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1 WYKAZ UŻYTYCH POJĘĆ I SKRÓTÓW 

Opracowanie  – całość dokumentacji projektowej (część I ÷ IV) 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 przepustu kolejowego w km 4,661 linii nr 390 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.  

Zakres opracowania obejmuje części:  

 I  Opis techniczny,  

 II  Część rysunkowa, 

 III  Szczegółowy kosztorys inwestorski 

 IV  Szczegółowy kosztorys inwestorski bez cen 

W projekcie remontu przepustu, 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 opracowaniu założono rzędną niwelety toru po jego wymianie na poziomie rzędnej 

niwelety istniejącej. Zaprojektowane rozwiązanie dopuszcza podniesienie istniejącej 

niwelety do max. 100 mm. 

 Wymiana nawierzchni kolejowej nad przepustem oraz na długości przewidywanego 

wykopu pod przepust. 

3 PODSTAWY OPRACOWANIA 

Formalną podstawą opacowania 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.  
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4 LOKALIZACJA 

Przedmiotowy przepust znajduje się w km 4,661 linii kolejowej nr 390 w gminie Czarnków (powiat 

czarnkowsko – trzcianecki, woj. Wielkopolskie). Lokalizację przepustu kolejowego zaznaczono na 

poniższej mapie. Przepust znajduje się na działkach o numerach ewidencyjnych:  

 300201_1.0001.3018 

 300201_1.0001.2585 

 
Rys 1. Lokalizacja na mapie remontowanego przepustu 

5 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

5.1 Opis konstrukcji 

Przepust znajduje się wzdłuż odcinka linii kolejowej nr 390 równoległego do drogi wojewódzkiej 

nr 181 i znajduje się ok. 10 m od krawędzi drogi. Konstrukcję przepustu stanowi stalowa rura 709x12 

długości 4,8 m zlokalizowana bezpośrednio pod podkładami kolejowymi – najwyższy punkt ścianki rury 

znajduje się pomiędzy podkładami powyżej linii ich spodu. Rura na obu końcach nie jest zakończona 

głowicą. Wylot z przepustu znajduje się na szczie skarpy nasypu kolejowego ok 1,3 m od krędzi skarpy. 

Od strony wlotu do przepustu dochodzi od strony południowo - zachodniej rów równoległy do linii 

kolejowej znajdujący się pomiędzy linią i drogą oraz rów prostopadły do linii prowadzący od sąsiedniego 

przepustu drogowego. 

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

„Inwentaryzacja stanu istniejącego”. 

5.2 Opis stanu technicznego 

Stan konstrukcji przepustu jest dostateczny.  

Konstrukcja ze względu na usytuowanie bezpośrednio pod torem nie spełnia aktualnych 



Projekt remontu przepustu kolejowego w km 4,661 linii nr 390 

MOSTOPROJEKT KATOWICE  Strona 5/17 

wymogów użytkowych odnośnie uzyskania minimalnej grubości podsypki pod podkładem. Konstrukcja 

przepustu znajduje się w przestrzeni pokazanej na rys. III.2 instrukcji Id-2 przewidzianej na podsypkę 

tłuczniową. 

Konstrukcja rury nie posiada uszkodzeń obniżających jej nośność, w związku z czym może 

zostać wykorzystana do dalszego użytku w ramach remontu obiektu. Na zakończeniu rury od strony 

wlotu występuje wycięcie części obwodu na długości ok. 20 cm. Kawałek ten wymaga odcięcia w celu 

przedłużnia rury przez przyspawanie dodatkowego odcinka.  

6 OPIS STANU PROJEKTOWANEGO 

6.1 Zakres prac remontowych 

Planuje się wykonanie następujących prac remontowych: 

1. Demontaż i ponowny montaz nawierzchni kolejowej nad przepustem na długości 

przewidywanego wykopu 

2. Wykonanie wykopu umożliwiającego obniżenie góry rury 50 cm poniżej spodu podkładu 

kolejowego 

3. Obcięcie uszkodzonego końca istniejącej rury od strony południowej o 20 cm. Wydłużenie 

istniejącej rury odcinkiem rury ∅711x12,5mm poprzez dospawanie 

4. Wykonanie fundamentu kruszywowego pod rurę i fundamentów żelbetowych pod ścianki 

czołowe 

5. Montaż prefabrykowanych ścianek czołowych na wlocie i wylocie, montaż rury 

6. Zasypanie wykopu z zagęszczeniem 

7. Profilowanie rowu dochodącego od strony południowo zachodniej w spadku 2% oraz 

profilowanie skarp tego rowu w rejonie wlotu w związku z obniżeniem poziomu wlotu 

6.2 Opis prac remontowych 

Na obiekcie pod demontażu nawierzchni kolejowej należy wykonać demontaż istniejącej rury. Stan 

techniczny rury pozwala na jej dalsze użytkowanie, ale w takim przypadku rura wymaga przedłużenia 

odcinkiem 711x12 o długości 1,3 m poprzez przyspawanie. Przed przedłużeniem należy wykonać 

obcięcie jednego końca rury, na którym występuje wycięcie w ściance. Obcięcie końca wykonać na 

długości 20 cm.  

W związku z dostosowaniem przepustu do wymogów użytkowych poziom rury zostanie obniżony 

min. 50 cm poniżej spodu podkładu kolejowego. 

Wykonać wykop do rzędnej pokazanej na rysunku. Ułożyć beton niekonstrukcyjny pod 

fundamenty ścianek czołowych. Wykonać deskowanie, zbrojenie i betonowanie fundamentów. Wykonać 

fundament kruszywowy o parametrach podanych na rysunku. Na fundamencie wykonać warstwę 

podsypki piaskowo – cementowej. Posadowić ścianki czołowe i obsadzić w nich rurę. Zaprojektowano 

przepust z prefabrykowanymi ściankami czołowymi, w związku z czym ściankę należy dobrać z otworem 

o średnicy najbardziej zbliżonym i nie mniejszym od średnicy rury. Końce rury powinny opierać się na 
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ściankach, tak by licowały się z płaszczyną pionową ścianek. Lużną przestrzeń między rurą a betonem 

ścianki czołowej wypełnić na całej grubości ścianki zaprawą niskoskurczową.  

Rurę powinna posiadać spadek 0,5 % w kierunku skarpy z lewej strony toru (północnym). 

Następnie wykonać zasypanie wykopu warstwami max 30 cm zasypką różnoziarnistą i zagęścić min. do 

Is – 0,97. 

W związku z obniżeniem rzędnej wlotu remontowanego przepustu, należy dostosować profile 

rowów dochodzących od strony wlotu. Na długości rowu dochodzącego od przepustu drogowego 

wykonać skarpę (ścięcie) o nachyleniu 1:1,5. Na długości rowu równoległego dochodżacego od strony 

południowo – zachodniej należy wykonać jego pogłębienie począwszy od wlotu przepustu tak by spadek 

dna rowu wynosił 2%. Oznacza to pogłębienie rowu na całej jego długości tj. ok. 30 m. Pogłębianie dna 

tego rowu i wydłużanie długości skarp od strony drogi spowoduje przesunięcie osi rowu do ok. 0,5 m 

przy wlocie do projektowanego przepustu. 
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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. 

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 
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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 

poboczami wzdłuż dróg kołowych.  

• Drogi ewakuacyjne 
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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 PRZEPUSTU 

Wykonano obliczenia statyczno – wytrzymałościowe przepustu. 

 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 wymagana dla danej linii; 

 klasy 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. Obliczenia 

wykonano dla prędkości taboru róenej V = 60 km/h; 

8.1 Założenia ogólne 

Przepust rurowy stalowy   709 mm o grubości ścianki 12,0 mm.  

Zestawienie parametrów: 

 Materiał       stal 

 Średnica zewnętrzna rury      = 709 mm 

 Grubość ścianki rury     s = 12,0 mm 

 Odległość od główki szyny do górnej powierzchni rury hk = 0,90 m 

 

 
Rys 2. Schemat konstrukcji obiektu – widok z boku 

Przyjęta metodologia obliczenia nośności polega na obliczeniu i sprawdzeniu naprężeń w ściance 

przepustu rurowego od sumy obciążeń stałych i ruchomych. Metodologię obliczania obrano korzystając z 

literatury technicznej [12] wg teorii ściskania pierścieniowego (obwodowego) (teoria stworzona przez 

White’a i Layera w 1960 r.), która zakłada, że ścianka powinna być zaprojektowana w taki sposób, aby 

umożliwić przeniesienie naprężeń pierścieniowych powstałych wskutek pionowego parcia gruntu na 

poziomie góry rury. 

Obliczenie i sprawdzenie naprężeń wykonano wg poniższych wzorów. 

ł ≤   (1) 

: 

 ł = ł    (2) 

 ł = ( ł + ∗ ) ∗ ∅ (3) 
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 ∅ − ś  ę   

 − ść ś   

 ∗ −  ść    ąż  

ℎ   ę  ół   

   ó   

 

ł              −  ść    ąż ń 

ł ℎ ℎ   ó   

ł − ł  ś ą   ę ą   ś    

ł −  ęż   ś ą   ś   

                      −  ś   ł   ó     

 

Spełnienie powyższego warunku, tj. wykazanie, że naprężenie ściskające w ściance rury od 

obciążeń stałych i ruchomych (zwiększonych o współczynnik dynamiczny) jest mniejsze od granicy 

plastyczności materiału, z którego wykonana jest rura pozwala jednoznacznie stwierdzić, że przy 

założonej prędkości po obiekcie mogą poruszać się pojazdy szynowe (ruchome użytkowe) o przyjętych 

do obliczeń naciskach osi lub naciskach liniowych. 

8.2 Zestawienie obciążeń  

Wszystkie obciążenia zestawiono na pasmo rury o szerokości 1 m (na 1 mb długości rury). Wartość 

obciążenia P (parcia pionowego) sprowadzono do poziomu góry rury. 

 

Obciążenia stałe 

Poniżej przedstawiono ciężary materiałów i podstawowe wymiary użyte w zestawieniu obciążeń: 
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 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 podkładu kolejowego     2,60 m 
 Grubość podsypki      350 mm 
 Grubość zasypki      hz = 0,15 m 
 Szerokość podkładu sprowadzona do poziomu góry rury  S = 3,17 m 

 

 
Rys 3. Schemat rozkładu poprzecznego obciążenia 

Obciążenie pionowe parciem zasypki 

Wartość charakterystyczna obciążenia: 

 = ∗ ℎ = 2,93  

Obciążenie pionowe ciężarem elementów niekonstrukcyjnych 

Wartość charakterystyczna obciążenia: 

 = ∗ 0,35 = 7,0  

 = = 1,92  

Razem obciążenie stałe obliczeniowe 

 ł = 1,35 ∗ + + = 16,0  

 

Obciążenie 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 
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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 poziomu góry rury pod kątem 60 o. 

 

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

 

Z uwagi na rurową konstrukcję przepustu do obliczeń przyjęto maksymalną wartość współczynnika 

teoretycznego równą = 1,67; 

Wartość obliczeniowa obciążenia: 

  = ∗
∗

∗ ∗ = 116,09   

 

 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 z uwagi na rurową konstrukcję przepustu do 

obliczeń przyjęto współczynnik dynamiczny 1 +  Pociągów Rzeczywistych równy współczynnikowi 

dynamicznemu teoretycznemu obliczonemu jak dla obciążenia modelem 71:  

1 + = = 1,67 

Obciążenia - klasa D4 
Klasa linii 

(wagon 

odniesieni) 

Nacisk 
osi (t) 

Nacisk 

liniowy 

(t/m) 

Charakterystyka geometryczna 

 
Rys 6. Model obciążenia D4 
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Rys 7. Sprowadzone wartości obciążenia modelem D4 

 

Wartość obliczeniowa obciążenia:  

 =
2 ∗ 221

∗
∗ 1,5 ∗ (1 + ) = 94,31   

 

Obciążenia - klasa C3 
Klasa linii 
(wagon 
odniesieni) 

Nacisk  
osi (t) 

Nacisk 
liniowy 
(t/m) 

Charakterystyka geometryczna 

 
 

Rys 8. Model obciążenia C3 

 
Rys 9. Sprowadzone wartości obciążenia modelem C3 

Wartość obliczeniowa obciążenia:  

 =
2 ∗ 221

∗
∗ 1,5 ∗ (1 + ) = 83,64   

8.3 Obliczenie sił wewnętrznych 

Siła ściskająca obliczeniowa w ściance rury od obciążeń stałych i obciążenia ruchomego 71: 

ł  = ( ł +  ) ∗
∅
2

= 46,8  

 

Siła ściskająca obliczeniowa w ściance rury od obciążeń stałych i obciążenia ruchomego D4: 

ł  = ( ł +  ) ∗
∅
2

= 39,1  
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Siła ściskająca obliczeniowa w ściance rury od obciążeń stałych i obciążenia ruchomego C3: 

ł  = ( ł +  ) ∗
∅
2

= 35,3  

8.4 Obliczenie i sprawdzenie naprężeń 

Materiał, z którego wykonana jest rura to stal. Do obliczeń przyjęto stal o najniżej wartości granicy 

plastyczności równej fy = 235 MPa. 

Naprężenie ściskające obliczeniowe w ściance rury (pierścieniowe) od sumy obciążeń stałych i 

obciążenia ruchomego 71, obliczenie i sprawdzenie: 

ł  = ł  = 3,9 < = 235 −  ł  

ęż : ł  =
3,90 
235 

= 2% 

 

Naprężenie ściskające obliczeniowe w ściance rury (pierścieniowe) od sumy obciążeń stałych i 

obciążenia ruchomego D4, obliczenie i sprawdzenie: 

ł  = ł  = 3,26 < = 235 −  ł  

ęż : ł  =
3,26 
235 

= 1% 

 

Naprężenie ściskające obliczeniowe w ściance rury (pierścieniowe) od sumy obciążeń stałych i 

obciążenia ruchomego C3, obliczenie i sprawdzenie: 

ł  = ł  = 2,94 < = 235 −  ł  

ęż : ł  = ,  
 

= 1%  
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8.5 Wnioski z obliczeń 

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

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

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

  



Projekt remontu przepustu kolejowego w km 4,661 linii nr 390 

MOSTOPROJEKT KATOWICE  Strona 17/17 
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