
5 / 2011 [41]wrzesień - październik54

Rozwój infrastruktury komunikacyjnej w Pol-
sce przy wykorzystaniu środków unijnych 

oraz tych pochodzących z budżetu państwa, to 
nie tylko budowa nowoczesnej sieci dróg czy 
rozbudowa portów lotniczych. To również, 
i o tym rzadziej się mówi, modernizacja istnie-
jących linii kolejowych. Spośród wielu dużych 
inwestycji, związanych z ciągłym unowocze-
śnianiem szlaków kolejowych, godną uwagi 
niewątpliwie jest jedna z obecnie największych 
prowadzonych przez PKP Polskie Linie Kolejo-
we, a mianowicie modernizacja linii E-65 na od-
cinku prowadzącym z Warszawy do Gdyni.

W obszarze Lokalnego Centrum Sterowania 
(LCS) Tczew realizowana jest kompleksowa 
modernizacja stacji, torów oraz rozjazdów ko-
lejowych, mających na celu dostosowanie trasy 
do ruchu pociągów przekraczających prędkość 
160 km/godz. Zmiany spowodują zwiększenie 
bezpieczeństwa ruchu pojazdów szynowych 
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Fot. 2.  | Wybieranie gruntu z komory nadawczej do poziomu 
 projektowanego przewiertu

Autostrada kolejowa E-65 
relacji Warszawa - Gdynia

Przewiert poziomy rurą stalową 2400 x 28 mm o łącznej długości 27 mb 
w ramach modernizacji linii kolejowej

Arkadiusz Stawiarski
Zakład Robót Inżynieryjnych 
Henryk Chrobok i Hubert Chrobok Sp.J.

Fot. 1.  | Przeciągnie rury stalowej przewodowej φ2020 × 20 mm
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przewożących pasażerów, komfortu jazdy oraz skrócenie 
czasu podróżowania. W ramach projektu FS/2005/PL/16/C/
PT/001 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zleciły wykonanie 
prac modernizacyjnych na odcinku od km 287,700 (Szy-
mankowo – Lisewo) do km 315,700 (na szlaku Pszczółki – 
Pruszcz Gdański) firmie INTERCOR sp. z o.o. z Zawiercia. 
Na podwykonawcę robót inżynieryjnych na tym kontrakcie 
wybrano Zakład Robót Inżynieryjnych Henryk Chrobok 
i Hubert Chrobok Sp. J. Wieloletnie doświadczenie oraz 
bardzo dobra współpraca na innych budowach pomiędzy 
generalnym wykonawcą a podwykonawcą zaowocowało 
otrzymaniem zlecenia na realizację przepustu kolejowego 
zlokalizowanego w km 313+140 ww. inwestycji.

W ramach powierzonego zadania nasza firma została 
zobligowana do wykonania przewiertu poziomego rurą 
stalową 2400 × 28 mm o łącznej długości 27 mb. Robo-
ty towarzyszące przy realizacji tego typu przedsięwzięcia, 
tj. wykonanie komory nadawczej i odbiorczej ze ścianek 
szczelnych, również leżały w gestii podwykonawcy. Roz-
poczęcie robót nastąpiło 11 lipca br. od umocnienia nasy-
pu kolejowego ściankami z brusów stalowych GU 16-400 

Fot. 3.  | Maszyna WP 80/100 firmy Wamet podczas wykonywania 
przewiertu żerdzią φ114 mm

Fot. 4.  | Realizacja przewiertu rurą stalową φ2400 × 28mm pod 
 czynnym torowiskiem kolejowym
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(G62), które umieszczone równolegle do osi torowiska od 
strony projektowanej komory nadawczej, zabezpieczały 
nasyp przed ewentualnym osunięciem podczas realizacji 
przewiertu. Następnie przystąpiono do wykonania pro-
stokątnych komór, nadawczej i odbiorczej, o wymiarach 
w planie 6 × 10 m i 4,2 × 4,2 m. W tym celu wykorzystane 
zostały również grodzice GU 16-400 (G62) o długościach 
wynoszących od 6 m do 13 m. Dodatkowo, każda z komór 
została wzmocniona poprzez wykonanie ramy z kształ-
towników stalowych o przekroju dwuteowym HEB300. 
Po wybraniu gruntu do projektowanej głębokości, na dnie 
wykopu komory nadawczej zainstalowano wiertnicę do 
przewiertów poziomych sterowanych WP 80/100 firmy Wa-
met. Kolejną czynnością było wykonanie przewiertu stero-
wanego przy użyciu optycznego układu sterowania żerdzią 
φ114 mm. Po przewierceniu się na drugą stronę do komory 
odbiorczej, nastąpiło przyłączenie stalowej rury technolo-
gicznej φ800 wraz ze ślimakiem transportującym urobek do 
żerdzi wiertniczej, pozostają-
cej w ziemi. Połączenie było 
możliwe dzięki złączu obroto-
wemu, zapewniającemu moż-
liwość niezależnego obrotu 
żerdzi względem wprowadza-
nej rury. Po krótkiej przerwie 
przystąpiono do przeciskania 
rury φ800 z jednoczesnym 
odprowadzaniem urobku 
przewodem ślimakowym oraz 
demontażem kolejnych seg-
mentów żerdzi wiertniczej, 
wypychanej z gruntu do ko-
mory odbiorczej po drugiej 
stronie torów kolejowych. 
Aby możliwe było swobod-
ne i bezpieczne przeprowa-
dzenie rury przez konstruk-
cję ścianki szczelnej komory 
odbiorczej, wykonane w niej 
zostały otwory o średnicy 

zbliżonej do przeciskanej rury. 
Analogicznie do opisanego 
wcześniej przebiegu i kolejno-
ści prac, wykonano przewiert 
rurą stalową φ2400 x 28 mm, 
poszerzając średnicę otworu do 
ostatecznych rozmiarów przy-
jętych w projekcie wykonaw-
czym. Rury, o których mowa, 
transportowane były na budo-
wę, montowane oraz wprowa-
dzane w grunt w postaci dzie-
więciu odcinków o długości 
3 m każdy, łączonych kolejno 
w komorze nadawczej wyko-
nywanego przewiertu. Instala-
cja rury φ2400 × 28 mm trwała 
pięć dni i wymagała pracy na 
dwie zmiany.

Ostatni etap zakładał prze-
ciągnięcie przez rurę φ2400 × 
28 mm rury stalowej prze-

wodowej φ2020 × 20 mm na specjalnie przygotowanych 
stalowych płozach, stanowiących jednocześnie dystanse-
ry umożliwiające zachowanie stałej odległości pomiędzy 
dwiema rurami. Wolna przestrzeń między ułożonymi w ten 
sposób rurami została, po wcześniejszym montażu roz-
parć poziomych i pionowych wewnątrz rury przewodowej, 
w całości wypełniona zaprawą cementowo-piaskową. Opi-
sane czynności były ostatnimi z zakresu obowiązków le-
żących po stronie naszej firmy i zakończyły realizację prac 
przewiertowych.

Zadanie, chociaż trudne i wymagające dużego zaanga-
żowania, zostało wykonane z należytą starannością oraz 
sztuką budowlaną i umożliwiło Zakładowi Robót Inżynie-
ryjnych Henryk Chrobok i Hubert Chrobok wnieść swój 
wkład w rozwój infrastruktury kolejowej w Polsce. Trzeba 
jednak nadmienić, że nie byłoby to możliwe gdyby nie za-
ufanie, jakim obdarzyła nas firma INTERCOR sp. z o.o., za 
co serdecznie dziękujemy. 
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Fot. 5.  | Widok rury 2400 × 28 mm z zamontowanymi płoza-
mi stalowymi do przeciągnięcia rury 2020 × 20 mm

Fot. 6.  | Rozpory poziome 
 i pionowe znajdujące 
 się w rurze przewodowej 
 φ2020 × 20 mm
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