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Wiadukt drogowy w Grodzisku Mazowieckim jest zlokali-

zowany w ciągu drogi wojewódzkiej nr 579 Kazuń Polski 

– Radziejowice. Droga nr 579 stanowi łącznik pomiędzy 

drogą krajową nr 7 i drogą S8, pozwalający ominąć 

Warszawę. Wiadukt stanowi również połączenie centrum 

Grodziska Mazowieckiego z autostradą A2 oraz terenami 

przemysłowymi miasta.

Nowy wiadukt jest stalową konstrukcją łukową o roz-

piętości 76,0 m. Pomost jest płytą żelbetową opartą 

i zespoloną z rusztową konstrukcją stalową. Dźwigary 

nośne stanowią skrzynkowe łuki stalowe połączone 

z podłużnymi dźwigarami skrzynkowymi stanowiącymi 

ściągi. Jezdnia znajduje się pomiędzy łukami i jest oparta 

na poprzecznicach dwuteowych. Chodniki znajdują się 

na zewnątrz łuków i są podparte stalowymi wspornika-

mi. Podwieszenie pomostu do łuku jest zrealizowane 

za pomocą prętów stalowych zakończonych głowicami 

i sworzniami. 

Przetarg
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie 

ogłosił przetarg na zaprojektowanie i przebudowę 

wiaduktu drogowego nad torami. Materiały przetargo-

we zawierały koncepcję wiaduktu opracowaną przez 

warszawski oddział firmy Promost Consulting z Rzeszo-

wa. Koncepcja określała typ i kształt obiektu. Zamiesz-

czenie koncepcji wiaduktu w materiałach przetargo-

wych z jednej strony ułatwiało zadanie, ukierunkowując 

analizy projektowe i technologiczne. Z drugiej strony 

nie pozwalało na zastosowanie innych rozwiązań, które 

mogły okazać się bardziej właściwe dla opisywanej 

inwestycji.

Przystąpienie do przetargu w systemie „zaprojektuj 

i buduj” wymaga dużego zaangażowania już na etapie 

przetargu, gdzie należy opracować optymalne przedmia-

ry pozwalające określić budżet kontraktu. Należy opraco-

wać główne założenia technologii budowy, pozwalające 

również optymalnie zrealizować inwestycje po wygraniu 

przetargu. Po wykonaniu projektu w zakresie obliczenio-

wym i obmiarowym, szczegółowym ustaleniu technologii 

wykorzystywanych przy budowie oraz sporządzeniu 

optymalnej oferty fi rmie EUROVIA, wspomaganej projek-

towo przez TOP PROJEKT, udało się wygrać przetarg na 

zaprojektowanie i budowę wiaduktu.

Stary wiadukt
Istniejącym obiektem był wiadukt o konstrukcji żelbe-

towej, belkowej pracującej w układzie wieloprzęsłowej 

belki Gerbera. Wiadukt posiadał trzy przęsła o rozpiętości 

od 20 do 22 m oraz wsporniki zatopione w stożkach nasy-

pów. Przeguby znajdowały się na środkowym przęśle, a słupy 

fi larów były połączone z przęsłem w układy ramowe. Słupy 

łączyły się z fundamentami poprzez przeguby betonowe. 

W przekroju poprzecznym wiadukt miał pięć dźwigarów 

belkowych, a chodniki były wspornikami płytowymi.

Układ konstrukcyjny ram żelbetowych stanowił pewne 

utrudnienie przy określaniu sposobu rozbiórki obiektu. 

Rozkuwanie belek konstrukcji niosącej musiało być połą-

czone z ustabilizowaniem pozostałej części konstrukcji. 

Klasyczna rozbiórka obiektu wymagałaby dodatkowych 

podpór montażowych i stabilizacji nierozebranych części, 

które mogłyby ulec przewróceniu na tory kolejowe. Pro-

blem sposobu rozbiórki rozwiązano wspólnie z budową 

nowego wiaduktu. 

Projektowe i technologiczne założenia 
przebudowy wiaduktu
Podstawowym zagadnieniem przebudowy wiaduktu było 

opracowanie technologii przebudowy. Rozważano różne 

warianty, jednak zawsze założeniem było wykorzystanie 

starej konstrukcji do wykonania nowego obiektu.

Rozważano między innymi budowę wiaduktu poprzez 

nasuwanie zmontowanego łuku po istniejącym obiekcie, 

jednak szczegółowa analiza obciążenia żelbetowego 

obiektu reakcjami z nowej konstrukcji podczas nasuwania 

wykazała przekroczenie dopuszczalnych obciążeń lub 

konieczność zastosowania sporej ilości dodatkowej kon-

strukcji wzmacniającej. Możliwość nasunięcia konstrukcji 

dopiero po całkowitym wykonaniu podpór i znaczne 

zwiększenie zajęcia jezdni pod montaż konstrukcji stalo-

wej ostatecznie przekreśliły ten wariant budowy.

Do realizacji przyjęto sposób budowy opisany szczegóło-

wo poniżej. 

Wykorzystanie starej konstrukcji jako rusztowania podczas 

budowy nowego wiaduktu wymagało w konsekwen-

cji zastosowania nowej konstrukcji jako rusztowania 

do rozbiórki starego obiektu. Drugim aspektem założeń 

projektowych były wskaźniki kosztowe. Podstawowym 

kosztem kontraktu było wykonanie konstrukcji niosącej 

wiaduktu. W konstrukcji niosącej z kolei stal konstrukcyjna 

i jej montaż stanowiły około 80% kosztów. Było oczywiste, 

że należy zaprojektować wiadukt optymalnie – głównie 

ze względu na masę stali konstrukcyjnej. Założeniem 

Eurovii była masa konstrukcji na poziomie 220 t, która 

ostatecznie została zrealizowana na poziomie 230 t. 

Etap projektu
Część prac projektowych w zakresie obliczeń statyczno-

wytrzymałościowych, podstawowych szkiców konstrukcji 

i obmiarów, została wykonana już na etapie przygotowa-

nia przetargu.

TOP PROJEKT wykonał projekty budowlane i wykonawcze 

branży mostowej oraz część projektów technologicznych, 

także projekt naciągów wieszaków. Projekty warsztatowe, 

montażowe oraz część obliczeń zostały opracowane przez 

fi rmę GTI. Projekty branżowe, materiały do pozwolenia na 

budowę oraz projekty organizacji ruchu wykonała fi rma 

drogowa. Rysunki warsztatowe, projekt montażu i część 

obliczeń zostały zlecone fi rmie GTI. Naciąg wieszaków 

wykonała fi rma TOP PROJEKT.

W związku ze względną prostotą konstrukcji obliczenia 

statyczne zostały wykonane w rozłożeniu na ramy płaskie. 

Umożliwiło to przyjęcie założeń do przyjęcia przekrojów 

konstrukcji stalowej. 

Projekt i budowa 
wiaduktu nad koleją
w Grodzisku Mazowieckim

mgr inż. Krzysztof Topolewicz
TOP PROJEKT,

mgr inż. Tymon Galewski
GTI

W okresie 
od maja 2012 r. 
do grudnia 
2013 r. fi rmy 
TOP PROJEKT 
i GTI opracowały 
projekt, a fi rma 
EUROVIA 
zrealizowała 
„Przebudowę 
wiaduktu drogo-
wego nad torami 
kolejowymi 
w m. Grodzisk 
Mazowiecki 
w ciągu drogi 
wojewódzkiej 
nr 579 
w km 37+405”. 
Zadanie polegało 
na całkowitej 
rozbiórce 
starego obiektu 
żelbetowego 
i wybudowaniu 
w tym samym 
miejscu nowego 
wiaduktu.
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Ostatecznie konstrukcja została sprawdzona w modelu 

powłokowo-prętowym. Wyniki obliczeń potwierdziły 

poprawność przyjęcia wymiarów konstrukcji i przekrojów 

obliczeniowych. Konieczne były niewielkie korekty w kilku 

punktach, co potwierdziło zasadność przyjętej techniki 

projektowania.

Charakterystyka wiaduktu
Nowy wiadukt jest konstrukcją łukową z jazdą dołem 

i ukośnym układem wieszaków. Dźwigary stalowe zloka-

lizowane w płaszczyźnie łuków oraz łuki są skrzynkami 

stalowymi. Pomost obiektu, na którym spoczywa jezdnia, 

jest oparty na poprzecznicach blachownicach, natomiast 

chodniki znajdują się na zewnątrz łuków i są oparte 

na wspornikach stalowych.

Podstawowymi parametrami wiaduktu są:

• rozpiętość w osiach łożysk – 76,00 m,

• długość konstrukcji niosącej – 78,60 m,

• długość całkowita – 86,20 m,

• szerokość całkowita – 17,00 m,

• klasa obciążenia – A wg PN-85/S-10030.

W obiekcie zastosowano stal konstrukcyjną S355, beton 

B30 w podporach, B45 w płycie konstrukcji niosącej, stal 

zbrojeniową A-IIIN i wieszaki ze stali S460.

Etap budowy
Po zamknięciu ruchu na obiekcie przystąpiono do od-

cięcia chodników żelbetowych i częściowej rozbiórki 

poprzecznic końcowych. Zrobiono w ten sposób miejsce 

na wykonanie pali wierconych. Część pali została wykona-

na z nasypu drogowego, a część – ze specjalnie ukształ-

towanej platformy po częściowej rozbiórce stożków przy 

przyczółkach.

W czasie robót palowych mogły równocześnie odbywać 

się pierwsze prace montażowe przy dźwigarach podłuż-

nych. Na żelbetowej konstrukcji starego obiektu ułożono 

porzecznie dźwigary z dwuteowników walcowanych, 

a do nich podwieszano segmenty skrzynkowych belek 

podłużnych pomostu, wykonując jednocześnie styki. 

Do starego żelbetowego obiektu podwieszono poprzecz-

ne belki montażowe z dwuteowników walcowanych, 

na których oparto sekcje montażowe skrzynkowych belek 

podłużnych nowego wiaduktu, spawając jednocześnie 

styki montażowe. W belkach tych były wykonane startery 

do montażu poprzecznic, natomiast wsporniki podchod-

nikowe były integralną częścią segmentów montażowych 

belek podłużnych.

Na palach wykonano żelbetowe przyczółki, co umożliwiło 

wykonanie całego dźwigara i oparcie go na łożyskach. 

Na tych samych belkach poprzecznych, do których były 

podwieszone belki, ustawiono klatki rusztowań do opar-

cia segmentów konstrukcji łuku. Na belkach dźwigarów 

podłużnych ustawiono klatki montażowe do oparcia seg-

mentów montażowych łuków. Konstrukcję łuku połączo-

no w całość z belką podłużną pomostu, a dla stabilizacji 

poprzecznej wykonano poprzecznice podporowe. Końco-

wą fazą montażu podstawowej części stalowej konstrukcji 

niosącej był montaż i napięcie wieszaków.

Przed montażem wieszaków należało zdemontować klatki 

montażowe łuków. Montaż i napinanie wieszaków były 

czynnością polegającą praktycznie na założeniu sworzni 

i wybraniu luzów za pomocą nakrętki napinającej. Po wy-

konaniu płyty konstrukcji niosącej oraz wyposażenia, 

które stanowiły większą część obciążenia stałego, wieszaki 

zostały równomiernie naprężone zgodnie z założeniami 

projektowymi. W fazie po wykonaniu płyty pomostu prze-

prowadzono dodatkową kontrolę napięcia wieszaków 

metodą dynamiczną. 

Po wykonaniu montażu wieszaków konstrukcja stalowa 

nie miała jeszcze zamontowanych poprzecznic (z wyjąt-

kiem poprzecznic podporowych). Usunięto poprzeczne 

belki podwieszające. Od tego momentu konstrukcja sta-

lowa mogła pracować samodzielnie oraz mogła stanowić 

podparcie dla rozbieranej konstrukcji żelbetowej starego 

obiektu.

Do rozbiórki pierwotnego obiektu żelbetowego użyto 

tych samych belek montażowych, co do podwieszenia 

dźwigarów podłużnych nowego wiaduktu. Z tą różnicą, 

że belki montażowe były podwieszone do dźwigarów 

nowego wiaduktu. Dzięki temu można było demontować 

(ciąć) pierwotny żelbetowy obiekt w małych segmentach, 

opierając się na belkach montażowych podwieszonych 

do nowej konstrukcji. Takie rozwiązanie ograniczyło 

Rys. 1. Przekrój poprzeczny starego wiaduktu

Fot. 1. Gotowy wiadukt 
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zamknięcia torowe i zmniejszyło koszty wykonywania 

montażu i demontażu. 

W końcowej fazie realizacji wykonawca zlecił opracowanie 

projektu próbnego obciążenia do jednostki naukowo-ba-

dawczej. Model konstrukcji został sporządzony w modelu 

przestrzennym. Na etapie uzgadniania projektu próbnego 

obciążenia udało się wykryć nieścisłości i było to możli-

we jedynie dzięki zastosowanej technice projektowania 

opisanej powyżej. Potwierdziło to tezę, że im prostszy 

model obliczeniowy zastosowany do obliczeń konstrukcji, 

tym łatwiej można wykryć niewłaściwie przyjęte założe-

nia warunków brzegowych, charakterystyk przekrojów 

obliczeniowych czy obciążeń lub ich kombinacji.

Podsumowanie
Realizacja wiaduktu potwierdza zasadność systemu 

„zaprojektuj i buduj”. Taki system powinien być stosowany 

szczególnie w obiektach większych i nietypowych. Zasto-

sowanie skomplikowanej technologii wykonania obiektu 

mostowego ma zasadniczy wpływ na założenia projekto-

we. W przypadku kontraktów z dostarczonym projektem 

najczęściej następuje konieczność częściowego przepro-

jektowania obiektu. Zawarcie projektu wykonawczego 

w kontrakcie na budowę umożliwia optymalne zastoso-

wanie technologii budowy i dostosowanie do niej roz-

wiązań projektowych. Z kolei objęcie kontraktem projektu 

budowlanego upraszcza realizację od strony formalnej 

i przyspiesza prace projektowe ze względu na możliwość 

równoległego opracowania projektu budowlanego i wy-

konawczego.

Kontrakty „zaprojektuj i buduj” oparte na programie funk-

cjonalno-użytkowym zawierającym co najwyżej koncep-

cję umożliwiają wygranie przetargu fi rmom, które mają 

lepszy pomysł na realizację w aspekcie technologicznym, 

a nie fi rmom, które szukają oszczędności w niskich cenach 

materiałów i wykonania, co przekłada się negatywnie 

na jakość robót budowlanych. 

Rys. 2. Wizualizacja modelu obliczeniowego nowego obiektu podczas demontażu 

starego wiaduktu żelbetowego (MES Sofi stik)

Rys. 3. Odkształcony model obliczeniowy nowego obiektu podczas 

demontażu starego wiaduktu żelbetowego (MES Sofi stik)

Fot. 4. Widok wzdłuż dźwigara łukowego

Fot. 3. Stary wiadukt od strony Grodziska

Fot. 2. Stary wiadukt od strony Warszawy 

Fot. 5. Prace przy przyczółku i dylatacji 


