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1 WYKAZ UŻYTYCH POJĘĆ I SKRÓTÓW 

Opracowanie  – całość dokumentacji projektowej (część I ÷ V) dotyczącej pojedynczego obiektu. 

Zamawiający  – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A, Zakład Linii Kolejowych w Poznaniu,  

 al. Niepodległości 8, 61-875 Poznań 

OPZ – Opis Przedmiotu Zamówienia 

2 CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu wiaduktu kolejowego w km 2,854 linii nr 390 nad 

drogą powiatową nr 1344P Pianówka – Goraj w Czarnkowie. Projekt został wykonany w ramach zadania 

pn: ”Wykonanie dokumentacji naprawy 5 obiektów inżynieryjnych na terenie Zakładu Linii Kolejowych 

w Poznaniu w 2020 r”.  

W związku z pogorszonym stanem technicznym ww. obiektu zdecydowano o konieczności 

wykonania jego remontu. Celem projektu jest przestawienie szczegółowego zakresu i sposobu wykonania 

prac remontowych przestawionych przez Zamawiającego w OPZ. 

Ze względu na to, że przeprowadzenie remontu wiaduktu wymaga zajęcia całej przestrzeni drogi,  

nad którą przebiega, opracowano dodatkowo projekt tymczasowej zmiany organizacji ruchu (objazdu) na 

czas remontu. 

Zakres opracowania obejmuje części:  

 I  Opis techniczny, w tym obliczenia nośności obiektu,  

 II  Część rysunkową, 

 III  Szczegółowy kosztorys inwestorski 

 IV  Szczegółowy kosztorys inwestorski bez cen  

 V  Projekt tymczasowej organizacji ruchu (objazdu) 

Niniejszy projekt remontu nie obejmuje wymiany nawierzchni kolejowej na obiekcie. Wymianę 

nawierzchni należy przeprowadzić wg projektu torowego. 

3 PODSTAWY OPRACOWANIA 

Formalną podstawą opracowania jest umowa nr 71/208/0019/Z/O zawarta pomiędzy: Pracownią 

projektowania i diagnostyki budowli inżynierskich Mostoprojekt Katowice mgr inż. Marcin Czech a PKP 

Polskie Linie Kolejowe Zakład Linii Kolejowych w Poznaniu. 

Techniczne podstawy opracowania zostały przedstawione w pkt. 9. 

4 LOKALIZACJA 

Przedmiotowy wiadukt znajduje się w km 2,854 linii kolejowej nr 390 w gminie Czarnków (powiat 

czarnkowsko – trzcianecki, woj. Wielkopolskie) i przebiega nad drogą powiatową nr 1344P łączącą wieś 

Pianówka z wsią Goraj. Lokalizację wiaduktu kolejowego zaznaczono na poniższej mapie. Wiadukt 

znajduje się na działkach o numerach ewidencyjnych nr:  
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 300202_2.0006.359,   300202_2.0006.362 

 300202_2.0006.361,   

 

 
Rys 1. Lokalizacja na mapie remontowanego wiaduktu kolejowego. 

5 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

5.1 Opis konstrukcji 

Przedmiotowy wiadukt to jednoprzęsłowa konstrukcja sklepiona ceglana o rozpiętości w świetle 

ścian podporowych wynoszącej 6,0 m. Sklepienie ma kształt koła o promieniu 3,0 m. Wysokość ścian 

sklepienia nad drogą wynosi ok. 3,7 m. Światło pionowe konstrukcji wynosi 6,7 m.  Długość sklepienia 

wynosi 20,0 m. 

Wszystkie elementy konstrukcyjne wiaduktu (przęsło, ściany czołowe, skrzydła) wykonane są z 

cegły. Parapety na ścianach czołowych  i skrzydła wykonane są z kamienia. 

Z obu stron przęsła znajdują się ściany czołowe o skokowo zmiennej wysokości. 

Konstrukcja obiektu posiada masywne ceglane skrzydła utrzymujące nasyp. Skrzydła od strony 

południowej i skrzydło północno – wschodnie są zorientowane skośnie względem osi podłużnej 

sklepienia. Skrzydło północno – zachodnie zorientowane jest prostopadle do osi podłużnej sklepienia i 

stanowi przedłużenie ściany czołowej. 

Nad konstrukcja znajduje się nasyp wysokości ok. 4,5 m i 1 tor kolejowy. 

Pod obiektem znajduje się droga asfaltowa o szerokości ok. 5,10 m.  

Szczegółowe pomiary poziome i wysokościowe obiektu zostały przedstawione na Rys. nr 2 

„Inwentaryzacja stanu istniejącego”. 

5.2 Opis stanu technicznego 

Stan ogólny konstrukcji można określić jako dostateczny co wg instrukcji Id-16 oznacza 
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występowanie uszkodzeń świadczących o procesach degradacji zachodzących w warstwach 

wewnętrznych elementów obiektu, nieobniżających ich przydatności użytkowej.  

Do uszkodzeń i nieprawidłowości występujących na obiekcie należą: 

 Uszkodzona miejscowo izolacja sklepienia i ślady przecieków przez sklepienie w postaci 

białych wykwitów i osadów 

 Uszkodzenia powierzchniowe cegieł i spoin w ścianach podporowych, sklepieniu, ścianach 

czołowych i skrzydłach. Większe ubytki cegieł i spoin we fryzach (elementach ozdobnych 

muru) w górnej części obu ścianek czołowych  

 Miejscowe ubytki spoin w ww. elementach 

 Lokalne zarysowania muru występujące w skrzydłach od strony południowej i ścianie 

podporowej wschodniej 

 Ubytki warstwy ochronnej na ścianie północnej   

 Nasyp na obiekcie o nieuregulowanym aktualnie kształcie sięgający u podstawy szczytowi 

ścianek czołowych 

 Zanieczyszczenia odpadami komunalnymi w niezamurowanych komorach minerskich 

 Nie prawidło ukształtowana droga pod obiektem, co powoduje powstawanie zastoiska wody i 

gromadzenie się zanieczyszczeń przy krawężnikach 

 Zanieczyszczone, poprzerastane roślinnością i zanikające pod warstwą gruntu schody skarpowe. 

Schody w górnej części są całkowicie zasypane. 

6 OPIS STANU PROJEKTOWANEGO 

6.1 Zakres prac remontowych 

Planuje się wykonanie następujących prac remontowych: 

1. Skucie pozostałości tynku na ścianie północnej i wykonanie nowej warstwy betonu 

natryskowego zbrojonego siatką 

2. Oczyszczenie powierzchni ceglanych spodu sklepienia, ściany czołowej południowej i skrzydeł 

(NE, SE, SW) z osadów, zacieków i roślinności 

3. Naprawy powierzchni muru na ścianie czołowej południowej i spodzie sklepienia: reprofilacja 

cegieł z ubytkami do ok połowy długości i spoin przy użyciu zapraw naprawczych, wymiana 

cegieł o większym zakresie ubytków 

4. Wykonanie izolacji w strukturze muru na części sklepienia i ścian podporowych poprzez 

iniekcję strukturalną dwuskładnikową 

5. Naprawy skrzydła NE: wymiana spoin pod parapetami, reprofilacja lokalnie uszkodzonych 

cegieł, uzupełnienie lokalnych ubytków spoin 

6. Naprawy skrzydła SE: wykonanie iniekcji zamykającej w rysach, przemurowanie rozluźnionych 

fragmentów muru pod parapetami, wymiana spoin pod parapetami, reprofilacja lokalnie 

uszkodzonych cegieł, uzupełnienie ubytków spoin 
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7. Naprawy skrzydła SW: wykonanie iniekcji zamykającej w rysach, przemurowanie 

rozluźnionych fragmentów muru pod parapetami, wymiana spoin pod parapetami, uzupełnienie 

ubytków spoin 

8. Wymiana uszkodzonych cegieł i spoin we fryzach na obu ścinkach czołowych 

9. Montaż poręczy stalowych z profili rurowych kwadratowych na ściankach czołowych 

10. Oczyszczenie i reprofilacja schodów skarpowych. Odkrycie zasypanej górnej części schodów. 

11. Wykonanie poręczy przy schodach skarpowych 

12. Profilowanie nasypu kolejowego na obiekcie do spadków max. 1:1,5 począwszy od górnej 

powierzchni podtorza, tak by linia spodu skarpy przy ściankach czołowych znajdowała sie nie 

wyżej niż 30 cm poniżej powierzchni parapetów 

13. Zamurowanie wylotów komór minerskich 

14. Hydrofobizacja powierzchni ceglanych 

6.2 Opis prac remontowych 

6.2.1 Roboty rozbiórkowe 

Skuć całą powierzchnię istniejącego torkretu na ścianie czołowej północnej i skrzydełku północno 

zachodnim pod wykonanie nowej warstwy torkretu. 

Na skarpie północno wschodniej znajdują się poprzerastane roślinnością i zanieczyszczone 

gruntem schody skarpowe. Schody widoczne są od podnóża skarpy do ok. 2/3 jest wysokości. Na 

długości powyżej, schody uległy całkowitemu zasypaniu. Wykonać odkrycie niewidocznego odcinka 

schodów i oczyścić całą powierzchnię schodów w celu późniejszego wykonania reprofilacji ich stopni.  

6.2.2 Remont konstrukcji murowej 

W skład przewidzianych napraw konstrukcji murowej wiaduktu przewiduje się wykonanie 

następujących robót: 

 Oczyszczenie powierzchni muru z zanieczyszczeń 

 Wykonanie nowej warstwy ochronnej z betonu na ścianie północnej z betonu 

natryskowego na siatce z prętów zbrojeniowych 

 Iniekcja strukturalna wybranych fragmentów muru 

 Iniekcja zamykająca rysy w murze  

 Uzupełnienie ubytków spoin 

 Wymiana cegieł w całości 

 Reprofilacja powierzchni muru zaprawami naprawczymi 

 Przemurowanie rozluźnionych fragmentów muru 

 Hydrofobizacja powierzchni muru  
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Oczyszczenie powierzchni muru z zanieczyszczeń i hydrofobizacja 

Powierzchnię spodu sklepienia, ścian podporowych, ścian czołowych i skrzydeł oczyścić z 

zacieków, osadów, zanieczyszczeń lokalnie wegetującej roślinności w stopniu pozwalającym na 

spełnienie warunków podłoża pod nałożenie powłoki hydrofobowej określonych przez producenta 

wybranej powłoki. Powierzchnia co najmniej powinna być wizualnie wolna od zanieczyszczeń. 

Przewiduje się oczyszczenie powierzchni cegieł i spoin przez obróbkę strumieniowo – ścierną. Rodzaj 

obróbki tj. piaskowanie na sucho, hydropiaskowanie czyszczenie wodą pod wysokim ciśnieniem, dobrać 

tak by obróbka nie uszkadzała powierzchni muru. W tym celu wykonać próby oczyszczenia wybraną 

techniką na małych powierzchniach. 

Oczyszczone i naprawione powierzchnie muru pokryć powłoką hydrofobową. Oczyszczoną 

powierzchnię przed nakładaniem powłoki odpylić odkurzaczem przemysłowym lub sprężonym 

powietrzem. Powłokę nakładać sposobem określonym przez producenta a po wykonaniu zastosować 

zalecaną pielęgnację. 

Warstwa ochronna z betonu na ścianie północnej i skrzydle NW 

W powierzchni ceglanej ściany północnej, oczyszczonej z istniejącego torkretu, osadzić pręty 

wklejane 12mm na głębokość 150mm w otworach 14÷16mm rozstawionych co 400/400mm na 

zaprawie niskoskurczowej lub żywicy epoksydowej. Na prętach zamocować zbrojenie z siatek 

prefabrykowanych Q503 (8mm wymiar oczka 100/100mm). Stosować zakłady siatek równe 30cm. 

Siatki zamocować tak by otulina siatki nie była cieńsza niż 25mm. Warstwa ochronna z betonu powinna 

posiadać 60mm grubości. Warstwę betonu wykonać w technologii betonu natryskowego o parametrach: 

klasa C30/37, wodoszczelność W8, mrozoodporność F150. Warstwę wykonać do poziomu 50 cm poniżej 

linii obsypania skrzydełka północno – zachodniego. 

Warstwę ochronną wykonać do dolnego poziomu spodu elementów ozdobnych z cegły fryzów. 

W związku z przestrzennym kształtem fryzu ceglanego w celu przywrócenia w pełni jego funkcji 

ozdobnej należy dokonać wymianę w całości wszystkich uszkodzonych cegieł.  

Remont spodu sklepienia i ścian podporowych 

Na powierzchni ściany podporowej i sklepiania w strefach zaznaczonych na rysunkach wykonać 

iniekcję strukturalną. Po wykonaniu oczyszczenia powierzchni muru w strefie wykonywania iniekcji 

należy przy zakryć występujące w murze rysy przy pomocy zaprawy systemowej. Iniekcję wykonać w ok 

¾ grubość muru. W celu ustalenia grubości muru wykonać przewierty kontrolne w ścianie i sklepieniu – 

ilość przewiertów (min. 2 w ścianie i 2 w sklepieniu) powinna dać wiarygodny wynik grubości. Otwory 

po przewiertach wypełnić zaprawą naprawczą wchodzącą w skład wybranego systemu iniekcji, podobnie 

otwory po pakerach po zakończeniu iniekcji. Pakery iniekcyjne o średnicy z zakresu 10 – 14 mm 

wiercić pod kątem 90o w cegłach w rozstawie 250/250mm z przesunięciem co drugi rząd. W przypadku 

natrafienia na pustkę przy wierceniu otworu wtłoczyć suspensję cementową, po czym po jej związaniu 

zaprawy wywiercić w tej strefie otwór ponownie. Iniekcję wykonać jako niskociśnieniową do 0,15 MPa, 
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dwuskładnikową. Jako iniekt zastosować dwuskładnikową żywicę epoksydową lub żel akrylowy. Przed 

iniektowaniem wykonać iniekcję próbną w celu oszacowania rzeczywistego zużycia iniektu. W czasie 

przeprowadzania iniekcji kontrolować szybkość zużycia iniektu w stosunku do zalecanej przez 

producenta. Iniekcję przeprowadzać przy pomocy pompy tłokowej dwuskładnikowej zasilanej sprężonym 

powietrzem. Iniekcje przeprowadzać z dołu rysy ku górze.  

Rysę w dolnej części ściany od strony wschodniej zainiektować poprzez dwurzędową iniekcję 

niskociśnieniową (do 0,15MPa) zamykająca do suchych rys. Otwory na pakery (o średnicy z zakresu 10 

– 14 mm)  w rozstawie 50 cm po 25 cm z obu stron rysy wiercić pod kątem 45o w odległościach co 25 cm 

z przesunięciem rzędów równym 5 cm. Krawędź rysy rozwiercić i wypełnić zaprawą systemową. Na 

końcu rysy pozostawić niewielki otwór odpowietrzający. Zaprawą wypełnić również otwory po pakerach 

po zakończeniu iniekcji. Roboty rozpocząć od zamontowania zaworu zwrotnego na najniżej położonym 

pakerze i wtłaczać nim iniekt do momentu wypływu iniektu z pakera kontrolnego położonego wyżej. 

Następnie wtłaczać iniekt pakrem kontrolnym i tak dalej do wtłoczenia iniektu do ostatniego pakera 

położonego najwyżej. Do iniekcji zastosować iniekt dwuskładnikowy epoksydowy. 

Ponadto w murze należy wykonać lokalne uzupełnienie spoin przy pomocy zaprawy 

niskoskurczowej, reprofilację powierzchniowo uszkodzonych cegieł. Należy również zamurować 

powierzchniowo niezamurowane komory minerskie. 

We fryzie wykonać wymianę wszystkich uszkodzonych cegieł. 

Ściana czołowa południowa 

Cegły uszkodzone do 50% długości reprofilować przy pomocy zapraw naprawczych o kolorze 

zbliżonym do koloru istniejącego muru. Cegły uszkodzone powyżej 50% długości wykuć i wymienić w 

całości.  

Skrzydło północno – wschodnie 

Należy uzupełnić ubytki spoin przy pomocy zaprawy niskoskurczowej i zamurować jedną komorę 

minerską. 

Skrzydło południowo – wschodnie 

Wykonać iniekcję dwurzędową niskociśnieniową (do 0,15MPa) zamykająca do suchych rys jak w 

przypadku rysy w ścianie podporowej sklepienia. Przebieg rysy pokazano na rysunku. Uzupełnić ubytki 

spoin zaprawą niskoskurczową. W dolnej części skrzydła przemurować zaznaczoną na rysunku 

odpękniętą strefę muru pod parapetem na grubości pęknięcia. Zamurować komorę minerską. 

Skrzydło południowo – zachodnie 

Wykonać iniekcję dwurzędową niskociśnieniową (do 0,15MPa) zamykająca do suchych rys jak w 

przypadku rysy w ścianie podporowej sklepienia. Przebieg rysy pokazano na rysunku. Uzupełnić ubytki 

spoin zaprawą niskoskurczową. W zaznaczonej na rysunku strefie pod parapetem przemurować 

odpęknięte strefy muru pod parapetem na grubości pęknięcia. 
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6.2.3 Roboty montażowe 

Na parapetach ścianek czołowych i skrzydeł zamontować poręcze stalowe z profili rurowych 

kwadratowych. Poręcze przykręcać do kotew wklejanych do górnej części skrzydeł w postaci prętów o 

długości 50 cm z gwintowaną końcówką. Poręcze zaprojektowano o wysokości 1,10 m ponad poziom 

linii parapetu. 

Powierzchnię poręczy oczyścić poprzez obróbkę strumieniowo – ścierną do stopnia oczyszczenia 

Sa 2 ½. Po oczyszczeniu wykonać system powłok antykorozyjnych zgodny z systemem W2a wg [13] np.: 

 Powłoka gruntowa wysokocynkowa epoksydowa  100 m 

 Powłoka między warstwowa epoksydowa   200 m 

 Powłoka nawierzchniowa poliuretanowa   75 m 

6.2.4 Roboty na skarpach i nasypie 

Należy wykonać reprofilację nasypu kolejowego na obiekcie. Kształt nawierzchni kolejowej i 

podtorza ukształtować zgodnie z wytycznymi kształtu jak dla nawierzchni z torem bezstykowym wg 

Załącznika 1 Instrukcji Id-1, Rys 1 tj. jak dla linii magistralnej i pierwszorzędnej. Skarpy nasypu 

ukształtować w pochyleniu max 1:1,5. Przy tak ukształtowanych skarpach linia spodu nasypu powinna 

znajdować się nie mniej niż 30 cm poniżej górnej powierzchni parapetów ścian czołowych.  

Przy schodach skarpowych z prawej strony schodzącego wbudować stalową poręcz schodów z 

profilu rurowego. Słupki poręczy osadzić w fundamentach betonowych wykonanych z betonu C20/25. 

Na oczyszczonych schodach skarpowych wykonać reprofilację pionowych i poziomych 

powierzchni stopni przy pomocy zapraw cementowo polimerowych lub innych o dobrych właściwościach 

adhezyjnych i odporności na działanie czynników atmosferycznych. 

Na skarpach do 5 metrów od obiektu wykonać wycinki kszaków i cienkich drzewek. 

Usunąć grube drzewo na zakończeniu skrzydła południowo – zachodniego. 

6.3 Uwagi końcowe 

Przy wykonywaniu robót należy zawsze i bezwzględnie przestrzegać zaleceń technologicznych 

określonych przez producentów zastosowanych materiałów m.in, zapraw, materiałów do iniekcji. Przed 

wykonaniem robót kierownik budowy powinien przestawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego do 

akceptacji planowany sposób wykonania robót oraz sposób przeprowadzenie kontroli jakości robót 

wskazując na podstawę takiego wyboru tj. specyfikację techniczną, instrukcję producenta, aprobatę 

techniczną.  
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7 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

7.1 Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Do ww. elementów zagospodarowania terenu należą: 

- czynna linia kolejowa poza czasem planowanego zamknięcia torowego. Istnieje ryzyko 

potrącenia przez pojazd kolejowy. 

- przedmiotowy wiadukt kolejowy, na którym planuje się wykonanie remontu. W ramach 

przebudowy istnieje ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi m. in w wyniku: 

upadku z wysokości, przygniecenia. 

7.2 Rodzaje robót mogących spowodować zagrożenie zdrowia pracowników 

 prace prowadzone w pobliżu czynnej linii kolejowej 

 prace na wysokości 

 prace mechaniczne (cięcie, spawanie), 

 roboty rozbiórkowe (demontaż elementów), 

 prace prowadzone na rusztowaniach, 

 prace prowadzone w pobliżu dźwigu, 

 porażenie prądem (elektronarzędzia). 

7.3 Wytyczne BHP prowadzenia robót  

Roboty budowlano – montażowe powinny być prowadzone przez kierownictwo budowy 

posiadające odpowiednie uprawnienia zgodnie z Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i 

Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z dnia 30 grudnia 1994r 

(wraz z późniejszymi zmianami) wraz z ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej. 

a) Transport, załadunek i wyładunek materiałów budowlanych powinien być wykonywany za 

pomocą linek atestacyjnych oraz zawiesi jednocięgnowych i dwucięgnowych (wg PN-M-84732 i PN-M-

84734) oraz uchwytów przeznaczonych do tego celu. 

b) Przed przystąpieniem do prac brygada musi być zapoznana z warunkami pracy i niniejszym 

projektem. Należy przestrzegać w zakresie swych obowiązków Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz.401). 

c) Teren na placu budowy wykonawca zobowiązany jest zapewnić dostęp pracowników do szatni, 

ubikacji, umywalni oraz w widocznym miejscu umieścić apteczkę pierwszej pomocy. 

d) Teren budowy należy ogrodzić oraz oznakować: umieści tablice informacyjną, tablicę wjazdu na 

teren budowy. 

e) W trakcie rozbiórek należy wyznaczyć strefę niebezpieczną. 

f) Każdy pracownik zatrudniony przy pracy dźwigiem, powinien być zaznajomiony z zakresem 

prac, które ma wykonać wraz ze szczegółowymi przepisami bhp dotyczącymi tej pracy. 
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g) Kierujący pracą dźwigu budowlanego, winien każdorazowo przed przystąpieniem do pracy 

przeprowadzić z całą załogą zatrudnioną, krótki instruktaż bhp, zwracając uwagę na zasadnicze przepisy 

bezpieczeństwa obowiązujące przy pracach tym urządzeniem. 

h) Brygadzista oraz osoby dozoru i kierownik budowy kierujące robotami muszą dbać o 

bezpieczeństwo pracowników im podległych oraz stan urządzeń, a przede wszystkim zobowiązani są do: 

- sprawdzenia wyposażenia osobistego pracowników, 

- sprawdzenia miejsc pracy pod względem stanu technicznego i bezpieczeństwa pracy 

i) Każdy z pracowników biorących udział w pracach z chwilą zaistnienia zagrożenia (sytuacji 

awaryjnych) ma obowiązek wstrzymać wszystkie prace, wycofać się w bezpieczne miejsce oraz 

powiadomić osobę dozoru nadzorującą roboty. Osoba dozoru (kierownik budowy, inspektor nadzoru) 

sprawująca nadzór nad robotami, po otrzymaniu informacji od osoby nadzorującej bezpośrednio 

prowadzone roboty, podejmuje decyzję o ewentualnym kontynuowaniu prac po usunięciu zagrożeń. 

7.4 Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa pracowników 

Pracownicy powinni: 

• posiadać odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe (potwierdzone odpowiednimi 

dokumentami) 

• zostać pouczeni przez kierownictwo budowy w zakresie obowiązujących instrukcji i przepisów 

BHP w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401) 

• pracownicy pracujący na wysokości muszą posiadać zabezpieczenia osobiste (szelki 

bezpieczeństwa) z odpowiednim osprzętem linowym. 

7.5 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia 

zdrowia lub w ich sąsiedztwie 

W celu przeciwdziałania wystąpieniu zagrożeń wyszczególnionych w pkt. 4 przewiduje się 

zastosowanie następujących środków technicznych i organizacyjnych: 

• Łączność 

W biurze kierownika budowy powinien znajdować się aparat telefoniczny końcowy z faksem. 

Kierownik budowy i koordynator ds. bhp powinien posiadać telefony komórkowe. Każdy z 

podwykonawców ma obowiązek zgłosić kierownikowi budowy posiadanie telefonu komórkowego i 

podać jego numer. Dodatkowo w aparaty krótkofalowe winni być wyposażeni: 

- mistrzowie nadzorujący prace liniowe; 

- mistrzowie nadzorujący prace w wykopach. 

• Zasady ruchu kołowego i pieszego na terenie budowy 

Ruch kołowy na budowie powinien odbywać się zgodnie ze znakami drogowymi umieszczonymi 

na terenie budowy wg ogólnych przepisów ruchu drogowego. Ruch pieszy powinien odbywać się 
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poboczami wzdłuż dróg kołowych.  

• Drogi ewakuacyjne 

Drogi ewakuacyjne na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń zaznaczone będą w części 

rysunkowej planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Dla zachowania stałej przejezdności tych dróg 

ustala się, że w przypadkach awaryjnych, ruchem kierować będą osoby wyznaczone i upoważnione przez 

kierownika budowy. 

• Obowiązki przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych 

Pracownicy wykonujący prace w pobliżu czynnego torowiska muszą być ubrani w kamizelki 

ostrzegawcze koloru pomarańczowego, a termin i organizacje robót uzgodnić z właściwym zakładem 

PKP PLK SA; rozpoczęcie robót poprzedzić spisaniem wymaganych przepisami regulaminów z 

właściwymi służbami PKP. 

Do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych będą dopuszczeni pracownicy, którzy oprócz 

wymogów określonych przepisami bhp, będą dodatkowo przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i 

higieny pracy z uwzględnieniem konkretnych warunków na budowie. 

Przed przystąpieniem do realizacji tych prac należy przeprowadzić szkolenia stanowiskowe (bez 

względu na fakt ich wcześniejszego przeprowadzenia na podobnym stanowisku). To samo dotyczy 

zapoznania pracowników z ryzykiem. 

Kierownik budowy będzie zobowiązany do: 

- ustalenia harmonogramu kolejności wykonywania zadań; 

- zapewnienia udzielenia pracownikom właściwego instruktażu; 

- sprawdzenia znajomości wymagań bhp przy poszczególnych czynnościach.  

Bezpośredni nadzór nad tymi pracami będą sprawować odpowiednio przeszkoleni mistrzowie. 

• Informacje niezbędne w razie nagłych sytuacji  

- należy ustalić miejsce punktu pierwszej pomocy 

- należy ustalić miejsce najbliższego: punktu lekarskiego, jednostki straży pożarnej, komisariatu 

policji 

- wymienione adresy i telefony ratunkowe powinny być znane każdemu pracownikowi nadzoru 

technicznego i każdemu podwykonawcy, a to musi zostać potwierdzone we właściwym protokole 

zawierającym informacje dla podwykonawców. Wypadek przy pracy musi być natychmiast zgłoszony 

kierownikowi budowy, a pod jego nieobecność – koordynatorowi ds. bhp, z jednoczesnym wstrzymaniem 

robót w miejscu wypadku.  
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8 OBLICZENIA NOŚNOŚCI OBIEKTU 

Wykonano obliczenia statyczno – wytrzymałościowe przedmiotowego wiaduktu. 

 współczynnika α dla modelu obciążenia 71 wg PN-EN 1991-2 EUROKOD 1: 

„Oddziaływania na konstrukcje – Część 2: Obciążenia ruchome mostów” i porównanie 

wartości tego współczynnika z wymaganą dla danej linii; 

 klasy linii kolejowej, wynikającej ze sprawdzenia możliwości przenoszenia przez obiekt 

obciążenia od modeli obciążeń i charakterystyki geometrycznej wagonów wzorcowych, 

określonych w normie PN-EN 15528 Kolejnictwo – klasyfikacja linii w odniesieniu do 

oddziaływań pomiędzy obciążeniami granicznymi pojazdów szynowych a infrastrukturą. 

Obliczenia wykonano dla prędkości taboru równej V = 60 km/h. 

8.1 Schemat konstrukcji obiektu 

Wiadukt posiada konstrukcję sklepioną ceglaną o następujących parametrach: 

 Rozpiętość sklepienia w świetle podpór  lśw = 6,00 m 
 Rozpiętość teoretyczna sklepienia   lt = 6,51 m 
 Długość sklepienia     L = 20,04 m 
 Grubość sklepienia      s = 0,51 m 
 Odległość od główki szyny do góry konstrukcji  hk = 5,23 m 
 Wysokość teoretyczna sklepienia       ht = 3,41 m 
 Lokalizacja osi toru na długości wiaduktu  SL = 9,89 m 

        SP = 10,15 m 

 

 
Rys 2. Schemat konstrukcji obiektu – widok z boku 
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Rys 3. Schemat konstrukcji obiektu – przekrój poprzeczny 

8.2 Zestawienie obciążeń 

Wszystkie obciążenia zestawiono na pasmo sklepienia o szerokości 1m. Poniżej przedstawiono 
ciężary materiałów i podstawowe wymiary użyte w zestawieniu obciążeń: 

 Ciężar zasypki nad przepustem     zas = 19,5 kN/m3 
 Kąt tarcia wewnętrznego zasypki      = 30o 
 Ciężar szyn i podkładów     tor = 6,1 kN/m 
 Ciężar podsypki  pod tłuczniem     pods = 20,0 kN/m3 
 Szerokość szyn i podkładów     2,60 m 
 Sprowadzona do osi sklepienia szerokość szyn i podkładów stor = 8,50 m 
 Średnia grubość podsypki     410 mm 
 Średnia szerokość podsypki     8,41 m 
 Sprowadzona do osi sklepienia szerokość podsypki  spods = 14,56 m 
 Średnia grubość zasypki      hz = 4,51 m 

 

 
Rys 4. Schemat rozkładu poprzecznego obciążenia 

8.2.1 Obciążenia stałe 

Obciążenie ciężarem własnym  
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Obciążenie ciężarem własnym zostało obliczone w programie komputerowym po wprowadzeniu 

do modelu obliczeniowego grubości sklepienia równiej 0,51 m. Przyjęto ciężar właściwy cegły jak dla 

zwykłej cegły pełnej c=18,0 kN/m3. 

Obciążenie parciem zasypki 

 Parcie pionowe 

Parcie pionowe gruntu obliczono jak dla konstrukcji sztywnych wg teorii A. Marstona i 

M.Spanglera z uwzględnieniem efektu przesklepienia wg wzoru: 

zv = c x zas x lt  gdzie: 

c – współczynnik redukcyjny zależny od właściwości gruntu oraz stosunku hz/lt 

zv = 0,61 x 19,5 x 6,51 = 77,21 kN/m 
 
 Parcie poziome 

Parcie poziome na ścianki przepustu obliczono przy założeniu kąta tarcia wewnętrznego gruntu 

równego  = 30o. 

Wartość równomierna parcia bocznego:   

zh = zas x hz x tg2(/4 - /2) = 19,5 x 4,51 x 0,5772 = 29,28 kN/m 

Wartość maksymalna liniowego parcia bocznego:  

Zh, = zas x (ht
2

 /2) x tg2(/4 - /2) = 19,5 x (3,412/2) x 0,5772 = 37,75 kN 

zh,max = (Zh x 2) / ht = (37,75 x 2) / 3,41 = 22,14 kN/m  

 
Rys 5. Schemat obciążeń parciem gruntu 

8.2.2 Obciążenie ciężarem elementów niekonstrukcyjnych 

 Podkład i szyny 

Wartość nacisku w poziomie nawierzchni (ciężar szyn i podkładów): 

wtor,v = 6,1 kN/m 

Wartość nacisku sprowadzona na rozważane pasmo sklepienia: 

w’tor,v = wtor,v / stor = 6,1 / 8,50 = 0,72 kN/m2 

 Podsypka tłuczniowa 

Wartość nacisku w poziomie góry zasypki:  

wpods,v = pods x hpods = 20,0 x 0,41 = 8,2 kN/m2 

Wartość nacisku sprowadzona: 

w’pods,v = (wpods,v  x 8,41) / spods x 1m = (8,2 x 8,41) / 14,56 x 1m = 4,74 kN/m 
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Suma obciążenia pionowego elementami niekonstrukcyjnymi: 

wv = (0,72 + 4,74) x 1m = 5,45 kN/m 

Parcie boczne od obciążenia elementami niekonstrukcyjnymi: 

wh = wv x tg (/4 - /2) x 1m = 5,45 x 0,577 x 1 m = 3,15 kN/m 

 
Rys 6. Schemat obciążeń elementami niekonstrukcyjnymi 

8.2.3 Obciążenie ruchome  

 Obciążenie ruchome modelem obciążenia 71 wg PN-EN 1991-2 EUROKOD 1 

 
 Rys 7. Model obciążenia 71 

Wartości Qvk i qvk należy do obliczeń przemnażać przez współczynnik α, który może przyjmować 

jedną z poniższych wartości: 

0,75 - 0,83 - 0,91 - 1,00 - 1,10 - 1,21 - 1,33 - 1,46 

Obliczono i sprawdzono naprężenia w konstrukcji dla każdej wartości α.  

W wyniku obliczeń stwierdzono, że obiekt przenosi obciążenie modelem 71 dla wartości 

współczynnika α = 1,00. W opracowaniu zestawiono wyniki obliczeń sił wewnętrznych i naprężeń od 

obciążenia modelem 71 przy ww. wartości współczynnika α. 

Obciążenie sprowadzono przez warstwy zasypki do osi sklepienia pod kątem 60 o. 

Współczynnik dynamiczny przyjęto jak dla starannie utrzymywanego toru, bez redukcji prędkości:  

=
1,44

− 0,2
< 1,67 

Współczynnik zredukowano ze względu na wyskość nadsypki większą od 1 metra wg wzoru: 

= −  
ℎ − 1,00

10
≥ 1,00 

 
Rys 8. Sprowadzone wartości obciążenia modelem 71 
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Obciążenie pionowe – LM71 

Powierzchnia oddziaływania obciążenia w poziomie sklepienia: 

A = S x D = 8,50 x 11,92 = 101,32 m2 

Sprowadzona wartość obciążenia: 

Pv = ((4 x Qvk ) / A) x 1m = (4 x 250) / 101,32 = 9,87 kN/m 

 

Obciążenie poziome – LM71 

Ph = Pv x tg (/4 - /2) x 1m = 9,87 x 0,577 = 5,70 kN/m 

 Obciążenie ruchome wg PN-EN 15528 w odniesieniu do kategorii linii 

Przeprowadzono obliczenia dla modelu obciążenia wagonami wzorcowymi reprezentatywnymi dla 

kategorii linii kolejowej D4 oraz C3 

Do modelu obliczeniowego wprowadzono obciążenie sprowadzone przez warstwy zasypki do osi 

sklepienia pod kątem 60 o. Współczynnik dynamiczny 1+ Pociągów Rzeczywistych obliczono zgodnie z 

załącznikiem C normy [7] dla prędkości eksploatacyjnej 60 km/h oraz starannie utrzymanego toru z 

uwzględnieniem redukcji ze względu na wysokość nadsypki większej niż 1 metr. 

Obciążenia - klasa D4 
Klasa linii 

(wagon 

odniesieni) 

Nacisk 
osi (t) 

Nacisk 

liniowy 

(t/m) 

Charakterystyka geometryczna 

 
Rys 9. Model obciążenia D4 

 
Rys 10. Sprowadzone wartości obciążenia modelem D4 

 

Obciążenia pionowe – klasa D4 

S = 8,50 m – sprowadzona szerokość oddziaływania obciążenia 

D2 = 15,37 m – sprowadzona długość oddziaływania obciążenia 

Powierzchnia oddziaływania obciążenia w poziomie sklepienia: 

A2 = S x D2 = 8,50 x 15,37 = 130,65 m2 
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Sprowadzona wartość obciążenia: 

P2,v = ((4 x P) / A2) x 1m = (4 x 221) / 130,65 = 6,77 kN/m 

Obciążenia poziome – klasa D4 

P2,h = P2,v x tg (/4 - /2) x 1m  = 6,77 x 0,577 = 3,91 kN/m 

Obciążenia - klasa C3 
Klasa linii 
(wagon 
odniesieni) 

Nacisk  
osi (t) 

Nacisk 
liniowy 
(t/m) 

Charakterystyka geometryczna 

 
 

Rys 2. Model obciążenia C3 

 
Rys 12. Sprowadzone wartości obciążenia modelem C3 

 

Obciążenia pionowe – klasa C3 

S = 8,50 m – sprowadzona szerokość oddziaływania obciążenia 

D2 = 15,24 m – sprowadzona długość oddziaływania obciążenia 

Powierzchnia oddziaływania obciążenia w poziomie sklepienia: 

A2 = S x D2 = 8,50 x 15,24 = 129,54 m2 

Sprowadzona wartość obciążenia: 

P2,v = ((4 x P) / A2) x 1m = (4 x 196) / 129,54 = 6,05 kN/m 

 

Obciążenia poziome – klasa C3 

P2,h = P2,v x tg (/4 - /2) x 1m  = 6,05 x 0,577 = 3,49 kN/m 

8.3 Obliczenie sił wewnętrznych  

Model konstrukcji obiektu wykonano w programie komputerowym Robot Structural Analysis 

Professional 2019. 

Do obliczeń sił wewnętrznych przyjęto pasmo sklepienia i ścian o szerokości 1 m. Pasmo 

zamodelowano w programie komputerowym elementami prętowymi. Elementom nadano grubość 

odpowiadającą grubości sklepienia. Podparcie sklepienia zamodelowano jako w pełni utwierdzone.  
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Do obliczeń sił wewnętrznych przyjęto pasmo sklepienia i ścian o szerokości 1 m. Pasmo 

zamodelowano w programie komputerowym elementami prętowymi. Elementom nadano grubość 

odpowiadającą grubości sklepienia. Podparcie sklepienia zamodelowano jako w pełni utwierdzone.  

 

 
Rys 13. Wizualizacja modelu obliczeniowego 

Poniżej przedstawiono wykresy siły osiowej i momentu zginającego od łącznego działania 

obciążeń stałych i ruchomych. Wartości momentów zginających i sił poprzecznych przemnożono przez 

odpowiednie współczynniki wg schematu przedstawionego w tabeli poniżej. 

 
Tabela 8.1 Współczynniki do wyznaczenia wartości obliczeniowych sił wewnętrznych3 

Współczynnik 
Obciążenie  

Ciężar własny 
Ciężar elem. 

niekonst. 
Obc. ruchome 71 Obc. ruchome D4 Obc. ruchome C3 

α – – 1,00 – – 

Obciążenia 1,35 1,35 1,45 1,45 1,45 

Dynamiczny – – 1,37 1,00 1,00 

 
 

 
Rys 14. Wykres siły osiowej dla sumy obciążeń: ciężar własny, parcie gruntu, elementy niekonstrukcyjne i  
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obciążenie modelem 71 – wartości obliczeniowe. 

 

 
Rys 15. Wykres momentu zginającego dla sumy obciążeń: ciężar własny, parcie gruntu, elementy niekonstrukcyjne i  

obciążenie modelem 71 – wartości obliczeniowe. 

 

 
Rys 16. Wykres siły osiowej dla sumy obciążeń: ciężar własny, parcie gruntu, elementy niekonstrukcyjne i  

obciążenie modelem D4 – wartości obliczeniowe. 

 

 
Rys 17. Wykres momentu zginającego dla sumy obciążeń: ciężar własny, parcie gruntu, elementy niekonstrukcyjne i  

obciążenie modelem D4 – wartości obliczeniowe. 
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Rys 18. Wykres siły osiowej dla sumy obciążeń: ciężar własny, parcie gruntu, elementy niekonstrukcyjne i  

obciążenie modelem C3 – wartości obliczeniowe. 

 

 
Rys 19. Wykres momentu zginającego dla sumy obciążeń: ciężar własny, parcie gruntu, elementy niekonstrukcyjne i  

obciążenie modelem C3 – wartości obliczeniowe. 

8.4 Obliczenie i sprawdzenie naprężeń  

Naprężenia ekstremalne odczytano bezpośrednio z modelu obliczeniowego 
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Rys 20. Wykres ekstremalnych naprężeń od sumy obciążeń: ciężar własny, parcie gruntu, elementy niekonstrukcyjne i 

obciążenie modelem 71 – wartości obliczeniowe. 

 

 
Rys 21. Wykres ekstremalnych naprężeń od sumy obciążeń: ciężar własny, parcie gruntu, elementy niekonstrukcyjne i 

obciążenie modelem D4 – wartości obliczeniowe. 

 

 
Rys 22. Wykres ekstremalnych naprężeń od sumy obciążeń: ciężar własny, parcie gruntu, elementy niekonstrukcyjne i 

obciążenie modelem C3 – wartości obliczeniowe. 

 

Na całej długości sklepienia pod działaniem kombinacji ww. obciążeń występują przeważające 

naprężenia ściskające. Lokalne naprężenia rozciągające przyjmują pomijalne wartości. 

Na podstawie pracy przyjęto wytrzymałość charakterystyczną muru na ściskanie  równą 

fk = 5 MPa. Wytrzymałość obliczeniową muru na ściskanie przyjęto na poziomie fd = 2,9 MPa jak dla 

starannie wykonanego muru.  
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 Tabela 8.2 Sprawdzenie warunku nieprzekroczenia naprężeń normalnych  

Siła 

wewnętrzna 

Sprawdzenie warunku nieprzekroczenia naprężeń 

Obc. stałe 
+ 

Obc. ruchome 71 

Obc. stałe 
+ 

Obc. ruchome D4 

Obc. stałe 
+ 

Obc. ruchome C3 

ed [MPa] 2,22 2,08 2,06 

fd [MPa] 2,9 

ed / fd 76% 72% 71% 

 

Warunek nieprzekroczenia naprężeń jest spełniony. 

8.5 Analiza efektów dynamicznych i ich wpływ na nośność 

Analizę efektów dynamicznych przeprowadzono zgodnie z procedurą określoną w normie [7] oraz 

na podstawie dostępnej literatury. Ww. analiza ma na celu wyznaczenie dopuszczalnej prędkości taboru, 

przy której zostaną spełnione wymagania stanu granicznego nośności z uwzględnieniem dodatkowych 

efektów dynamicznych wywołanych zwiększoną prędkością pociągów oraz wymagania stanu 

użytkowalności, które zapewnią bezpieczeństwo ruchu i odpowiedni komfort jazdy pasażera. 

Obiekt znajduje się w ciągu linii kolejowej, dla której planuje się prędkość 60 km/h dla pociągów 

pasażerskich i 60 km/h dla pociągów towarowych. 

Norma PN- EN 1991-2 Eurokod 1 nie przewiduje wykonywania dokładnej analizy dynamicznej dla 

obiektów o rozpiętości poniżej 4 metrów. Dla pojedynczego łuku do analizy dynamicznej przyjmuje się 

LΦ równe połowie rozpiętości, w analizowanej konstrukcji LΦ = 3,25 m. Na wykresie pokazującym jakie 

częstotliwości drgań własnych w funkcji rozpiętości mogą oznaczać znaczną podatność dynamiczną 

konstrukcji wymagającą dokładnej analizy dynamicznej nie ma zaznaczonych obszarów dla rozpiętości 

poniżej 4 m. Tym samym analiza dynamiczna nie jest wymagana.  

Wystarczy uwzględnienie wpływów dynamicznych w obliczeniach nośności w postaci 

współczynnika dynamicznego co zostało wykonane w ramach obliczeń nośności. Współczynnik 

dynamiczny przyjęto z uwzględnieniem planowanej na obiekcie prędkości 60 km/h. 

Obiekt spełnia więc wymagania dla prędkości 60 km/h pociągów pasażerskich prowadzących 

składy wagonowe i autobusów szynowych oraz 60 km/h dla pociągów towarowych.  
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8.6 Wnioski z obliczeń 

Wiadukt bezpiecznie przenosi obciążenia taborem kolejowym przy współczynniku α dla modelu 71 

wg normy PN-EN 1991-2 [7] równym 1,00. Ponadto obiekt bezpiecznie przenosi obciążenia taborem dla 

klasy linii D4 i klas niższych wg normy PN-EN 15528 [10]. Oznacza to, że dopuszczalny nacisk na oś 

taboru mogącego poruszać się po obiekcie wynosi 22,5 t (221 kN) oraz dopuszczalny nacisk liniowy 

wynosi 8,0 t (78 kN/m). 

W wyniku przeprowadzonej analizy wpływów dynamicznych stwierdza się, że konstrukcja 

przepustu pozwala na ruch pociągów pasażerskich prowadzących składy wagonowe, autobusów 

szynowych i pociągów towarowych z prędkością maksymalną 60 km. 

 

Katowice, wrzesień 2020 r.                                        

Projektant: Sprawdzający: 

  
              mgr inż. Marcin Czech                                  mgr inż. Piotr Kalaga 
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