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Trwający od kilku lat rozwój komunikacji lądowej w Polsce 
nie pozostał bez wpływu również na drogi szynowe nasze-

go kraju. Można zauważyć znaczny postęp związany z wpro-
wadzaniem nowoczesnych technologii oraz wymianą taboru 
kolejowego na nowszy, znacznie szybszy i w większym stopniu 
bezobsługowy. Przygotowania naszego kraju do przeprowa-
dzenia Euro 2012 dodatkowo spowodowały rozpoczęcie wielu 
nowych inwestycji oraz modernizacje istniejących linii kolejo-

wych. Bardzo często prowadzenie prac związanych z przebu-
dową obiektów w ciągu linii kolejowych lub budowa nowych 
przepustów, mostów czy przejść podziemnych wiąże się z ko-
niecznością wykonania zabezpieczeń ścian wykopów przy za-
chowaniu płynności połączeń komunikacyjnych.

Zakład Robót Inżynieryjnych Henryk Chrobok i Hubert 
Chrobok Sp. J. w bieżącym roku realizował wiele kontrak-
tów na modernizowanych liniach kolejowych w Polsce. Pro-
wadzenie prac przy czynnych trakcjach zawsze wymusza na 
wykonawcy konieczność zachowania szczególnej ostrożności 
i niejednokrotnie jest związane z prowadzeniem ich na wyłą-
czeniach w godzinach nocnych, co znacznie utrudnia pracę 
i wydłuża jej czas.
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Kolejowe szlaki komunikacyjne 

Przebudowa obiektów w ciągu linii 
kolejowych lub budowa nowych 
przepustów, mostów czy przejść 
podziemnych wiąże się z potrzebą 
wykonania zabezpieczeń ścian 
wykopów przy zachowaniu płynności 
połączeń komunikacyjnych

mgr inż. Damian Gwioździk
Zakład Robót Inżynieryjnych Henryk 
Chrobok i Hubert Chrobok Sp. j.

Fot. 1.  | Roboty palowe – Warszawa, ul. Andersa

Fot. 2.  | Przebudowa ul. Andersa – Warszawa 
 (roboty wewnątrz komory)
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Na modernizowanej linii kolejowej E-65 odcinek Warszawa 
– Gdynia, etap II – szlak Legionowo – Świercze zabezpiecza-
liśmy wykopy dla 12 obiektów inżynierskich, wbijając łącz-
nie ponad 2000 m2 grodzic stalowych o długościach od 2 do 
12,0 m. Podobne zadania realizowaliśmy na 25 obiektach dla 
etapu I tej samej linii kolejowej – KLCS Tczew od km 287,7 do 
km 315,7, na którym tylko w tym roku wykonaliśmy zabez-
pieczenia wykopów za pomocą ścianek z grodzic stalowych 
GU16-400 w ilości ponad 5000 m2 i długościach od 6,0 m do 
16,0 m. Dla etapu II linii E-65 – LSC Nasielsk – Skrzyżowa-
nie dwupoziomowe zabezpieczyliśmy wykopy za pomocą 
grodzic stalowych GU16-400 oraz AU26 w łącznej ilości oko-
ło 5800 m2 i wykonaliśmy dla dwóch podpór kolumny DSM 
φ800 mm w ilości 1600 mb. Konieczne było również wyko-
nanie przesłony przeciwfiltracyjnej za pomocą kolumn jet-
-grouting φ1000 mm w ilości 580 szt. W miejscowości Modlin 
w ramach modernizacji obiektu nad rzeką Narew pogrążali-
śmy rury stalowe 1016/17,5 mm o długości ponad 18 m, sta-
nowiące podparcie dla ustroju na etapie rozbiórki oraz mon-
tażu nowej konstrukcji.

Inwestycje związane z przebudową dróg przecinających linie 
kolejowe wiążą się z takimi samymi utrudnieniami jak wyko-
nywanie robót w ciągu linii kolejowych.  Od grudnia 2009 r. 
firma Chrobok uczestniczy w pracach związanych z przebudo-

wą ulicy Andersa – etap I przebudowy wiaduktów nad torami 
PKP i ul. Słomińskiego w Warszawie. W ramach tej inwestycji 
wykonaliśmy zabezpieczenia wykopów oraz roboty palowe 
pod podpory wiaduktu. Łącznie pogrążyliśmy 5600 m2 ścia-
nek i wykonaliśmy ponad 5600 mb pali CFA φ800 mm. Prace 
w ścisłym centrum miasta utrudniał ciągły ruch samochodowy, 
tramwajowy oraz kolejowy, a także liczne kolizje z istniejącymi 
sieciami. Realizowaliśmy również prace związane z zabezpie-
czeniem torowiska w ramach przebudowy wiaduktu w ciągu 
Al. Bielskiej – jezdnia wschodnia w Tychach.

Wykonane w ramach tych inwestycji zabezpieczenia wyko-
pów muszą zapewniać przeniesienie zarówno obciążeń statycz-
nych, jak i dynamicznych wywołanych ruchem kolejowym, za-
pewniając bezpieczeństwo nie tylko pracownikom znajdującym 
się wewnątrz wykopów, ale także podróżującym remontowany-
mi odcinkami linii, w związku z czym przy tego typu robotach 
niezbędne jest duże doświadczenie, precyzja i wykwalifikowa-
na kadra firmy realizującej zabezpieczenia wykopów. 

Fot. 3.  | Ścianka zabezpieczająca torowisko – KLCS Tczew

Fot. 4.  | Pogrążona ścianka wraz 
 z zabezpieczeniem wiązkami szyn – Nasielsk

Fot. 5.  | Tychy, al. Bielska – demontaż 
 zabezpieczenia wykopu


