udržovacího zmrazovacího období je 
třeba kontrolovat a udržovat tloušťku zmra-
zené stěny. Hodnoty sil vzniklých v důsledku 
rozpínání zmrazované zvodnělé zeminy a in-
formace o mechanickém chování opěrné stě-
ny jsou získány testem fyzikálních a mecha-
nických vlastností zmrazené zeminy, labora-
torními fyzikálními experimenty na modelu 
opěrné konstrukce základové jámy, poměr-
ným monitoringem konstrukce a výpočetní 
analýzou.  

Vzhledem k nedostatku úspěšných příkladů nebo do-
statečných stavebních zkušeností jak v Číně, tak 
v zahraničí, a kvůli velkým nesrovnalostem mezi vý-
sledky modelových situací a skutečným stavem byla 
využita observační metoda a po celé období výstavby 
prováděna průběžná kontrola. 834 měřících bodů a 24 
inklinometrů s délkou od 35 do 40 metrů bylo rozmís-
těno tak, aby monitorovaly teplotu zmrazené zeminy, 

12 deep well are set in the foundation pit, dewatering 
before excavating each layer of the pit. The dewater-
ing levels are under the design working face about 0.5 
to 1 meter.  

After excavating the foundation to the rock, soleplate, 
core concrete and cap plate are constructed. Freezing 
stops gradually during the core concrete is poured.  

Grouting and pile construction started at May, 2001, 
and finished at August, 2001. The active freezing pe-
riod started at Nov.2001, followed by the pit excava-
tion and the supporting columns. The south anchor-
age foundation pit excavation finished at May, 2005. 

 

KEY TECHNICAL PROBLEM AND SOLVING MEASURES  

Row of piles is constructed first, then freezing fol-
lowed by excavation of the anchorage pit. So during 
the freezing process, soil expands and huge horizontal 
frost-heaving forces are formed. The forces, together 
with water and soil pressure, act on the retaining 
structure consisting of the piles and the inner-bracing 
system.  
Thereby, applying the freezing and row of piles 
method to huge deep anchorage pits, the key points 
are:  

 During the active freezing period, properly 
judging and controlling the development 
status of the frozen wall, the development 
level of the frost-heaving forces and its influ-
ence to the retaining structure;  

 During the freezing sustaining period, prop-
erly controlling and preserving the thickness 
of the frozen wall. The level of frost-heaving 
forces and the mechanical performance of 
the retaining structure are gained roughly by 
the physical and mechanical properties test of 

the frozen soil、the indoor physical model 
experiments of the pit’s retaining structure 
and the relative construction monitoring and 
computational analysis.  

For lacking of any successful instances or mature con-
struction experiences at home and at abroad and 
because of the great disparity between the results of 
the model and the real project, the information-based 
construction method is applied to dynamic control the 
whole construction period. 834 measuring points and 
24 inclinometers with a length of 35 m to 40 m are 
disposed to monitor the temperature of the frozen 
soil, the displacement and deformation of the piles, 
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pohyb a deformaci pilot, osové síly ve vnitřním pažení, 
zemní tlak, tlak vody v pórech mimo základovou jámu 
a hladinu vody v jámě i mimo jámu. Na základě vý-
sledku monitoringu byly běžné výpočty a výpočty zís-
kané na podkladě skutečně měřených hodnot použity 
pro analýzu stavu změny objemu, a tím vzniklých sou-
visejících sil; k posouzení, jestli se již vytvořila souvislá 
zmrazená stěna; k vytvoření předpovědi vývoje zmra-
zené stěny; k úpravě výpočetních modelů a projekto-
vých parametrů, a také ke stanovení bezpečnosti a 
stability základové jámy a její opěrné konstrukce. 

NALEZENÉ PROBLÉMY A PROTIOPATŘENÍ POUŽITÁ 
V PRŮBĚHU VÝSTAVBY 
 
Drobné průsaky ve zmrazené stěně 

V základové jámě bylo zahájeno hlubinné vakuové 
čerpání po období zmrazování, které trvalo 55 dní. Na 
základě statistických analýz množství vody v jámě a 
teploty vrtů bylo v části jámy zjištěno, že množství 
odčerpané vody bylo nečekaně velké, a že teplota 
vody byla stejná, jako teplota podzemní vody v jejím 
normálním stavu. Mělo se za to, že ve zmrazené stěně 
byla drobná místa, kde voda prosakovala. Možným 
důvodem mohlo být to, že odvodňování základové 
jámy způsobovalo průsaky spodní vody v místě, kde se 
části zmrazené stěny spojovaly, takže byl přerušen 
nárůst objemu zmrazené stěny. Po vytěžení jámy až 
na dno bylo zjištěno, že oblast průsaku ležela na hor-

the axial force of the inner bracing, the soil pressure, 
the pore water pressure outside of the pit and the wa-
ter level in and out of the pit. On the basis of the moni-
toring results, the normal and inverse calculations are 
used to analyze the status of the frost heaving and the 
frost-heaving forces, to judge whether the continuous 
frozen wall has formed or not, to predict the develop-
ment of the frozen wall, to modify the computational 
models and design parameters, and to forecast the 
safety and stability of the anchorage pit and its retain-
ing structure.  

THE PROBLEMS FOUND AND THE COUNTERMEASURES 
USED DURING CONSTRUCTION 

Little leaking points emerged in the frozen wall  

The foundation pit began deep well vacuum-pumping 
after freezing 55 days. Based on the statistic analyses of 
the amount of water in the pit and the temperatures of 
the holes, some region found that the water discharge 
was unreasonable large and the temperature of the 
water became the same with the underground water in 
the normal state. It was thought that, there were little 
leaking points in the frozen wall. The possible reason 
may be that dewatering in the foundation pit disturbs 
the underwater before the frozen wall intersects with 
each other and reach the desired thickness, so the fro-
zen wall growing is interrupted. After excavated to the 
bottom, it is founded that the leaking position lies at 
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ním povrchu proměnlivého skalního podloží. Odtékání 
vody zvyšovalo rychlost proudění spodní vody mezi 
zmrazovacími vrty a narušovalo spojení zmrazených 
sloupů. Obvod zmrazené stěny byl asi 240 metrů a 
geologické podmínky se významně lišily. Ve zmrazené 
stěně se nacházely popraskané vrstvy a vzdálenost 
mezi zmrazovacími vrty 1,7 až 1,9 metrů byla citlivá 
vůči geologickým rizikům. 
Hloubení jámy a čerpání vody bylo ukončeno ihned, 
jakmile byla nalezena místa průsaku ve zmrazené stě-
ně. Zároveň bylo obnoveno aktivní zmrazování a oka-
mžitě byla aktivována ochranná fáze využívající teku-
tého dusíku, aby se zrychlilo vytváření souvislé zmra-
zené stěny a zajistila se požadovaná tloušťka zmraze-
né stěny. Nakonec takto dodatečně zmrazená stěna 
opět bránila průsaku vody. Pro posouzení efektivity 
zmrazení stěny po aplikaci tekutého dusíku byly použi-
ty tři metody: čerpání vody v jámě a sledování hladiny 
vody; současně s tím monitorování teploty vody na 
termálních čidlech, zejména na těch, která předtím 
ukazovala neobvyklé hodnoty; výpočet množství od-
čerpávané vody a jeho porovnání s množstvím odčer-
pávané vody z jádrových vrtů; měření teploty zmrazo-
vacích trubek v různých úrovních. 

Síly vzniklé v důsledku rozpínání zmrazované zvodnělé 
zeminy překročily projektem předpokládanou hodnotu  

Bylo zjištěno, že tloušťka zmrazené stěny v některých 
částech byla větší, než projektovaná hodnota nezbyt-
ná pro zajištění její tuhosti.  Navíc nejednotná tloušťka 
zmrazené stěny vedla k velkému zvýšení sil způsobe-
ných zmrazením. Z tohoto důvodu bylo napětí rozpěr 
a přetvoření pilot mnohem větší, než projektem uva-
žované. Další analýzy ukázaly, že osové napětí v první 
řadě rozpěr dosahovalo kritických hodnot a pravdě-
podobnost selhání dosahovala 27, 4 % - 38,9 %, což 
bylo více, než se očekávalo.  
Byla přijata vhodná opatření:  

 rozmístění dekompresních oblastí za dekompres-
ními vrty ve vzdálenosti asi 70 cm, aby se uvolnily 
síly vzniklé v důsledku zmrazování;  

 přizpůsobení teploty mrazícího média, by se udr-
žela rovnovážná teplota v místech monitorování a 
snížila se tak pravděpodobnost zvýšení těchto sil 
vznikajících v důsledku nárůstu tloušťky zmrazené 
vyztužující stěny;  

 zvýšení odolnosti vnitřního pažícího systému včet-
ně zvýšení únosnosti druhé řady rozpěr a změna 
počtu řad rozpěr ze šesti na sedm; zároveň se 
zpřesněným umístěním podpůrných trámů a při-
způsobením sekcí mezi rozpěrami. 

the top surface of the fluctuating bedrock while the 
pumped well lies at the lower position of the bedrock. 
Dewatering accelerates the velocity of the underwater 
between the freezing holes and disturbs the connection 
of the freezing columns. The perimeter of frozen wall is 
about 240 meters, and the geologic conditions vary 
greatly. There have fractured layers lying across frozen 
wall, and that distance freezing holes is 1.7 to 1.9 me-
ters, is vulnerable to the geologic risks. Excavation and 
water pump stopped immediately after finding the leak-
ing points in frozen wall. In the same time, active brine 
freezing recovered and the protection using liquid ni-
trogen was activated at once in order to accelerate 
forming the continuous frozen wall and ensure the de-
sign thickness of the frozen wall, and in the end the 
frozen wall became water-resistant again. Three meth-
ods were applied to judge the effectiveness of the fro-
zen wall after using liquid nitrogen: pumping the water 
in the pit and watching the water level, in the same 
time, monitoring the temperature of thermal detectors 
especially the ones that had unusual readings before in 
the sections concerned; calculating the amount of the 
pumping water and comparing with the pumping 
amount from the cores in the first time; examining the 
temperature of the freezing tubes at different levels. 

Frost-heaving forces exceed the predicted design value 
The thickness of frozen wall is larger than the design 
value for the reinforcement in some parts of the frozen 
wall. Furthermore the non-uniform thickness of frozen 
wall leads to great increasing of the frost-heaving 
forces. So the axle stresses of bracing beams as well as 
the displacement of the piles are much bigger than the 
design values. The further analyses show that the axle 

stress in the first layer bracing beams is reaching the 
critical values, and the failure probability reaches 

27.4%～38.9%, which is bigger than expected. 

Some measures were taken:  

 to set decompression plots behind the decom-
pression holes about 70cm to relieve the frost-
heaving forces; 

 to adjust the temperature of the brine to keep 
the balance of the temperature of the monitor-
ing points to reduce the expanding possibility of 
the frost-heaving forces after the reinforcement 
freezing;  

 to enhance the resisting power of the inner-bracing 
system including stiffening the second layer bracing 
beams and altering the bracing beams layers from 6 
to 7, at same time, refining the distance of the sup-
porting beams, adjusting the sections of the beams.  
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pohyb a deformaci pilot, osové síly ve vnitřním pažení, 
zemní tlak, tlak vody v pórech mimo základovou jámu 
a hladinu vody v jámě i mimo jámu. Na základě vý-
sledku monitoringu byly běžné výpočty a výpočty zís-
kané na podkladě skutečně měřených hodnot použity 
pro analýzu stavu změny objemu, a tím vzniklých sou-
visejících sil; k posouzení, jestli se již vytvořila souvislá 
zmrazená stěna; k vytvoření předpovědi vývoje zmra-
zené stěny; k úpravě výpočetních modelů a projekto-
vých parametrů, a také ke stanovení bezpečnosti a 
stability základové jámy a její opěrné konstrukce. 

NALEZENÉ PROBLÉMY A PROTIOPATŘENÍ POUŽITÁ 
V PRŮBĚHU VÝSTAVBY 
 
Drobné průsaky ve zmrazené stěně 

V základové jámě bylo zahájeno hlubinné vakuové 
čerpání po období zmrazování, které trvalo 55 dní. Na 
základě statistických analýz množství vody v jámě a 
teploty vrtů bylo v části jámy zjištěno, že množství 
odčerpané vody bylo nečekaně velké, a že teplota 
vody byla stejná, jako teplota podzemní vody v jejím 
normálním stavu. Mělo se za to, že ve zmrazené stěně 
byla drobná místa, kde voda prosakovala. Možným 
důvodem mohlo být to, že odvodňování základové 
jámy způsobovalo průsaky spodní vody v místě, kde se 
části zmrazené stěny spojovaly, takže byl přerušen 
nárůst objemu zmrazené stěny. Po vytěžení jámy až 
na dno bylo zjištěno, že oblast průsaku ležela na hor-

the axial force of the inner bracing, the soil pressure, 
the pore water pressure outside of the pit and the wa-
ter level in and out of the pit. On the basis of the moni-
toring results, the normal and inverse calculations are 
used to analyze the status of the frost heaving and the 
frost-heaving forces, to judge whether the continuous 
frozen wall has formed or not, to predict the develop-
ment of the frozen wall, to modify the computational 
models and design parameters, and to forecast the 
safety and stability of the anchorage pit and its retain-
ing structure.  

THE PROBLEMS FOUND AND THE COUNTERMEASURES 
USED DURING CONSTRUCTION 

Little leaking points emerged in the frozen wall  

The foundation pit began deep well vacuum-pumping 
after freezing 55 days. Based on the statistic analyses of 
the amount of water in the pit and the temperatures of 
the holes, some region found that the water discharge 
was unreasonable large and the temperature of the 
water became the same with the underground water in 
the normal state. It was thought that, there were little 
leaking points in the frozen wall. The possible reason 
may be that dewatering in the foundation pit disturbs 
the underwater before the frozen wall intersects with 
each other and reach the desired thickness, so the fro-
zen wall growing is interrupted. After excavated to the 
bottom, it is founded that the leaking position lies at 
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ním povrchu proměnlivého skalního podloží. Odtékání 
vody zvyšovalo rychlost proudění spodní vody mezi 
zmrazovacími vrty a narušovalo spojení zmrazených 
sloupů. Obvod zmrazené stěny byl asi 240 metrů a 
geologické podmínky se významně lišily. Ve zmrazené 
stěně se nacházely popraskané vrstvy a vzdálenost 
mezi zmrazovacími vrty 1,7 až 1,9 metrů byla citlivá 
vůči geologickým rizikům. 
Hloubení jámy a čerpání vody bylo ukončeno ihned, 
jakmile byla nalezena místa průsaku ve zmrazené stě-
ně. Zároveň bylo obnoveno aktivní zmrazování a oka-
mžitě byla aktivována ochranná fáze využívající teku-
tého dusíku, aby se zrychlilo vytváření souvislé zmra-
zené stěny a zajistila se požadovaná tloušťka zmraze-
né stěny. Nakonec takto dodatečně zmrazená stěna 
opět bránila průsaku vody. Pro posouzení efektivity 
zmrazení stěny po aplikaci tekutého dusíku byly použi-
ty tři metody: čerpání vody v jámě a sledování hladiny 
vody; současně s tím monitorování teploty vody na 
termálních čidlech, zejména na těch, která předtím 
ukazovala neobvyklé hodnoty; výpočet množství od-
čerpávané vody a jeho porovnání s množstvím odčer-
pávané vody z jádrových vrtů; měření teploty zmrazo-
vacích trubek v různých úrovních. 

Síly vzniklé v důsledku rozpínání zmrazované zvodnělé 
zeminy překročily projektem předpokládanou hodnotu  

Bylo zjištěno, že tloušťka zmrazené stěny v některých 
částech byla větší, než projektovaná hodnota nezbyt-
ná pro zajištění její tuhosti.  Navíc nejednotná tloušťka 
zmrazené stěny vedla k velkému zvýšení sil způsobe-
ných zmrazením. Z tohoto důvodu bylo napětí rozpěr 
a přetvoření pilot mnohem větší, než projektem uva-
žované. Další analýzy ukázaly, že osové napětí v první 
řadě rozpěr dosahovalo kritických hodnot a pravdě-
podobnost selhání dosahovala 27, 4 % - 38,9 %, což 
bylo více, než se očekávalo.  
Byla přijata vhodná opatření:  

 rozmístění dekompresních oblastí za dekompres-
ními vrty ve vzdálenosti asi 70 cm, aby se uvolnily 
síly vzniklé v důsledku zmrazování;  

 přizpůsobení teploty mrazícího média, by se udr-
žela rovnovážná teplota v místech monitorování a 
snížila se tak pravděpodobnost zvýšení těchto sil 
vznikajících v důsledku nárůstu tloušťky zmrazené 
vyztužující stěny;  

 zvýšení odolnosti vnitřního pažícího systému včet-
ně zvýšení únosnosti druhé řady rozpěr a změna 
počtu řad rozpěr ze šesti na sedm; zároveň se 
zpřesněným umístěním podpůrných trámů a při-
způsobením sekcí mezi rozpěrami. 

the top surface of the fluctuating bedrock while the 
pumped well lies at the lower position of the bedrock. 
Dewatering accelerates the velocity of the underwater 
between the freezing holes and disturbs the connection 
of the freezing columns. The perimeter of frozen wall is 
about 240 meters, and the geologic conditions vary 
greatly. There have fractured layers lying across frozen 
wall, and that distance freezing holes is 1.7 to 1.9 me-
ters, is vulnerable to the geologic risks. Excavation and 
water pump stopped immediately after finding the leak-
ing points in frozen wall. In the same time, active brine 
freezing recovered and the protection using liquid ni-
trogen was activated at once in order to accelerate 
forming the continuous frozen wall and ensure the de-
sign thickness of the frozen wall, and in the end the 
frozen wall became water-resistant again. Three meth-
ods were applied to judge the effectiveness of the fro-
zen wall after using liquid nitrogen: pumping the water 
in the pit and watching the water level, in the same 
time, monitoring the temperature of thermal detectors 
especially the ones that had unusual readings before in 
the sections concerned; calculating the amount of the 
pumping water and comparing with the pumping 
amount from the cores in the first time; examining the 
temperature of the freezing tubes at different levels. 

Frost-heaving forces exceed the predicted design value 
The thickness of frozen wall is larger than the design 
value for the reinforcement in some parts of the frozen 
wall. Furthermore the non-uniform thickness of frozen 
wall leads to great increasing of the frost-heaving 
forces. So the axle stresses of bracing beams as well as 
the displacement of the piles are much bigger than the 
design values. The further analyses show that the axle 

stress in the first layer bracing beams is reaching the 
critical values, and the failure probability reaches 

27.4%～38.9%, which is bigger than expected. 

Some measures were taken:  

 to set decompression plots behind the decom-
pression holes about 70cm to relieve the frost-
heaving forces; 

 to adjust the temperature of the brine to keep 
the balance of the temperature of the monitor-
ing points to reduce the expanding possibility of 
the frost-heaving forces after the reinforcement 
freezing;  

 to enhance the resisting power of the inner-bracing 
system including stiffening the second layer bracing 
beams and altering the bracing beams layers from 6 
to 7, at same time, refining the distance of the sup-
porting beams, adjusting the sections of the beams.  
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ZKUŠENOSTI A OPTIMALIZACE PROJEKTU 
 
Na základě analýzy aplikace metody zmrazování zákla-
dové půdy s použitím pilotových stěn pro realizaci 
základové jámy pro jižní kotevní blok mostu Runyang 
jsme dospěli k následujícím poznatkům: 
 
1. Metoda zmrazování základové půdy s použitím 

pilotových stěn může být navrhována a užívána 
pro výstavbu opěrných konstrukcí velmi velkých a 
hlubokých stavebních jam. 

2. Klíčem k úspěchu výstavby je observační metoda. 
Monitorovací systém by měl být naplánován 
na průběh výstavby k získání zpětné vazby 
z monitorovaných dat, k pružnému předpovídání 
budoucího chování konstrukce, ke změnám pro-
jektu, a nakonec k zajištění kvality a včasného do-
končení celého díla. 

3. Síly vzniklé v důsledku rozpínání zmrazované 
zvodnělé zeminy se liší v závislosti na geologických 
a hydrologických podmínkách a mají velký vliv na 
opěrnou konstrukci. Je tudíž třeba je vzít v úvahu. 

4. Teplota zmrazené stěny může být efektivně řízena 
přizpůsobením teploty a průtoku mrazícího média. 
Monitorováním teploty a inverzními výpočty může 
být přesně určena tloušťka zmrazené stěny a také 
míra spojení zmrazených sloupů. 

5. Pro dobu potřebnou k zastavení zmrazování je 
třeba vzít v úvahu přirozenou dobou rozmrazení a 
plán průběhu výstavby jámy s ohledem na bez-
pečnost stavby a ekonomickou výhodnost. 

 
Zároveň je možné optimalizovat metodu zmrazování 
základové půdy s použitím pilotových stěn následně: 
 
Návrh zmrazené stěny:  
Zmrazená stěna brání průniku vody, umožňuje tak 
výstavbu v suchých podmínkách. Tato metoda je vý-
znamně ovlivněna silami vzniklými v důsledku rozpí-
nání zmrazované zvodnělé zeminy a napětím 
v důsledku teploty. Optimalizace je možné dosáhnout 
takto: 

 zmenšením vzdálenosti mezi jednotlivými zmrazo-
vacími vrty a zmenšením vzdálenosti mezi zmrazo-
vacími vrty a pilotovou stěnou, čímž je zvýšena 
spolehlivost propojení zmrazených sloupů a celist-
vost zmrazené stěny 

 uspořádáním zmrazovacích vrtů v mezerách mezi 
pilotami tak, aby došlo ke snížení objemu a času 
potřebného ke zmrazení zeminy a zároveň zvýšení 
schopnosti odolávat proměnlivé geologické struk-
tuře. 

EXPERIENCE AND OPTIMIZATION OF THE DESIGN  

Analyzing the application of the freezing and row of 
piles method in the construction of Runyang Bridge’s 
south anchorage pit, some experiences can be drawn: 
 
1. The freezing and row of piles method can be ap-

plied and controlled well as the retaining structure 
of the super big deep pit. 

2. The key to secure the pit construction is the in-
formation-based construction. The completing 
monitoring system should be planned during the 
construction to feedback the monitoring data, to 
forecast the construction future, to modify and 
consummate the design, and in the end the qual-
ity and time limit of the project can be ensured. 

3. The frost heaving forces varying with geologic and 
hydrologic conditions have great influence on the 
retaining structure and should be considered care-
fully. 

4. The temperature of the frozen wall can be con-
trolled efficiently by adjusting the temperature 
and flux of the brine. And by temperature moni-
toring and inverse calculations, the thickness of 
the frozen wall can be calculated accurately, and 
whether the freezing columns connect or not can 
be judged.  

5. The time to stop freezing should consider the 
natural unfreezing time and the arrangement of 
the pit construction scheme sufficiently, assuring 
the safety of the construction and economic bene-
fits.  

At the same time, freezing and row of piles method 
can be optimized somewhat: 

About the design of the frozen wall:  

The frozen wall can prohibit water, ensuring construc-
tion in a dry condition, but it is affected by the frost 
heaving forces and the temperature stresses signifi-
cantly. It is thought that the optimization can be done 
by: 

 Reducing the spacing intervals of freezing holes 
and reducing the spacing intervals between freez-
ing holes and the row of piles in order to increase 
the reliability of the freezing columns connection 
and uniformity of the frozen wall. 

 Reducing the intervals between freezing holes 
and the axle line of piles and arranging the freez-
ing holes in the gaps of the piles as possible to 
decrease the volume and freezing time of freez-
ing soil, in the same time, to increase the ability 
of resisting the geologic changes. 
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Z výsledků monitorování v průběhu výstavby jsme se 
dozvěděli, že síly způsobené zmrazováním významně 
ovlivňují celou konstrukci. Je důležité mít tyto síly pod 
kontrolou a dle potřeby je snížit. K tomu je možné 
využít některou z následujících metod: 

 upravit teplotu a objem průtoku mrazícího média, 
čímž lze řídit tloušťku zmrazené stěny a tím zabrá-
nit zvýšení sil způsobených zmrazováním 

 použít dekompresní vrty a dekompresní oblasti ke 
snížení sil způsobených zmrazováním 

 uspořádat mezery mezi dekompresními vrty nebo 
oblastmi a zmrazovacími vrty, zabránit zmrznutí a 
ztrátě dekompresní schopnosti 

 čerpat vodu v jámě poté, co se vytvoří zmrazená 
stěna. Může být použita metoda vakuového čer-
pání nebo čerpání pomocí čerpacích jehel. 

ZÁVĚR 

Úspěšná aplikace metody zmrazování základové půdy 
s použitím pilotových stěn pro výstavbu základové 
jámy pro jižní kotevní blok mostu Runyang přinesla 
velké množství nových stavebních postupů pro velmi 
velké a hluboké stavební jámy a poskytla nám mnoho 
cenných zkušeností a údajů. 

Poděkování patří specialistům a vědcům z řídícího 
stavebního oddělení společnosti Runyang Bridge, dru-
hému dálničnímu inženýrskému úřadu, Institutu mo-
derního designu v Šangaji, Technologické a vědecké 
univerzitě v Anhui, Čínské společnosti specializované 
na důlní práce a speciální zakládání, Univerzitě 
v Tongji, Univerzitě v Tsinghua a dalším. 

 

 

 

From construction monitoring, we know that frost 
heaving forces affect the structure greatly. It is im-
portant to control the forces and to release the 
forces in time. Some methods can be chosen as fol-
lowing: 

 By adjusting temperature and flow volume of 
brine control the thickness of the frozen wall to 
avoid the increasing of the frost heaving forces. 

 Use decompression holes or decompression plots 
to decrease frost heaving forces. 

 Arrange the intervals between decompression 
holes (or plots) and freezing holes, avoiding being 
frozen and losing decompression ability. 

 Pump the water in the pit after the continuous 
frozen wall formed. Vacuum-pumping or light 
well-point pumping method can be chosen.  

CONCLUSION 

The successful application of the Freezing and row of 
piles method in the south anchorage pit of Runyang 
Bridge invents a whole new construction method for 
the super big deep pit and supplies many valuable 
experiences and data. 

Thanks should be given to the relevant specialists and 
scientist of the construction commanding depart-
ment of Runyang Bridge, the second highway engi-
neering bureau, Shanghai modern design institute, 
Anhui Technology and Science University, the Chi-
nese colliery special foundation work company, 
Tongji University, Tsinghua University and so on. 
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ZKUŠENOSTI A OPTIMALIZACE PROJEKTU 
 
Na základě analýzy aplikace metody zmrazování zákla-
dové půdy s použitím pilotových stěn pro realizaci 
základové jámy pro jižní kotevní blok mostu Runyang 
jsme dospěli k následujícím poznatkům: 
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končení celého díla. 

3. Síly vzniklé v důsledku rozpínání zmrazované 
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a hydrologických podmínkách a mají velký vliv na 
opěrnou konstrukci. Je tudíž třeba je vzít v úvahu. 
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5. Pro dobu potřebnou k zastavení zmrazování je 
třeba vzít v úvahu přirozenou dobou rozmrazení a 
plán průběhu výstavby jámy s ohledem na bez-
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Zároveň je možné optimalizovat metodu zmrazování 
základové půdy s použitím pilotových stěn následně: 
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výstavbu v suchých podmínkách. Tato metoda je vý-
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takto: 

 zmenšením vzdálenosti mezi jednotlivými zmrazo-
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spolehlivost propojení zmrazených sloupů a celist-
vost zmrazené stěny 

 uspořádáním zmrazovacích vrtů v mezerách mezi 
pilotami tak, aby došlo ke snížení objemu a času 
potřebného ke zmrazení zeminy a zároveň zvýšení 
schopnosti odolávat proměnlivé geologické struk-
tuře. 

EXPERIENCE AND OPTIMIZATION OF THE DESIGN  

Analyzing the application of the freezing and row of 
piles method in the construction of Runyang Bridge’s 
south anchorage pit, some experiences can be drawn: 
 
1. The freezing and row of piles method can be ap-

plied and controlled well as the retaining structure 
of the super big deep pit. 

2. The key to secure the pit construction is the in-
formation-based construction. The completing 
monitoring system should be planned during the 
construction to feedback the monitoring data, to 
forecast the construction future, to modify and 
consummate the design, and in the end the qual-
ity and time limit of the project can be ensured. 

3. The frost heaving forces varying with geologic and 
hydrologic conditions have great influence on the 
retaining structure and should be considered care-
fully. 

4. The temperature of the frozen wall can be con-
trolled efficiently by adjusting the temperature 
and flux of the brine. And by temperature moni-
toring and inverse calculations, the thickness of 
the frozen wall can be calculated accurately, and 
whether the freezing columns connect or not can 
be judged.  

5. The time to stop freezing should consider the 
natural unfreezing time and the arrangement of 
the pit construction scheme sufficiently, assuring 
the safety of the construction and economic bene-
fits.  

At the same time, freezing and row of piles method 
can be optimized somewhat: 

About the design of the frozen wall:  

The frozen wall can prohibit water, ensuring construc-
tion in a dry condition, but it is affected by the frost 
heaving forces and the temperature stresses signifi-
cantly. It is thought that the optimization can be done 
by: 

 Reducing the spacing intervals of freezing holes 
and reducing the spacing intervals between freez-
ing holes and the row of piles in order to increase 
the reliability of the freezing columns connection 
and uniformity of the frozen wall. 

 Reducing the intervals between freezing holes 
and the axle line of piles and arranging the freez-
ing holes in the gaps of the piles as possible to 
decrease the volume and freezing time of freez-
ing soil, in the same time, to increase the ability 
of resisting the geologic changes. 
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From construction monitoring, we know that frost 
heaving forces affect the structure greatly. It is im-
portant to control the forces and to release the 
forces in time. Some methods can be chosen as fol-
lowing: 

 By adjusting temperature and flow volume of 
brine control the thickness of the frozen wall to 
avoid the increasing of the frost heaving forces. 
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 Pump the water in the pit after the continuous 
frozen wall formed. Vacuum-pumping or light 
well-point pumping method can be chosen.  
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Bridge invents a whole new construction method for 
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Anotace 

Jiangjin Guanyinyan Yangtze River Bridge je klíčová 
konstrukce na druhém obchvatu města Chongqinq 
v Číně. Je to zavěšený most s rozpětím hlavního pole 
436 metrů, s trámovou ocelobetonovou spřaženou 
mostovkou tvořenou systémem podélníků a 
příčníků. V článku jsou představeny hlavní 
charakteristiky návrhu a analýzy mostu, včetně 
pylonu a založení mostu, ocelobetonové mostovky, 
kotevního přípravku závěsu, prefabrikované 
mostovky (desky) a betonu, a závěsů. 

Klíčová slova: zavěšený most, ocelobetonový 
spřažený nosník, smykové ochabnutí, lamelární 
praskavost, houževnatost materiálu (lomová 
houževnatost materiálu), návrhový faktor intenzity 
napětí. 
 

Abstract 

The Jiangjin Guanyinyan Yangtze River Bridge is a 
key structure on the second ring road of Chongqing 
city, China. The main bridge is a steel–concrete 
composite ladder-girder cable-stayed bridge with a 
main span of 436 m. The article presents the main 
design features and analysis of the bridge, including 
the pylon and foundation, steel–concrete composite 
ladder-girder, cable anchorage device, precast slab, 
cast-in-site closing concrete and stayed cables. 

Keywords: cable-stayed bridge; steel–concrete 
composite girder; shear lag; lamellar tearing 
material toughness; design stress intensity factor. 
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Obr. 2: Celkový podélný řez (jednotky: m) 

Výzvy projektu a jejich řešení 

Topografie umístění mostu připomíná tvar „V“, oba 
břehy řeky jsou vysoké a jejich svahy jsou dost 
strmé. Šířka vozovky je 34,5 metrů, bez započtení 
šířky oblasti kotvení závěsů. Ve fázi předběžného 
projektu byly zvažovány tři návrhy. Nakonec byl 
klientem schválen ocelobetonový spřažený 
zavěšený most s hlavním rozpětím 436 metrů. 

1. Umístění mostu připomíná kaňon s terénem, 
ve kterém je přeprava po zemi velmi obtížná; 
nosníky jak hlavního, tak i bočního pole musely 
být přepraveny po řece. Trámová mostovka 
může být rozdělena na podélné nosníky a 
příčníky. Tímto byla usnadněna výroba, 
přeprava a instalace. 

2. Celková šířka mostovky je 36,2 metrů; účinky 
smykového ochabnutí spřaženého nosníku bylo 
třeba řešit komplexně. Tloušťka betonové 
mostovky je v příčném směru proměnná: 
tloušťka blízko příčné osy mostu je 260 mm, ale 
u hlavních nosníků dosahuje až 400 mm. 

3. Maximální síla vyvozená závěsy je asi 820 tun. 
Je použit styčníkový kotevní přípravek, který 
dokáže přenášet sílu ze závěsu do mostovky 
přímo, tudíž dochází k úsporám oceli; výroba, 
údržba a kontrola kvality jsou rovněž mnohem 
výhodnější. 

4. Bylo použito velké množství ocelových desek, 
od místních dodavatelů, s tloušťkou 80 mm, 
což byla v Číně inovativní praktika. Pro 
stanovení maximální přípustné tloušťky oceli 
s uvážením únavy a křehkého lomu byla 
použita lineární lomová mechanika. 

Hlavní most 

Celkový návrh hlavního mostu 

Most má celkovou délku 879 metrů s rozvržením 
35,5 + 186 + 436 + 186 + 35,5 metrů (obrázky 1 a 
2). Standardní segment hlavního nosníku má délku 
12 metrů. Na konci bočního pole mají segmenty 
délky 8 a 4 metry. 

Mezi spodní příčník pylonu a podélný plnostěnný 
nosník jsou v podélném směru instalovány 
hydraulické tlumiče. Pro pylony 9 a 10 jsou použita 
dvojitá 12,5 MN elastomerová jednosměrně kluzná 
hrncová ložiska.  Mezi hlavní nosník (mostovku) a 
dříky pylonů jsou instalována svisle pevná hrncová 
ložiska. Na pilíři 7 je instalováno hrncové ložisko pro 
tah 400 tun a na pilíři 8 je elastomerové hrncové 
ložisko pro tlak 1 400 tun. 

Aby se snížily síly způsobující zvedání z ložisek 
pomocných a krajních pilířů, jsou jako protizávaží 
nad pilíři 7 a 12 (na délku vždy 16 m od pilíře) a nad 
pilíři 8 a 11 (na délku 8 m od pilíře) použity železo-
pískovo-betonové bloky o hmotnosti 60 t/m. 

Spodní stavba 

V souladu s geologickými podmínkami je most 
založen na velkoprůměrových monolitických 
vrtaných pilotách. Pro založení pylonu 9 bylo 
vyvrtáno 20 nosných pilot o průměru 2,5 metrů 
s délkou 32,76 metrů; spojení v hlavě pilot je 31 
metrů dlouhé, 21.9 metrů široké a 6,5 metrů tlusté. 
Pro založení pylonu 10 bylo rovněž vyvrtáno 20 
nosných pilot o průměru 2,5 metrů s délkou 27,9 
metrů; spojení v hlavě pilot je válcovitého tvaru 
s průměrem 32 metrů a tloušťkou 6,5 metru. 
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Anotace 

Jiangjin Guanyinyan Yangtze River Bridge je klíčová 
konstrukce na druhém obchvatu města Chongqinq 
v Číně. Je to zavěšený most s rozpětím hlavního pole 
436 metrů, s trámovou ocelobetonovou spřaženou 
mostovkou tvořenou systémem podélníků a 
příčníků. V článku jsou představeny hlavní 
charakteristiky návrhu a analýzy mostu, včetně 
pylonu a založení mostu, ocelobetonové mostovky, 
kotevního přípravku závěsu, prefabrikované 
mostovky (desky) a betonu, a závěsů. 

Klíčová slova: zavěšený most, ocelobetonový 
spřažený nosník, smykové ochabnutí, lamelární 
praskavost, houževnatost materiálu (lomová 
houževnatost materiálu), návrhový faktor intenzity 
napětí. 
 

Abstract 

The Jiangjin Guanyinyan Yangtze River Bridge is a 
key structure on the second ring road of Chongqing 
city, China. The main bridge is a steel–concrete 
composite ladder-girder cable-stayed bridge with a 
main span of 436 m. The article presents the main 
design features and analysis of the bridge, including 
the pylon and foundation, steel–concrete composite 
ladder-girder, cable anchorage device, precast slab, 
cast-in-site closing concrete and stayed cables. 

Keywords: cable-stayed bridge; steel–concrete 
composite girder; shear lag; lamellar tearing 
material toughness; design stress intensity factor. 
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Obr. 2: Celkový podélný řez (jednotky: m) 

Výzvy projektu a jejich řešení 

Topografie umístění mostu připomíná tvar „V“, oba 
břehy řeky jsou vysoké a jejich svahy jsou dost 
strmé. Šířka vozovky je 34,5 metrů, bez započtení 
šířky oblasti kotvení závěsů. Ve fázi předběžného 
projektu byly zvažovány tři návrhy. Nakonec byl 
klientem schválen ocelobetonový spřažený 
zavěšený most s hlavním rozpětím 436 metrů. 

1. Umístění mostu připomíná kaňon s terénem, 
ve kterém je přeprava po zemi velmi obtížná; 
nosníky jak hlavního, tak i bočního pole musely 
být přepraveny po řece. Trámová mostovka 
může být rozdělena na podélné nosníky a 
příčníky. Tímto byla usnadněna výroba, 
přeprava a instalace. 

2. Celková šířka mostovky je 36,2 metrů; účinky 
smykového ochabnutí spřaženého nosníku bylo 
třeba řešit komplexně. Tloušťka betonové 
mostovky je v příčném směru proměnná: 
tloušťka blízko příčné osy mostu je 260 mm, ale 
u hlavních nosníků dosahuje až 400 mm. 

3. Maximální síla vyvozená závěsy je asi 820 tun. 
Je použit styčníkový kotevní přípravek, který 
dokáže přenášet sílu ze závěsu do mostovky 
přímo, tudíž dochází k úsporám oceli; výroba, 
údržba a kontrola kvality jsou rovněž mnohem 
výhodnější. 

4. Bylo použito velké množství ocelových desek, 
od místních dodavatelů, s tloušťkou 80 mm, 
což byla v Číně inovativní praktika. Pro 
stanovení maximální přípustné tloušťky oceli 
s uvážením únavy a křehkého lomu byla 
použita lineární lomová mechanika. 

Hlavní most 

Celkový návrh hlavního mostu 

Most má celkovou délku 879 metrů s rozvržením 
35,5 + 186 + 436 + 186 + 35,5 metrů (obrázky 1 a 
2). Standardní segment hlavního nosníku má délku 
12 metrů. Na konci bočního pole mají segmenty 
délky 8 a 4 metry. 

Mezi spodní příčník pylonu a podélný plnostěnný 
nosník jsou v podélném směru instalovány 
hydraulické tlumiče. Pro pylony 9 a 10 jsou použita 
dvojitá 12,5 MN elastomerová jednosměrně kluzná 
hrncová ložiska.  Mezi hlavní nosník (mostovku) a 
dříky pylonů jsou instalována svisle pevná hrncová 
ložiska. Na pilíři 7 je instalováno hrncové ložisko pro 
tah 400 tun a na pilíři 8 je elastomerové hrncové 
ložisko pro tlak 1 400 tun. 

Aby se snížily síly způsobující zvedání z ložisek 
pomocných a krajních pilířů, jsou jako protizávaží 
nad pilíři 7 a 12 (na délku vždy 16 m od pilíře) a nad 
pilíři 8 a 11 (na délku 8 m od pilíře) použity železo-
pískovo-betonové bloky o hmotnosti 60 t/m. 

Spodní stavba 

V souladu s geologickými podmínkami je most 
založen na velkoprůměrových monolitických 
vrtaných pilotách. Pro založení pylonu 9 bylo 
vyvrtáno 20 nosných pilot o průměru 2,5 metrů 
s délkou 32,76 metrů; spojení v hlavě pilot je 31 
metrů dlouhé, 21.9 metrů široké a 6,5 metrů tlusté. 
Pro založení pylonu 10 bylo rovněž vyvrtáno 20 
nosných pilot o průměru 2,5 metrů s délkou 27,9 
metrů; spojení v hlavě pilot je válcovitého tvaru 
s průměrem 32 metrů a tloušťkou 6,5 metru. 
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               Obr. 3: Uspořádání pylonu (jednotky: mm) 

  

 Obr. 4: Kotvení – půdorys (jednotky: mm) 

 

 

 

 

 

 

Pylon 

Pylon je v podélném směru navržen jako štíhlý 
železobetonový zavěšený prut a v příčném směru 
jako rám ve tvaru diamantu, což je také příznivé pro 
celkovou tuhost hlavního mostu v kroucení, protože 
moment setrvačnosti v kroucení mostovky je nízký. 
Podélný a příčný řez pylonu jsou na obrázku 3. 

Závěsy jsou zakotvené uvnitř dutého pylonu na 
obou stranách osy, což vyžaduje, aby vodorovné 
složky síly v závěsu byly přenášeny od levého líce 
pylonu k pravému. Toho bylo dosaženo přidáním 
podélných předpínacích kabelů do stěn pylonu 
v oblasti kotvení závěsů. Podélné složky sil závěsu 
také způsobují ohybové momenty v příčných 
stěnách; v příčném směru byla použita také 
dodatečná táhla, následkem toho má půdorysné 
uspořádání dodatečných táhel tvar podobný 
symbolu „#“. 

Mostovka 

Mostovka se skládá z ocelobetonového spřaženého 
nosníku, který obsahuje dvojité ocelové plnostěnné 
podélníky, ocelové příčníky a betonovou desku 
mostovky; příčný řez mostovkou je na obrázku 5. 
Standardní segment má délku 12 metrů, vzdálenost 
mezi příčníky je 4 metry. Horní pásnice standardního 
segmentu plnostěnného podélníku je 1 000 mm 
široká a 50 mm tlustá, spodní pásnice je 1 000 mm 
široká a 80 mm tlustá. 

Standardní únavové zatížení způsobené provozem 
na mostě a s tím související roční objem dopravy 
nejsou obsaženy v čínských návrhových normách, 
tudíž byly parametry pro hodnocení únavy 
porovnány s typickými hodnotami z ostatních norem 
(viz tabulka 1). Použité parametry návrhu na únavu 
jsou podobné těm, které jsou uvedené v BS5400 
(pozn. překl.: British Standard, britská norma), ale 
návrhová životnost je 100 let. 

S přihlédnutím k úrovni tahového napětí a 
referenční teploty je maximální povolená tloušťka 
ocelového materiálu určena lineární lomovou 
mechanikou, aby se zabránilo křehkému lomu za 
nízké teploty. Analýza šíření trhlin byla založena na 
Parisově zákoně. Faktor intenzity napětí byl spočítán 
pomocí metody pro ověření selhání R6. Parametry 
materiálu ve výpočtu rozložení trhlin m a C byly 
stanoveny jako m = 3,0 m a C = 5,69 x 10-12 
(m/cyklus). Houževnatost materiálu a únavová 
pevnost v závislosti na počtu cyklů uvažovaného 
rozkmitu napětí je na obr. 6. Pro hlavní nosník byly 
použity ocelové desky stupně Q370qE, které 
splňovaly požadovanou mez kluzu 370 MPa a 

hodnotu energie dopadu při testech 41 J při teplotě 
-27 °C. 

V průběhu výstavby byly pro zajištění stability 
příčníků použity tři dočasné podélné nosníky, tyto 
nosníky byly oddělitelné a použité jako bednění pro 
monolitický beton (obr. 4). Byly přišroubovány 
svislými ztužidly ve stěnách k příčníkům, takže 
mohly být snadno rozmontovány a znovu použity. 
Pro návrh spřaženého nosníku bylo rozhodující 
zatížení dopravou, rozhodující oblast se nacházela 
blízko pylonů a pilířů 8 a 11. 

 

Pro návrh spřaženého nosníku bylo rozhodující 
zatížení dopravou, rozhodující oblast se nacházela 
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Obr. 5: Příčný řez mostovkou 

 

Obr. 6: Houževnatost materiálu a únavová pevnost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 1: parametry hodnocení únavy na 
základě různých norem 

Weight of standard fatigue vehicle - únavové 
zatížení způsobené provozem 

Annual traffic volume - roční objem dopravy 

Příčníky 

Horní pásnice standardního příčníku je 700 mm 
široká a 28 mm tlustá, zatímco spodní pásnice je 700 
mm široká a 32 mm tlustá, stěna nosníku je 16 mm 
tlustá. Ve svislém i příčném směru byla použita 
plochá ztužidla. Celková hmotnost příčníku je 7 340 
tun. Spojení příčníku s podélným plnostěnným 
nosníkem je částečně pevné (tj. pouze stěna 
příčníku je spojená se svislým ztužidlem podélného 
plnostěnného nosníku). 

Množství oceli použité na příčníky je vyšší, protože 
čínská návrhová norma pro mostní stavitelství  
používá metodu dovolených namáhání s faktorem 
bezpečnosti 1,7 a je velmi konzervativní. Pokud by 
však příčník byl navrhován v souladu s EN 1993-1-5, 
množství použité oceli by mohlo být nižší. 

Betonová deska mostovky 

Prefabrikovaných desek mostovky je 24, 
s maximálními rozměry 3,4 metrů délka a 8,54 
metrů šířka. Povrh betonu byl zdrsněn (metodou 
tzv. broom finishing), byl použit vysokopevnostní 
beton C60, u kterého byla vyžadována tlaková 
pevnost na krychlích 60 MPa.  

V podélném směru byly střídavě umístěny smykové 
ozuby. Aby se snížily účinky smršťování a 
dotvarování betonu, byly prefabrikované desky 
uskladněny alespoň 6 měsíců. Mezery mezi 
prefabrikovanými betonovými deskami byly 
zmonolitněny betonem C60 (obr. 7). Pro celý hlavní 
most byly použity spřahovací trny s hlavou ML 15 o 
průměru 22 s výškou 200 mm. 
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Tabulka 1: parametry hodnocení únavy na 
základě různých norem 

Weight of standard fatigue vehicle - únavové 
zatížení způsobené provozem 

Annual traffic volume - roční objem dopravy 

Příčníky 

Horní pásnice standardního příčníku je 700 mm 
široká a 28 mm tlustá, zatímco spodní pásnice je 700 
mm široká a 32 mm tlustá, stěna nosníku je 16 mm 
tlustá. Ve svislém i příčném směru byla použita 
plochá ztužidla. Celková hmotnost příčníku je 7 340 
tun. Spojení příčníku s podélným plnostěnným 
nosníkem je částečně pevné (tj. pouze stěna 
příčníku je spojená se svislým ztužidlem podélného 
plnostěnného nosníku). 

Množství oceli použité na příčníky je vyšší, protože 
čínská návrhová norma pro mostní stavitelství  
používá metodu dovolených namáhání s faktorem 
bezpečnosti 1,7 a je velmi konzervativní. Pokud by 
však příčník byl navrhován v souladu s EN 1993-1-5, 
množství použité oceli by mohlo být nižší. 

Betonová deska mostovky 

Prefabrikovaných desek mostovky je 24, 
s maximálními rozměry 3,4 metrů délka a 8,54 
metrů šířka. Povrh betonu byl zdrsněn (metodou 
tzv. broom finishing), byl použit vysokopevnostní 
beton C60, u kterého byla vyžadována tlaková 
pevnost na krychlích 60 MPa.  

V podélném směru byly střídavě umístěny smykové 
ozuby. Aby se snížily účinky smršťování a 
dotvarování betonu, byly prefabrikované desky 
uskladněny alespoň 6 měsíců. Mezery mezi 
prefabrikovanými betonovými deskami byly 
zmonolitněny betonem C60 (obr. 7). Pro celý hlavní 
most byly použity spřahovací trny s hlavou ML 15 o 
průměru 22 s výškou 200 mm. 
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                                Obr. 7: Monolitická spára                                                          Obr. 8: Detail kotevního přípravku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Obr. 9: Závěsy a kotevní přípravek 

 

Minimální rozměry spár pro zalití betonem byly 
určeny na základě následujících principů: 

a) Minimální tloušťka: průměr trnu pro 
ohýbání výztuže + dva průměry podélné 
výztuže + krytí betonu 

b) Minimální délka: tloušťka desky + přibližně 
150 mm, aby se zabránilo rozdrcení betonu 
uvnitř propojených smyček 

V délce 82 metrů u konce rozpětí a 164 metrů 
uprostřed rozpětí byly v betonové desce mostovky 
použity podélné kabely pro dodatečné předpětí 
7φs15,24. Kabel dodatečného předpětí má 480 tun. 

Navrhovaná smyková únosnost spřahovacích trnů 
byla vypočítána v souladu s EN1994-2. Spřahovací 
trny byly zality betonem a nemohou být v průběhu 
návrhové životnosti udržovány, v návrhu na únavu 
byla tedy použita metoda bezpečné životnosti. Pro 
tahové napětí v horní pásnici, ke které jsou trny 
přivařeny, byla vzata v úvahu interakce mezi trnem a 
rozmezím hodnot normálového napětí. 

Kotevní přípravky mezi závěsy a plnostěnným 
nosníkem 

Kotevní přípravek byl použit mezi objímkou závěsu a 
plnostěnným nosníkem, včetně jednoho 
styčníkového plechu, čtyř ztužidel, kotevních trubek 
a roznášecí desky objímky závěsu (obr. 8). 

Aby se zamezilo lamelární praskavosti horní pásnice, 
byla celková tloušťka desky určena podle Pre-
EN1993-1-10.  

Například, účinná výška svaru aeff = 23 mm             
(viz obr. 9). 

Podle Pre-EN1993-1-10: 

Účinná výška svaru aeff z 23 mm, Za = 9. 

Křížové spoje s plným provařením svarů, Zb = 3. 

Při statickém zatížení je tahová síla v tloušťce desky, 
Zc = 12. 

Střední omezení smršťování, Zd = 3. 

Bez předehřátí, Ze = 0. 

Zed = Za + Zb + Zc + Zd + Ze = 9 + 3 + 12 + 3 = 27. 

Takže celková tloušťka horní pásnice je Z35. 

Pro analýzu kotevních přípravků byl použit lokální 
model konečných prvků. Všechny desky jsou 
modelovány jako skořepinové prvky s pěti stupni 
volnosti.  Napětí von Mises pomocí lineární analýzy 
je ukázáno na obr. 10; maximální napětí je 818 MPa, 
které se nachází na dolní části spojení styčníkového 
plechu a trubky. 

   
 

1/2016 

 

                      Napětí Von Mises - metoda konečných prvků, obr. 10: pružná, obr. 11: pružnoplastická 

 

 

 

Výsledky lineární analýzy ukázaly, že spodní část 
svaru mezi kotevní nosnou deskou a kotevní 
trubkou je oblastí vysokého napětí s faktorem 
koncentrace vysokého napětí. Aby bylo možné 
ukázat pružnoplastické chování kotevního přípravu, 
byla v analýze použita nelineární metoda konečných 
prvků, její výsledky jsou na obr. 11; plastická oblast 
je 30 mm, takže poloměr mezi ocelovou trubkou a 
styčníkovou deskou se zvýšil z 30 na 35 mm, aby se 
snížil faktor koncentrace napětí. 

Závěs 

Systém závěsů je tvořen prefabrikovanými 
rovnoběžnými ocelovými dráty. Standardní mez 
pevnosti v tahu ocelového drátu je 1 670 MPa. Je 
použito sedm typů závěsů: 187, 151, 199, 253, 283, 
313 a 349 ocelových drátů s průměrem 7 mm. Každý 
kabel má kompletní vnější ochranný plášť. Na 
povrchu tohoto pláště se nacházejí spirálovitá 
žebírka, jejichž účelem je snížit vibrace způsobené 
deštěm a větrem. V době instalace byly závěsy 
napnuty na asi 30 až 35 % meze pevnosti. Závěsy 
byly navrženy na mezní stavy použitelnosti a 
únosnosti za použití parciálních materiálových 
faktorů 2,50 a 1,90. 

Závěr 

Stavba mostu byla zahájena 8. ledna 2006. Uzavírací 
spáry mostovky byly zmonolitněny v požadovaném 
sledu za použití betonážních vozíků. Mostovka byla 
dokončena 15. září 2009; most byl otevřen pro 
dopravu 3. prosince 2009. Výstavba mostovky trvala 
47 měsíců. 

 

Údaje SEI: 

Vlastník:  
Chongqing Expressway Group Co. Ltd. 
Projektant:  
Highway Planning, Survey, Design and Research Institute, 
Sichuan Province, China 
Hlavní zhotovitel: 
Guizhou Provincial Road and Bridge Engineering Co. Ltd.; 
CCCC Second Highway Engineering Co. Ltd. 
 
Ocelový nosník (t):           10 980 
Závěsy (t):             1 559,2 
Odhadované náklady (milióny USD) 73 
 
V provozu od:                 3. 12. 2009 
 

SEI Data Block 
Owner: 
Chongqing Expressway Group Co. Ltd 
Structural design: 
Highway Planning, Survey, Design and 
Research Institute, Sichuan Province, 
China 
Main contractor: 
Guizhou Provincial Road and Bridge 
Engineering Co. Ltd.; CCCC Second 
Highway Engineering Co. Ltd. 
Steel girder (t): 10980 
Stayed cable (t): 1559.2 
Estimated cost (USD millions): 73 
Service date: 3 December 2009 

Zdroj / Source: Structural Engineering 
International, 1/2013, str. 80 - 84 
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                                Obr. 7: Monolitická spára                                                          Obr. 8: Detail kotevního přípravku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Obr. 9: Závěsy a kotevní přípravek 

 

Minimální rozměry spár pro zalití betonem byly 
určeny na základě následujících principů: 

a) Minimální tloušťka: průměr trnu pro 
ohýbání výztuže + dva průměry podélné 
výztuže + krytí betonu 

b) Minimální délka: tloušťka desky + přibližně 
150 mm, aby se zabránilo rozdrcení betonu 
uvnitř propojených smyček 

V délce 82 metrů u konce rozpětí a 164 metrů 
uprostřed rozpětí byly v betonové desce mostovky 
použity podélné kabely pro dodatečné předpětí 
7φs15,24. Kabel dodatečného předpětí má 480 tun. 

Navrhovaná smyková únosnost spřahovacích trnů 
byla vypočítána v souladu s EN1994-2. Spřahovací 
trny byly zality betonem a nemohou být v průběhu 
návrhové životnosti udržovány, v návrhu na únavu 
byla tedy použita metoda bezpečné životnosti. Pro 
tahové napětí v horní pásnici, ke které jsou trny 
přivařeny, byla vzata v úvahu interakce mezi trnem a 
rozmezím hodnot normálového napětí. 

Kotevní přípravky mezi závěsy a plnostěnným 
nosníkem 

Kotevní přípravek byl použit mezi objímkou závěsu a 
plnostěnným nosníkem, včetně jednoho 
styčníkového plechu, čtyř ztužidel, kotevních trubek 
a roznášecí desky objímky závěsu (obr. 8). 

Aby se zamezilo lamelární praskavosti horní pásnice, 
byla celková tloušťka desky určena podle Pre-
EN1993-1-10.  

Například, účinná výška svaru aeff = 23 mm             
(viz obr. 9). 

Podle Pre-EN1993-1-10: 

Účinná výška svaru aeff z 23 mm, Za = 9. 

Křížové spoje s plným provařením svarů, Zb = 3. 

Při statickém zatížení je tahová síla v tloušťce desky, 
Zc = 12. 

Střední omezení smršťování, Zd = 3. 

Bez předehřátí, Ze = 0. 

Zed = Za + Zb + Zc + Zd + Ze = 9 + 3 + 12 + 3 = 27. 

Takže celková tloušťka horní pásnice je Z35. 

Pro analýzu kotevních přípravků byl použit lokální 
model konečných prvků. Všechny desky jsou 
modelovány jako skořepinové prvky s pěti stupni 
volnosti.  Napětí von Mises pomocí lineární analýzy 
je ukázáno na obr. 10; maximální napětí je 818 MPa, 
které se nachází na dolní části spojení styčníkového 
plechu a trubky. 
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Máte možnost shlédnout stavebnici, jejíž jednotlivé díly lze poměrně snadno sestavit 

do celkem 14 modelů typově odlišných mostních konstrukcí, které věrně napodobují reálné 

mosty včetně jejich základního statického působení. Stavebnice tak může sloužit nejen 

jako hračka, ale také jako výuková pomůcka, neboť na jednotlivých typech mostů mohou být 

velmi jednoduše vysvětleny a pochopeny základní statické a dynamické principy jednotlivých 

typů konstrukcí. 

Stavebnice je také vhodnou pomůckou pro rozvoj kreativního konstrukčního myšlení, neboť 

jednotlivé prvky stavebnice umožňují sestavení také dalších variant konstrukcí dle fantazie 

dětí i dospělých, přičemž úspěšné sestavení nosného systému bez dodatečných podpor (prvků, 

které nejsou součástí stavebnice) rozvíjí statické myšlení. 

Sestavení jednotlivých modelů mostů navíc neklade žádné počáteční vysoké požadavky 

na odborné znalosti jejich „konstruktérů“, neboť nesprávné pochopení principů chování 

konstrukce a tedy nesprávné seskládání jednotlivých prvků se na modelu okamžitě projeví 

viditelnou nefunkčností konstrukce. I metodou „pokusů a omylů“ tak lze jednoduše usoudit, 

které řešení je správné a proč. 

Konstrukce a design stavebnice jsou chráněny CZ užitným vzorem č. 24734 a CZ 

průmyslovými vzory č. 35354 a č. 35350. Pro více informací navštivte www.veselemosty.cz 
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We would like to present to you a box of construction set whose individual parts can be easily 

assembled into 14 different models; each model contains different bridge construction. These 

models represent faithful replicas of real bridges including their basic statics. The 

construction set may therefore serve as a toy as well as a teaching aid, since the individual 

types of bridges may provide a simple illustration of elementary static and dynamic principles 

of the different types of constructions. 

The construction set is also a suitable aid for development of creative construction thinking, 

as the individual parts of the set allow for assembling of many other different types of 

construction, depending on the imagination of children and adults as well. In addition to that, 

successful assembly of the support system without further supportive elements (that are not 

part of the set) develops static thinking. 

Assembling individual models of bridges does not place any high initial demands on the 

expertise of their “constructors” - inaccurate understanding of the construction principles, in 

other words the incorrect assembly of individual components, immediately becomes apparent 

in visible malfunction of the construction. Even applying “trial-and-error method” will 

ultimately determine which solution is the correct one and why. 

The set is based on real principles of bridge engineering. The construction and design of the 

set are protected by Czech utility model number 24734 and by Czech industrial models 

number 35354 and 35350. Please go to www.veselemosty.cz for more information. 

 

 
 

 

 

 

professional-english.cz

Společnost PROF-ENG, s. r. o. je specializovaná jazyková a překladatelská 
agentura v oblasti anglického jazyka, která nabízí vysoce kvalitní služby pro 
obory právo a stavebnictví, se specializací zejména na mostní stavitelství, 
zakládání staveb, vodohospodářské stavby a související obory.

V oblasti právních překladů se zaměřuje na překlady smluv, memorand, ob-
chodní korespondence atd.

Více informací o společnosti a službách, které nabízí, reference a další infor-
mace naleznete na stránkách www.professional-english.cz.

The company PROF-ENG, s. r. o. is a specialised language and translational 
agency in Czech and English languages that offers its high quality services in 
the fields of law and civil engineering, especially bridge engineering, founda-
tion of structures, water engineering and related fields.

In the field of law the company offers translations of contracts, memoranda, 
commercial correspondence etc.

More information about the company and services it offers, references and 
other information you can find on www.professional-english.cz
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