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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 3,674 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 części przestrzeni drogi,  

nad którą przebiega, opracowano dodatkowo projekt tymczasowej zmiany organizacji ruchu na czas 

remontu. 

Zakres opracowania obejmuje części:  

 I  Opis techniczny,  

 II  Część rysunkową, 

 III  Szczegółowy kosztorys inwestorski 

 IV  Szczegółowy kosztorys inwestorski bez cen 

 V Projekt tymczasowej organizacji ruchu 

W projekcie remontu mostu, który stanowi część szerszego zadania inwestycyjnego jakim jest 

remont większego odcinka linii kolejowej przyjęto następujące założenia odnośnie granic robót 

mostowych w tym m.in. zakresu wymiany nawierzchni kolejowej: 

 W projekcie określono niweletę nawierzchni kolejowej na przęśle pomiędzy licami ścianek 

żwirowych przyczółków. Niweleta nawierzchni za ściankami zostanie podana w projekcie 

torowym.  

 Roboty mostowe za podporami skrajnymi obiektu obejmują wykonanie wzmocnienia stref 

przejściowych na długości 20 m, ułożenie podsypki tłuczniowej na długości 20 m, ułożenie 

podkładów drewnianych na długości 15 m i ułożenie nawierzchni kolejowej na długości 

20 m. 

 Odbojnice na przęśle oraz w częściach dziobowych należą do projektu mostowego 

3 PODSTAWY OPRACOWANIA 

Formalną podstawą opracowania jest umowa nr 71/208/0019/Z/O zawarta pomiędzy: Pracownią 
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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. 10. 

4 LOKALIZACJA 

Przedmiotowy wiadukt znajduje się w km 3,764 linii kolejowej nr 390 w gminie Czarnków (powiat 

czarnkowsko – trzcianecki, woj. Wielkopolskie) i przebiega nad drogą wojewódzką nr 181. Lokalizację 

wiaduktu kolejowego zaznaczono na poniższej mapie. Wiadukt znajduje się na działkach o numerach 

ewidencyjnych nr:  

 300201_1.0001.2567 

 300202_2.0006.358  

 
Rys 1. Lokalizacja na mapie remontowanego wiaduktu kolejowego. 

5 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

5.1 Konstrukcja przęseł 

Przedmiotowy wiadukt to stalowa konstrukcja trzyprzęsłowa nitowana o rozpiętościach 

teoretycznych przęseł 10,05 + 20,68 + 10,15 m. Każde z przęseł posiada schemat statyczny belki 

wolnopodpartej. 

5.1.1 Przęsła dojazdowe 

Konstrukcję nośną przęseł skrajnych (dojazdowych) z jazdą górną tworzą dwa dźwigary z belek 

HEB 1000 w rozstawie poprzecznym 1,72 m. Belki stężone są poprzecznie nad podporami i w przęśle 

czterema ceownikami C400. Dodatkowo stężenie jezdni stanowi skratowanie typu W z kątowników 

L80x10 ze słupkami zlokalizowane w płaszczyźnie pod pasem górnym dźwigarów. Z obu stron 

konstrukcji znajdują się wsporniki podchodnikowe wykonane z kątowników L75x8, na końcach którym 
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zamocowane są stalowe poręcze z kątowników. Przęsła wykonane są bez skosu.  

Mostownice zamocowane są do konstrukcji poprzez kątowniki L120x80x12 przyspawane do pasa 

górnego dźwigarów. Co druga z mostownic posiada długość 4,40 m i stanowi konstrukcję wsporczą dla 

chodników służbowych.  

5.1.2 Przęsło główne 

Konstrukcję nośną przęsła głównego z jazdą pośrednią tworzą dwa dźwigary blachownicowe o 

wysokości 193,5÷204,8 mm w rozstawie poprzecznym 4,40 m. Przekrój pasa górnego i dolnego w 

strefach podporowych tworzą dwa kątowniki L150x18 i blacha 330x17. W dalszej ku środkowi przęsłach 

pasy ulegają pogrubieniu poprzez cztery dodatkowe nakładki grubości 14÷17mm. Środnik dźwigarów 

wykonany jest z blachy 1903x16 mm. 

Dźwigary połączone są 9 poprzecznicami w rozstawie 223,5 cm. Poprzecznice te zorientowane są 

prostopadle do dźwigarów. Skrajne poprzecznice wykonane są w skosie do dźwigarów wynoszącym 11o. 

W dolnej płaszczyźnie dźwigarów znajdują się stężenia wiatrowe z kątowników L150 x 12. 

Jezdnię tworzą podłużnice z dwuteowników IN360 w rozstawie 1,80 m. Podłużnice stężone są 

skratowaniem typu W ze słupkami z kątowników L90x10. Na podłużnicach przyspawano podłużny 

płaskownik mający na celu centrowanie obciążenia z mostownic. 

Na przęśle zastosowano mostownice standardowej długości i wydłużone stanowiące oparcie dla 

chodników służbowych. 

5.2 Podpory 

Podporami obiektu są dwa betonowe przyczółki pełnościenne ze skrzydłami równoległym do osi 

toru i dwa masywne filary. 

5.3 Elementy wyposażenia 

Na przęśle znajduje się nawierzchnia kolejowa z szyn S49 mocowanych do mostownic 

zamocowaniem typu K. Z szyn S49 wykonane są odbonice i mocowane jw. co drugą mostownicę. 

Zabezpieczenie przeciwpożarowe stanową blachy wypełniające całą przestrzeń między szynami 

odbojnicowymi. Nawierzchnię chodników służbowych stanowią deski grubości 5 cm. 

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

„Inwentaryzacja stanu istniejącego”. 

5.4 Opis stanu technicznego 

Stan konstrukcji przęseł jest zróżnicowany. Przeważająca część konstrukcji przęsła znajduje się 

w stanie dostatecznym. Jednak głównym uszkodzeniem konstrukcji determinującym obniżenie ogólnej 

oceny obiektu na niedostateczną są uszkodzone ciosy podłożyskowe na przyczółku od strony 

Czarnkowa.  

Do uszkodzeń i nieprawidłowości występujących na obiekcie należą: 

 Uszkodzone i wymagające wymiany ciosy podłożyskowe, głównie na przyczółku od 



Projekt remontu wiaduktu kolejowego w km 3,674 
linii nr 390 nad drogą wojewódzką nr 181 w Czarnkowie 

MOSTOPROJEKT KATOWICE  Strona 6/33 

strony Czarnkowa, ale także na obu filarach – łącznie 10 sztuk. Stan ciosów na 

przyczółku od strony Bzowa G. jest ogólnie dobry. 

 Krawędziowe ubytki betonu na gzymsach filarów 

 Powierzchniowo zdegradowany beton na górnej powierzchni filarów – pęknięcia i 

odspojenia warstwy powierzchniowej. Wegetacja roślinności na tej powierzchni. 

 Niemal całkowity zanik powłoki antykorozyjnej o korozja, głównie powierzchniowa 

konstrukcji stalowej. Korozja i brak konserwacji łożysk. 

 Ubytki betonu w ławie podłożyskowej i ściance żwirowej przyczółka od strony 

Czarnkowa. 

 Korozja powierzchniowa poręczy. 

 Wegetacja roślinności na skarpach uniemożliwiająca korzystanie ze schodów 

skarpowych. Zanieczyszczone schody z ubytkami betonu w stopniach. 

 Istotnym problemem niemożliwym do wyeliminowania na obiekcie jest zagrożone 

bezpieczeństwo osób przebywających na wiadukcie (na całej jego długości) w trakcie 

przejazdu taboru w związku z brakiem przestrzeni do ucieczki. Niemal cała przestrzeń po 

której mogą się poruszać osoby na wiadukcie znajduje się w skrajni budowli. 

6 OPIS STANU PROJEKTOWANEGO 

6.1 Uwagi do dokumentacji 

Na rysunkach użyto rzędne względne odniesione do poziomu 0,00 m. Rzędna 0,00 m znajduje się 

na główce prawej szyny w środku rozpiętości przęsła mostu. Przed demontażem toru rzędną należy 

zastabilizować na innym niezmiennym punkcie. 

Wymiary i wartości rzędnych podane na rysunkach można zaokrąglać o 1 cm.  

6.2 Zakres prac remontowych 

Planuje się wykonanie następujących prac remontowych: 

1. Wymiana istniejącej nawierzchni kolejowej na przęśle i na strefach przejściowych z szyn S49 

na nawierzchnię z szyn UIC60 staroużytecznych, mocowanie szyn typu SLK12 lub K 

2. Montaż szyn odbojnicowych S49 staroużytecznych do podkładek żebrowych spawanych do 

blach przeciwwykolejeniowych w polach co drugą mostownicę, mocowanie typu K 

3. Montaż blachy przeciwykolejeniowej gr. 12mm ciągłej pod szyną toczną i odbojnicową 

4. Montaż blach przeciwpożarowych gr. 6mm ryflowanych 

5. Wymiana mostownic na mostownice Typ 1 

6. Wymiana części mostownic na mostownice Typ 1 długości 510 cm stanowiących oparcie dla 

dyliny jezdni 

7. Okucie mostownic blachami w miejscach oparcia na blachach (stołkach) centrujących 

8. Montaż na podłużnicach blach (stołków) centrujących  
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9. Odtworzenie dyliny chodników: deski grubości 5 cm 

10. Oczyszczenie całej konstrukcji stalowej przęsła przez obróbkę strumieniowo ścierną i 

wykonanie nowej powłoki antykorozyjnej 

11. Oczyszczenie powierzchni podpór przez obróbkę strumieniowo ścierną, uzupełnienie ubytków 

betonu i pokrycie powłoką hydrofobową 

12. Wymiana stalowych ceowników na ścianki żelbetowe kotwione do istniejących ścianek 

żwirowych 

13. Wymiana górnej części skrzydeł: skucie górnej części skrzydeł i wykonanie żelbetowych kap 

z gzymsami 

14. Montaż poręczy na skrzydłach podpór 

15. Montaż części dziobowych odbojnic na długości 15 m 

16. Oczyszczenie i reprofilacja schodów skarpowych 

17. Montaż poręczy przy schodach skarpowych 

18. Wykonanie wzmocnienia stref przejściowych na długości 20 m za obiektem 

19. Reprofilacja górnej powierzchni filarów, wymiana uszkodzonych odcinków gzymsów  

20. Wymiana uszkodzonych ciosów podłożyskowych. 

21. Oczyszczenie betonowego umocnienia skarp. 

22. Ułożenie podsypki tłuczniowej na długości wzmacnianych stref przejściowych 

23. Ułożenie podkładów drewnianych z drewna twardego na strefach przejściowych na długości 

15 m 

24. Montaż dodatkowych przeciągów poziomych w poręczach przęseł dojazdowych z kątownika 

L60x60x5. 

6.3 Opis prac remontowych 

6.3.1 Prace rozbiórkowe i porządkowe 

Na obiekcie należy wykonać: 

 Demontaż nawierzchni kolejowej z szyn tocznych S49 na przęśle pomiędzy licami ścianek 

żwirowych przyczółków i na strefach przejściowych na długości 20 m, demontaż 

podkładów na strefach przejściowych 

 Demontaż podsypki tłuczniowej i podkładów drewnianych na długości stref przejściowych 

 Demontaż odbojnic na przęśle i w częściach dziobowych. Od strony Czarnkowa rozbiórka 

20 m długości odbojnicy. 

 Demontaż blach przeciwpożarowych 

 Demontaż mostownic 

 Demontaż opórek mostownic z kątowników na przęsłach dojazdowych i płaskowników 

23x44mm na pasach górnych podłużnic w przęśle głównym 

 Demontaż stalowych ceowników oporowych na ściankach żwirowych podpór 
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 Skucie górnych części skrzydeł do wskazanego poziomu 

 Skucie gzymsów i zdegradowanego betonu na powierzchni ław filarów wraz z ciosami 

podłożyskowymi przęsła głównego i ciosami przęseł dojazdowych na filarach 

 Skucie ciosów podłożyskowych przęsła dojazdowego na przyczółku od strony Czarnkowa  

 Oczyszczenie schodów skarpowych na skarpie 2P 

 Karczowanie roślinności na skarpach 

Przerwanie szyn na końcach stref przejściowych wykonać poprzez przecięcie. Po zdemontowaniu 

mostownic wykonać odspojenie od nich blach podporowych. Materiały z rozbiórki: szyny, mostownice, 

podkłady, złom, gruz z rozbiórki elementów betonowych oraz podsypkę odwieźć na składowisko. 

6.3.2 Remont konstrukcji stalowej 

Całą konstrukcję stalową przęsła 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   2 x 100 m 

 Powłoka nawierzchniowa poliuretanowa   75 m 

Prace powinny zostać wykonane z zabezpieczeniami chroniącymi przed opadaniem zanieczyszczeń 

na drogę pod przęsłem głównym, na której będzie odbywał się ruch. 

Podobnie oczyścić i zabezpieczyć antykorozyjnie projektowane poręcze na skrzydłach 

przyczółków. 

6.3.3 Remont podpór 

W związku z poniesieniem niwelety toru na obu podporach zaprojektowano podwyższenie 

istniejących ścianek żwirowych przyczółków i podniesienie do tego samego poziomu górnych części 

skrzydeł. Zaprojektowano nową żelbetową nadbudowę ścianek o grubości 20 cm i nowe kapy na 

skrzydłach z gzymsami. 

Po wykonaniu skucia górnej części istniejącej ścianki i skrzydeł osadzić w ściance i skrzydłach 

pręty wklejane w rozstawie co 300 mm. Pręty wklejać w otworach większych o 2÷4 mm od średnicy 

mocowanego pręta na zaprawie niskoskurczowej lub żywicy epoksydowej. Pręty osadzić w istniejącej 

ściance żwirowej i w skrzydłach w jednym rzędzie w osi środku elementu. Na połączeniu nadbudowy 

ścianki z nowymi kapami na skrzydłach wykonać skosy 200 x 200 mm. Górną powierzchnię kap 

wykonać w spadku 2% w kierunku toru. Na skrzydłach wykonać gzymsy szerokości 10 cm z kapinosem 

o kształcie jak na rysunku „Szczegół gzymsu”. Nadbudowę ścianek i kap wykonać z betonu C30/37 

zbrojonego stalą gatunku BSt500S. 

Występujące w podporach powierzchniowe ubytki betonu m.in. w ściance żwirowej przyczółka od 

strony Czarnkowa wypełnić zaprawami PCC2. Przed tym oczyścić odkryte skorodowane zbrojenie. 

W związku z uszkodzeniem ciosów podłożyskowych na przyczółku od strony Czarnkowa (podpora 



Projekt remontu wiaduktu kolejowego w km 3,674 
linii nr 390 nad drogą wojewódzką nr 181 w Czarnkowie 

MOSTOPROJEKT KATOWICE  Strona 9/33 

w osi 4) oraz pogorszonym stanem wszystkich ciosów podłożyskowych na obu filarach zaprojektowano 

ich wymianę. Łącznie wymianie podlega 10 sztuk ciosów – wymianie nie podlegają tylko ciosy na 

przyczółku od strony Bzowa Goraj. Wymianie podlega również górna powierzchnia ław filarów, których 

beton oraz gzymsy są w dużej części zdegradowane. Prace proponuje się wykonać w kolejności: 

 rozkucie górnych powierzchni ław filarów bez wykucia ciosów. Skucie gzymsów po 

całym obwodzie. Ławy rozkuć 60-65mm poniżej istniejącego poziomu. Na obrzeżach 

wykonać skucie grubszego pasma o wysokości 200-110 mm pozwalającego zakotwić 

zbrojenie nowych gzymsów. 

 wykonanie podparcia tymczasowego konstrukcji przęseł. Zaleca się wykonanie podparcia 

z wykorzystaniem podnośników hydraulicznych w celu posiadania możliwości regulacji 

położenia przęsła. 

 zabezpieczenie łożysk, wykucie ciosów, ułożenie zbrojenia ciosów i odtworzenie ciosów. 

Na tym etapie w miejscach ciosów powinny również zostać ułożone siatki Q523 i 

dozbrojone dodatkowymi prętami wg rysunku. W miejscach kolizji z konstrukcją 

podparcia przęseł siatki wyciąć i dospawać je po usunięciu podparcia tymczasowego. 

Wszystkie ciosy na filarach odtworzyć z zaprawy niskoskurczowej wysokiej 

wytrzymałości.  

 usunięcie podparcia tymczasowego przęseł 

 ułożenie reszty zbrojenia ław i betonowanie  

Zbrojenie ław wykonać z prefabrykowanych siatek Q 523 z prętów 10 mm o wymiarze oczka 

150x150 mm, prętów 10 mm w kształcie litery C stanowiących zbrojenie gzymsów oraz dodatkowych 

prętów 10 mm układanych po obwodzie w strefie gzymsów (pręty docinać i zaginać na budowie). 

Nowa powierzchnia ław zostanie dodatkowo połączona z istniejącym betonem prętami wklejanymi 16 

mm w siatce 40/40cm wklejanymi na zaprawie niskoskurczowej lub żywicy epoksydowej. W strefie 

głębszego skucia przy gzymsach wklejać pojedynczy rząd prętów co 40 cm. 

Należy wykonać również podparcie tymczasowe konstrukcji na przyczółku od strony Czarnkowa. 

Następnie wykuć ciosy na przyczółku i wykonać nadbudowę całej ławy. 

W związku z zapojektowaniem indywidualnych wysokości stołków pod mostownice zachodzi 

konieczność zachowania niezmienności położenia wysokościowego przęseł przy wymianie ciosów. Przed 

rozpoczęciem tych robót należy wykonać pomiary wysokościowe przęsła i skontrolować stan po 

wykonaniu ciosów i usunięciu podparcia tymczasowego. W przypadku wystąpienia różnic pomiarów, 

wysokości stołków należy skorygować. 

Powierzchnie wszystkich podpór pokryć powłoką hydrofobową. Powierzchnie betonu podpór i 

filarów oczyścić poprzez obróbkę strumieniowo – ścierną w celu usunięcia zanieczyszczeń i kruchych 

powłok. Podłoże betonowe pod nałożenie powłoki hydrofobowej powinno spełniać wymogi producenta 

powłoki pod względem stopnia oczyszczenia i chropowatości powierzchni. Oczyszczoną powierzchnię 

przed nakładaniem powłoki odpylić odkurzaczem przemysłowym lub sprężonym powietrzem. Powłokę 
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nakładać sposobem określonym przez producenta a po wykonaniu zastosować zalecaną pielęgnację. 

6.3.4 Wzmocnienie stref przejściowych 

Za podporami wykonać wykop pod ułożenie konstrukcji wzmocnienia stref przejściowych. 

Parametry wzmocnienia dobrano wg zaleceń instrukcji Id 3. 

Odkryte powierzchnie podpór od strony nasypu oczyścić i przygotować pod ułożenie powłokowej 

izolacji bitumicznej typu ciężkiego. Na dnie wykopu przy ścianie przyczółka i skrzydeł wykonać drenaż 

w postaci rury perforowanej PEHD 150 mm ułożonej na korytku betonowym z betonu C20/25 

zasypanej jednofrakcyjną zasypką filtracyjną otoczoną geowłókniną wykonaną do wysokości warstwy 

podbudowy wzmocnienia. Rurę perforowaną ułożyć w zakresie długości skrzydeł, dalej odprowadzenie 

drenażu na skarpy wykonać rurą pełną. Na wylotach rur na skarpach wbudować prefabrykowane wyloty 

drenu. Na ścianach podpór pokrytych izolacją ułożyć dodatkowo warstwę drenażową z mat filtracyjnych 

odprowadzających wodę do drenażu. Podbudowę wzmocnienia strefy przejściowej wykonać z gruntu 

stabilizowanego cementem (objętość cementu 8÷10% w stosunku do objętości mieszanki suchego gruntu 

i kruszywa). Spód warstwy wykonać w spadku 2% w kierunku mostu. Grubość warstwy nie powinna być 

mniejsza niż 0,5 m. Do wykonania stabilizacji użyć cement powszechnego użytku i grunty oraz kruszywa 

spełaniające wymagania przydatności w zakresie uziarnienia, składu i właściwości fizycznych. Robót 

tych nie wykonywać w temperaturze poniżej 5oC. Po ułożeniu mieszanki wykonać zagęszczenie warstwy 

do uzyskania wskaźnika zagęszczenia równego 1,0 i zapewnić jej pielęgnację. Na warstwie podbudowy 

ułożyć geowłókninę i na długości 10 m licząc do ścianek żwirowych podpór wykonać warstwę ochronną 

z dwóch warstw kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie ułożonego na geosiatkach 

dwukierunkowo rozciąganych. W odległości 10 ÷ 20 m wykonać 1 warstwę j.w. tak wykonane 

wzmocnienie powinno posiadać moduł odkształcenia Eo mierzony na torowisku w zakresie 80÷100 MPa 

– wielkość modułu dobrać w zależności od planowanego natężenia przewozów wg Tabl. 5 instrukcji Id-3. 

Boczne krawędzie wykopu pod wzmocnienie stref przejściowych, po wykonaniu wzmocnienia, 

uzupełnić zasypką różnoziarnistą.  

Na podtorzu na całej długości wzmacnianej strefy przejściowej ułożyć podsypkę tłuczniową. Na 

podsypce na długości 15 m ułożyć podkłady drewniane z drewna twardego z przymocowanymi 

podkładkami żebrowymi PM60. Grubość podsypki oraz poziom ułożenia podkładów dostosować do 

niwelety toru z projektu torowego. Na ww. podkładach oraz dalszych podkładach z zakresu wg projektu 

torowego do 20 m od obiektu ułożyć nawierzchnię z szyn UIC60 staroużytecznych. 

6.3.5 Roboty montażowe 

Zaprojektowano oparcie nowych mostownic na stołkach (blachach centrujących) szerokości 50 mm 

i długości 220 mm. Wysokość stołków została dobrana indywidualnie na podstawie pomiarów 

wysokościowych wykonanych w ramach inwentaryzacji konstrukcji i została podana w tabeli na rysunku. 

Produkcję stołków wg rysunku z projektu rozpocząć po ocenie niezmienności położenia przęseł w 

związku z wymianą ciosów podłożyskowych. W przypadku wystąpienia zmian w położeniu przęseł 
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wysokości stołków należy skorygować. 

 Stołki wraz z blachami opórkowymi i żeberkami przyspawać do pasów górnych podłużnic po 

całym obwodzie spoiną pachwinową grubości 5 mm. Stołki przy poprzecznicach wewnętrznych 

wymagają podcięcia w związku z występowaniem dodatkowych blach węzłowych na podłużnicach. 

Blachy te posiadają grubość z zakresu 10÷14 mm. Przed produkcją stołków ustalić na budowie głębokość 

podcięcia poprzez pomiar grubości tych blach (wymiar d wg rysunku). Podobnie ustalić głębokość 

podcięcia stołków o numerach 22 L(P) i 59 L(P) (wymiar e wg rysunku).    

Rozmieszczenie skrajnych stołków na podłużnicach w przęśle głównym może się nieznacznie 

różnić od pokazanego na rysunkach. Stołki te wykonać nie bliżej niż 10 mm od zakończeń podłużnic tak 

by możliwe było nałożenie w całości mocującej spoiny pachwinowej 5 mm.  

Kierunki montażu stołków wykonać zgodnie kierunkiem pokazanym na rysunku. 

Do mostownic przykręcić blachy podporowe wkrętami 49A i przygotować otwory pod łączniki 

poziome. Na obiekcie założono użycie 3 długości mostownic typu I: standardowych 2,50 m i 

nietypowych długości 4,30 m (przęsła środkowe) i 4,40 m (przęsła skrajne). Schemat rozmieszczenia 

mostownic pokazano na rysunku. Długie mostownice mają na celu umożliwić odtworzenie dyliny jezdni 

na całej powierzchni wiaduktu. Mostownice mogą być wykonane z drewna sosnowego.  

Dylinę jezdni wykonać z desek grubości nie mniej niż 5 cm i przytwierdzać do mostownic 

gwoździami pierścieniowymi. Na krawędziach przęseł dojazdowych wykonać bortnicę z deski tak jak w 

stanie istniejącym.  

Na mostownicach ułożyć szerokie blachy przeciwykolejeniowe grubości 10 mm ciągłe pod szyną 

toczną i odbojnicową i wykonać w mostownicach otwory pod wkręty mocujące podkładki żebrowe 

PM60. Podkładki łącznie z ww. blachami przytwierdzać wkrętami 60P (Lc=200mm) z podwójnymi 

pierścieniami sprężystymi.  

Do blach przyspawać w polach między mostownicami, co dwie mostownice, docięte podkładki 

PM49 spoiną pachwinową grubości 8 mm. Dla rozmieszczenia podkładek żebrowych wg rysunku 

odległość w świetle główek szyny tocznej i odbojnicowej powinna wynosić 200 mm. Podkładki pod 

szynę odbojnicową dociąć z obu stron nie bardziej niż na wewnętrznych krawędziach otworów na śruby 

tak by możliwe było oparcie łapek zamocowania typu K. Podkładki spawać tak by szyna odbojnicowa 

była nachylona w kierunku szyny tocznej. Szyny odbojnicowe wykonać z szyn S49 staroużytecznych. 

Łączenie szyn na obiekcie wykonać poprzez spawanie, za obiektem można wykonać łączenie klasyczne. 

Na podkładkach PM60 ułożyć szynę UIC60 (60E1) staroużyteczną i przytwierdzić ją 

zamocowaniem typu SLK 12 lub K. Łączenie szyn na obiekcie i za obiektem wykonać poprzez 

zgrzewanie. 

Pomiędzy szynami odbojnicowymi ułożyć blachy przeciwpożarowe szerokości 440 mm z blachy 

ryflowanej. Blachy mocować do mostownic wkrętami 49A co trzecią mostownicę pojedynczo w osi 

podłużnej blach. 

Do kap żelbetowych zaprojektowanych na zakończeniach przyczółków zamocować poręcze. 
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Poręcze mocować poprzez przykręcenie ich do osadzonych wcześniej w betonie kap prętów 

gwintowanych mocowanych poprzez wklejenie.  

Na obu przyczółkach zaprojektowano poręcze w kształcie litery L mocowane do górnych 

powierzchni kap. Poręcze mocować nieznacznie powyżej górnej powierzchni kap a przestrzenie pod 

blachami podstawy słupków wypełnić podlewką. 

Poręcze zaprojektowano z kątowników: 

 Pochwyt   L80x60x8 

 Słupki   L75x8 

 Przeciągi poziome L60x6 

Poręcze zaprojektowano ze stali S235. 

W poręczach przęseł dojazdowych zamontować dodatkowe przeciągi z kątownika L60x60x5. 

Kątowniki montować poprzez spawanie spoiną pachwinową grubości 3 mm. Kątowniki montować 

centralnie w świetle kątowników istniejących i centralnie w świetle między istniejącym dolnym 

kątownikiem a poziomem chodnika służbowego. W miejscach występowania słupków wykonać wycięcia 

w ramionach kątowników. 

6.3.6 Roboty na skarpach 

Na skarpach w otoczeniu skrzydeł do ok. 5 m wykarczować krzaki i małe drzewka. 

Na oczyszczonych wcześniej schodach skarpowych na skarpach na skarpie 2P wykonać 

reprofilację powierzchni poziomych i pionowych stopni przy pomocy zapraw cementowo polimerowych. 

Z prawej strony schodzącego wbudować zaprojektowane stalowe poręcze z rur  (2 odcinki). Słupki 

poręczy osadzić w fundamentach z betonu C20/25. 

Oczyścić całą powierzchnię betonowego umocnienia skarp występującego pomiędzy przyczółkami 

i filarami oraz między filarami a drogą pod obiektem. 

6.4 Uwagi końcowe 

Przy wykonywaniu robót należy zawsze i bezwzględnie przestrzegać zaleceń technologicznych 

określonych przez producentów zastosowanych materiałów m.in. farb, zapraw, materiałów 

powłokowych. 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. 

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 
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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.  
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7.2 Rodzaje robót mogących spowodować zagrożenie zdrowia pracowników 

 prace prowadzone w pobliżu czynnej linii kolejowej 

 prace prowadzone w pobliżu czynnego pasa ruchu samochodowego 

 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. 

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 
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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 

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 
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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. Opracowanie 

obejmuje swym zakresem określenie: 

 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; 

 kategorii linii, 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. 

8.1 Schemat konstrukcji obiektu 

Wiadukt stalowy, trójprzęsłowy o pomoście otwartym. 

Zestawienie parametrów wiaduktu: 

 Długość całkowita wiaduktu   Lc = 43,25 m 

 Rozpiętość teoretyczna przęseł:  Lt = 10,05 + 20,68 +10,15 m 

Zestawienie parametrów przęseł dojazdowych: 

 Rozstaw dźwigarów głównych   Bdz = 1,72 m 

 Wysokość dźwigara    h = 1,00 m 

 Szerokość chodnika służbowego   Bch = 1,17 m 

 Szerokość całkowita    Bc = 4,61 m 

Zestawienie parametrów przęsła głównego: 

 Rozstaw dźwigarów głównych   Bdz = 4,40 m 

 Wysokość dźwigara    h = 1,935 – 2,048 m 

 Rozstaw podłużnic    Bdz = 1,80 m 

 Wysokość podłużnicy    h = 0,36 m 

 Szerokość chodnika służbowego   Bch = 1,12 m 

 Szerokość całkowita    Bc = 4,73 m 
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Rys 2. Przekrój poprzeczny przęsła dojazdowego 

 
Rys 3. Przekrój poprzeczny przęsła głównego 

8.2 Zestawienie obciążeń 

8.2.1 Obciążenia stałe 

Obciążenie ciężarem własnym elementów konstrukcyjnych – przyjęto ciężar objętościowy 

stalowych elementów γs = 78,5 kN/m3 oraz dodatek do konstrukcji nitowanych γn = 2,7 kN/m3 

Obciążenie ciężarem elementów niekonstrukcyjnych: 

- nawierzchnia typu S49 na mostownicach łącznie z odbojnicami o wartości 6,8 kN/m 

- zabudowa pomostu z blach przeciwpożarowych o ciężarze objętościowym γs = 78,5 kN/m3. 
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8.2.2 Obciążenia ruchome  

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

 
 Rys 4. 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 stali konstrukcyjnej przęseł 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. 

Siłę skupioną z modelu obciążenia 71 rozłożono na trzy punkty podporowe szyny wg punktu 

6.3.6.1. normy [2]. Sposób rozłożenia siły pokazano na Rys. 3.  

 

Rys 5. Przekrój podłużny i poprzeczny – schemat rozkładu obciążenia 71 

 

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

=
1,44

− 0,2
< 1,67 

 

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

Przeprowadzono obliczenia dla modelu obciążenia wagonami wzorcowymi reprezentatywnymi dla 

kategorii linii kolejowej D4 oraz C3 

Do modelu obliczeniowego obciążenie ruchome przyłożono w postaci sił skupionych analogicznie 

jak w przypadku obciążenia 71. 
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Klasa linii 

(wagon 

odniesieni) 

Nacisk 
osi (t) 

Nacisk 
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Charakterystyka geometryczna 

 
Rys 6. Model obciążenia D4 

 

Klasa linii 
(wagon 
odniesieni) 

Nacisk  
osi (t) 

Nacisk 
liniowy 
(t/m) 

Charakterystyka geometryczna 

 
 

Rys 7. Model obciążenia C3 

 

Współczynnik dynamiczny 1+ Pociągów Rzeczywistych obliczono zgodnie z załącznikiem C normy [8] 

dla prędkości eksploatacyjnej 60 km/h oraz starannie utrzymanego toru. 

8.3 Przęsła dojazdowe 

8.3.1 Założenia 

Do obliczeń statycznych dźwigara przęsła dojazdowego przyjęto schemat belki wolnopodpartej o 

przekroju jednego dźwigara tj. HEB1000 i rozpiętości teoretycznej 10,15 m. Obliczono momenty 

zginające i siły tnące oraz sprawdzono naprężenia w najbardziej wytężonym przekroju dźwigara od 

łącznego działania obciążeń stałych i ruchomych przypadających na jeden dźwigar z uwzględnieniem 

odpowiednich współczynników. 

Przyjęto stal o najniższej granicy plastyczności fy = 235 MPa. 
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Rys 8. Geometria przekroju dźwigara przęsła dojazdowego 

 

8.3.2 Obliczenie sił wewnętrznych 

Jako miarodajne siły wewnętrzne do obliczenia i sprawdzenia naprężeń przyjęto moment zginający 

przęsłowy i siłę poprzeczną podporową. 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 wewnętrznych 

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 – – 1,30 1,23 1,23 

 
Tabela 8.2 Siły wewnętrzne obliczeniowe od sumy obciążeń stałych i obciążenia ruchomego 

Siła wewnętrzna 

Obciążenie  
Obc. stałe 

+ 

Obc. ruchome 71 

Obc. stałe 

+ 

Obc. ruchome D4 

Obc. stałe 

+ 

Obc. ruchome C3 

M ed [kNm] 2312 976 882 

V ed [kN] 905 407 430 
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8.3.3 Obliczenie naprężeń 

Naprężenia obliczono i sprawdzono z warunku: 

  ,  =  ∙ ,  ∙   , ,  

,  
≤ 100% 

  ,  =  ∙ ( /√ )    

,  
≤ 100% 

gdzie: 

 =  235  granica plastyczności stali, najmniejsza wartość przyjęta do 

obliczeń 

= 0,92  współczynnik zwichrzenia 

  =  1,0  współczynnik bezpieczeństwa 

 

Sprawdzenie warunku nieprzekroczenia naprężeń: 
Tabela 8.3 Sprawdzenie warunku nieprzekroczenia naprężeń normalnych i stycznych  

Siła 

wewnętrzna 

Sprawdzenie warunku nieprzekroczenia naprężeń 

Obc. stałe 
+ 

Obc. ruchome 71 

Obc. stałe 
+ 

Obc. ruchome D4 

Obc. stałe 
+ 

Obc. ruchome C3 

M ed [kNm] 2312 976 882 

M y,Rd [kNm] 2766 

M ed / M y,Rd 70% 35% 32% 

V ed [kN] 905 407 430 

V y,Rd [kN] 2392 

V ed / V y,Rd 36% 22% 20% 

 

Warunek nieprzekroczenia naprężeń w przęśle dojazdowym jest spełniony. 

8.3.4 Analiza efektów dynamicznych 

Analizę efektów dynamicznych przeprowadzono zgodnie z procedurą określoną w normie [8] 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. 
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Rys 8. Pierwsza częstotliwość i postać drgań własnych – przęsło dojazdowe 

 

Na poniższym schemacie blokowym przedstawiono normowy algorytm, dotyczący kwalifikacji 

kolejowych obiektów mostowych do pełnych obliczeń dynamicznych, z zaznaczeniem ścieżki dla 

konstrukcji przedmiotowego mostu. 
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Poniżej poniższym wykresie z normy [8] przedstawiającym graficznie granice częstotliwości drgań 

własnych n0 [HZ] w funkcji rozpiętości przęsła L. Na rysunku, zgodnie z wymaganiami schematu 

blokowego, sprawdzono czy wartość n0 znajduje się w granicach wyznaczających obszar, dla którego 

analiza dynamiczna nie jest wymagana. 

 

 
Objaśnienia  

(1) Górna granica częstotliwości drgań własnych wg wzoru 6.1: n0,g = 16,74 Hz 
(2) Dolna granica częstotliwości drgań własnych wg wzoru 6.2: n0,d = 7,88 Hz 
● Pierwsza częstotliwość drgań własnych analizowanego obiektu n0 = 16,41 Hz 

Zgodnie z normą [8] wg przedstawionego schematu blokowego dla przedmiotowego obiektu, 

analiza dynamiczna nie jest wymagana, nie jest wymagane sprawdzenie przyspieszenia w rezonansie oraz 

sprawdzenie na zmęczenie.  

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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8.4 Przęsło główne 

8.4.1 Założenia 

W celu wyznaczenia sił wewnętrznych w programie komputerowym Autodesk Robot Structural 

Analysis Professional 2019 zamodelowano konstrukcję przęsła jako model prętowy przestrzenny. 

Elementom prętowym zadano odpowiednie przekroje i cechy materiałowe odpowiadające stali 

(γs = 78 kN/m3; Es = 205 GPa; fy = 235 MPa). 

 
Rys 9. Wizualizacja modelu obliczeniowego 

  

Poniżej na rysunkach przedstawiono przyjęte przekroje: 
 

 
Rys 10. Geometria przyjętych przekrojów 
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8.4.2 Obliczenie sił wewnętrznych  

Wartości momentów zginających i sił poprzecznych przemnożono przez odpowiednie 

współczynniki wg schematu przedstawionego w tabeli poniżej. 
 

Tabela 8.4 Współczynniki do wyznaczenia wartości obliczeniowych sił wewnętrznych 

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 dla 

dźwigara 
– – 1,15 1,12 1,12 

Dynamiczny dla 

podłużnicy 
– – 1,42 1,29 1,29 

Dynamiczny dla 

poprzecznicy 
– – 1,67 1,58 1,58 

 

Tabela 8.5 Siły wewnętrzne obliczeniowe od sumy obciążeń stałych i obciążenia ruchomego 

Element Siła wewnętrzna 
Obciążenie 

Obc. stałe 
+ 

Obc. ruchome 71 

Obc. stałe 
+ 

Obc. ruchome D4 

Obc. stałe 
+ 

Obc. ruchome C3 

Dźwigar główny 
M ed [kNm] 7984 3870 3602 
V ed [kN] 1173 520 463 

Podłużnica 
M ed [kNm] 109 98 85 
V ed [kN] 69 54 47 

Poprzecznica 
M ed [kNm] 546 439 395 
V ed [kN] 497 339 302 

 

8.4.3 Obliczenie naprężeń 

Naprężenia obliczono i sprawdzono z warunku: 

- dźwigar główny: 
 

 ,  =  ∙ ,  ∙   , ,  

,  
≤ 100% 

 ,  =  ∙ ( /√ )    

,  
≤ 100% 

gdzie: 

 =  235  granica plastyczności stali, najmniejsza wartość przyjęta do 

obliczeń 

= 0,906  współczynnik zwichrzenia  

  =  1,0  współczynnik bezpieczeństwa  
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– podłużnica – nośność z uwagi na zginanie oraz ścinanie: 

 ,  =  ∙ ,  ∙   

 ,  =  ∙ ( /√ )    

,  
≤ 100% 

 + 3 ≤
ϒ ,

 

gdzie: 

 =  235  granica plastyczności stali, najmniejsza wartość przyjęta do 

obliczeń 

= 1,0  współczynnik zwichrzenia 

  =  1,0  współczynnik bezpieczeństwa 

 ,  =  1,0  współczynnik bezpieczeństwa 

– poprzecznica – nośność z uwagi na zginanie oraz ścinanie: 

 ,  =  ∙ ,  ∙   

 ,  =  ∙ ( /√ )    

,  
≤ 100% 

 + 3 ≤
ϒ ,

 

gdzie: 

 =  235  granica plastyczności stali, najmniejsza wartość przyjęta do 

obliczeń  

= 1,0  współczynnik zwichrzenia 

  =  1,0  współczynnik bezpieczeństwa 

 ,  =  1,0  współczynnik bezpieczeństwa 
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Tabela 8.6 Sprawdzenie warunku nieprzekroczenia naprężeń normalnych i stycznych  

Element Siła wewnętrzna 

Obciążenie 

Obc. stałe 

+ 

Obc. ruchome 71 

Obc. stałe 

+ 

Obc. ruchome D4 

Obc. stałe 

+ 

Obc. ruchome C3 

Dźwigar główny 

M ed [kNm] 7984 3870 3602 

M y,Rd [kNm] 14300 

M ed / M y,Rd 56% 27% 25% 

V ed [kN] 1479 765 708 

V y,Rd [kN] 3473 

V ed / V y,Rd 41% 22% 20% 

Podłużnica 

M ed [kNm] 91 98 85 

M y,Rd [kNm] 236 

M ed / M y,Rd 39% 42% 36% 

V ed [kN] 69 54 47 

V y,Rd [kN] 635 

V ed / V y,Rd 51% 40% 34% 

+ 3  50% 46% 36% 

Poprzecznica 

M ed [kNm] 546 439 395 

M y,Rd [kNm] 579 

M ed / M y,Rd 94% 76% 68% 

V ed [kN] 497 339 302 

V y,Rd [kN] 841 

V ed / V y,Rd 59% 40% 36% 

+ 3  80% 63% 57% 

 

Warunek naprężeń w konstrukcji został spełniony. 
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8.4.4 Analiza efektów dynamicznych 

Analizę efektów dynamicznych przeprowadzono zgodnie z procedurą określoną w normie [8] 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. 

 

 

 
Rys 11. Pierwsza częstotliwość i postać drgań własnych – przęsło główne 

 

Na poniższym schemacie blokowym przedstawiono normowy algorytm, dotyczący kwalifikacji 

kolejowych obiektów mostowych do pełnych obliczeń dynamicznych, z zaznaczeniem ścieżki dla 

konstrukcji przedmiotowego mostu. 
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Na poniższym wykresie z normy PN-EN 1991-2, przedstawiający graficznie granice częstotliwości 

drgań własnych n0 [HZ] w funkcji rozpiętości przęsła L. Na rysunku, zgodnie z wymaganiami schematu 

blokowego, sprawdzono czy wartość n0 znajduje się w granicach wyznaczających obszar, dla którego 

analiza dynamiczna nie jest wymagana. 
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Objaśnienia  

(3) Górna granica częstotliwości drgań własnych wg wzoru 6.1: n0,g = 9,83 Hz 
(4) Dolna granica częstotliwości drgań własnych wg wzoru 6.2: n0,d = 3,86 Hz 
● Pierwsza częstotliwość drgań własnych analizowanego obiektu n0 = 7,93 Hz 

Zgodnie z normą PN-EN 1991-2 wg przedstawionego schematu blokowego dla przedmiotowego 

obiektu, analiza dynamiczna nie jest wymagana, nie jest wymagane sprawdzenie przyspieszenia 

w rezonansie oraz sprawdzenie na zmęczenie.  

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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9 WNIOSKI Z OBLICZEŃ 

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

wg normy PN-EN 1991-2 [8] równym 1,00. Ponadto obiekt bezpiecznie przenosi obciążenia taborem dla 

klasy linii D4 i klas niższych wg normy PN-EN 15528 [9]. 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 

wiaduktu 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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