
parametrach wytrzymałościowych 
i odkształceniowych oraz izolowane 
poziomy wodonośne. Ponadto teren 
ma charakter pogórniczy, objawia-
jący się występowaniem zaburzeń 
tektonicznych, obecnością pustek po-
eksploatacyjnych, stref spękań i roz-
luźnień.

Podczas budowy nowej siedziby 
Muzeum Śląskiego wykorzystano 
cały wachlarz rozwiązań geotechnicz-
nych. Pierwszym z nich są konstruk-
cje gwoździowane. I tak w miejscach, 
gdzie możliwe było nachylenie ścian 
wykopu pod kątem 75° zastosowano 
klasyczne już rozwiązanie w postaci 
ściany gwoździowanej z opinką ela-
styczną. Gwoździe gruntowe wyko-
nywane były oczywiście na bieżąco 
w udostępnianych przez prace ziem-
ne poziomach. Również systematycz-
nie, w miarę pogłębiania wykopu, 
wykonywana była opinka powierzch-
niowa z romboidalnej siatki stalowej 
wysokiej wytrzymałości, pod którą 
rozkładano przepuszczalną dla wody 
wysączającej się ze skarpy geowłók-
ninę. Na skarpach wykopu w bezpo-
średniej bliskości budynków istnieją-
cych lub w rejonach o trudniejszych 
warunkach geotechnicznych oraz na 
ścianach pionowych zastosowano 
konstrukcje gwoździowane z opinką 
torkretową o zróżnicowanej grubości 
i zbrojeniu.

Najbardziej kompleksowy charak-
ter miał zespół konstrukcji geotech-
nicznych w budynku maszynowni 
MS-8. Najtrudniejszym wyzwaniem 
było umożliwienie wykonania dodat-
kowej kondygnacji podziemnej poni-
żej dotychczasowego poziomu posa-
dowienia. Ze względu na średni stan 
techniczny ścian murowanych nie-
możliwe było klasyczne podbijanie 
ścian, w którym ryzyko powstania dodatkowych 
deformacji jest zdecydowanie zbyt duże. Dodat-
kowym utrudnieniem była konieczność jednocze-
snego prowadzenia prac związanych z wykopem 
pod główny gmach Muzeum, które związane były 
z całkowitym odkopaniem dwóch ścian budynku 
MS-8 do głębokości 13.5m p.p.t.

Ostatecznie wykonany został układ mikropa-
li podchwytujących typu 73/53 o długości 15m, 

mających za zadanie jednocześnie wzmocnienie 
fundamentów i zabezpieczenie budynku przed 
niekorzystnym wpływem wykopu przez prze-
niesienie pełnych obciążeń od ścian na warstwy 
gruntu poniżej dna wykopu oraz krótsze mikro-
pale podbijające typu 52/26 długości 6m, tworzą-
ce wypełnienie nowej ściany fundamentowej. Ze 
względu na wymóg pozostawienia niezawężone-
go światła wewnątrz budynku, podchwytywa-
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Już wkrótce zakończona zostanie budowa sie-
dziby Nowego Muzeum Śląskiego w Katowicach. 
Warto w tym momencie opisać etap zakończonych 
już robót geotechnicznych, które były jednym z naj-
większych wyzwań tej spektakularnej budowy.

Nowe Muzeum Śląskie, zlokalizowane tuż 
obok Spodka, w południowej części terenu daw-
nej Kopalni Węgla Kamiennego “Katowice” przy 

ul. Kopalnianej 6, jest pierwszym obiektem wy-
znaczającym w Katowicach tzw. „oś kultury”. 
Koncepcja projektu opracowanego przez Riegler 
Riewe zakładała minimalną ingerencję w ist-
niejący układ urbanistyczny dawnej kopalni, co 
znalazło odzwierciedlenie w ulokowaniu nowo 
budowanych obiektów pod powierzchnią terenu 
w bezpośrednim sąsiedztwie zabytkowych obiek-
tów kopalnianych.

Nowe budynki pełniące funkcje ekspozycyjne, 
konferencyjne, pomocnicze oraz trzykondygna-
cyjny garaż podziemny wykonane zostały w tra-
dycyjnej technologii wykopu otwartego o głębo-
kości do 16.5m. Jednocześnie bezpośrednio przy 
ścianach wykopu realizowane zostały prace 
związane z odrestaurowaniem i adaptacją trzech 
budynków objętych ochroną konserwatorską: 
budynku maszyny wyciągowej Szybu „Warsza-
wa” (MS-8), wieży wyciągowej Szybu „Warsza-
wa” (MS-79) i magazynu odzieżowego (MS-15), 
które wymagały zabezpieczenia przed wpływem 
wykopu i umożliwienia wykonania prac adapta-
cyjnych.

Dodatkowym wyzwaniem były skomplikowa-
ne warunki geologiczno-inżynierskie w rejonie 
inwestycji. Występują tu w dużej zmienności 
głębokościowej grunty o bardzo zróżnicowanych 
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parametrach wytrzymałościowych 
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mających za zadanie jednocześnie wzmocnienie 
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nie wykonywane było jednostronnie jedynie na 
zewnątrz ścian.

Technologia samowiercących iniekcyjnych 
mikropali zapewniała spełnienie opisanych zało-
żeń nawet w niepewnych warunkach gruntowych 
– elastyczność w doborze koronek wiertniczych 

i możliwość zmiany w trakcie realizacji świetnie 
sprawdziły się przy wierceniu przez zmienne war-
stwy twardych skał i miękkich utworów spoistych. 
Dodatkowym atutem było ograniczenie wibracji, 
co ma niebagatelne znacznie w przypadku sta-
rych konstrukcji murowanych, niezwykle wrażli-
wych na obciążenia dynamiczne.

Drugim ważnym aspektem było 
umożliwienie wykonania wykopu 
wewnątrz budynku dla szybu windo-
wego połączonego z tunelem prze-
chodzącym poniżej nowego poziomu 
posadowienia ścian budynku MS-8 
do głównego gmachu. Tu również, ze 
względu na ograniczenie dostępności 
przestrzeni roboczej – wąski i trudno 
dostępny wjazd do budynku, pozosta-
wiona konstrukcja dachu, ogranicze-
nie miejsca - zdecydowano o wyko-
rzystaniu samowiercących mikropali 
iniekcyjnych typu 103/78 o długości 
10.5m tworzących ciągłą palisadę roz-
pieraną. Palisada miała charakter 
tymczasowy i została wykorzystana 
jako szalunek jednostronny dla ścian 
żelbetowych szybu i tunelu. Ponadto 
w miejscu przejścia tunelu pod ścianą 
szczytową budynku konieczne było dodatkowe 
podparcie ściany układem kozłowych mikropali 
52/26 po dwóch stronach tunelu tak, by stanowiły 
podparcie dla nadproża zaprojektowanego pod 
fundamentem ściany.

Ostatnim elementem konstrukcji związanych 
z budynkiem MS-8 było zabezpieczenie wykopu 
przylegającego bezpośrednio do dwóch ścian 
wykopu. O ile jako podstawową technologię za-
pewnienia stateczności wykopu przyjęto gwoź-
dziowanie, o tyle tutaj zastosowana została pali-

sada z pali o długości 15m wierconych 
w osłonie rurowej. Takie rozwiązanie 
podyktowane było: szczególnie za-
ostrzonymi wymaganiami dotyczący-
mi minimalizacji przemieszczeń i peł-
nieniem przez ścianę wykopu funkcji 
ściany docelowej nowo projektowane-
go budynku podziemnego Muzeum ze 
względu brak miejsca. Palisada była 
kotwiona mikropalami kotwiącymi 
typu 40/16 o długościach od 10m do 
15 m w rozstawie dopasowanym do 
układu konstrukcyjnego przebudowa-
nego budynku, tak by uniknąć kolizji 
z szybem windowym, pogłębioną kon-
dygnacją, itp.

Opisana realizacja była zadaniem bardzo wy-
magającym zarówno od strony projektowej, jak 
i wykonawczej. Złożoność projektu wynikająca 
z geometrii wykopu, warunków geotechnicznych 
oraz różnorodności potrzebnych typów i funkcji 
zabezpieczeń geotechnicznych była ponadstan-

dardowa. Zakończone sukcesem prace oraz ze-
brane w czasie ich trwania obserwacje potwier-
dziły skuteczność projektowania aktywnego 
opartego na wielowątkowym monitoringu i ści-
słej współpracy projektanta z wykonawcą.

TYCHY
Tunelu pod DK-1 
łączący ulicę Dzwonkową 
z ulicą Goździków

Miejski Zarząd ulic i Mo-
stów w Tychach podpisał 
z Mostostalem Warszawa 
umowę na budowę tunelu pod 
DK-1 łączącego ulicę Dzwon-
kową z ulicą Goździków. Ofer-
ta Mostostalu na kwotę 13,51 
mln złotych brutto została wy-
brana jako najkorzystniejsza spośród 11 ofert złożo-
nych w przetargu. Ceny zaproponowane przez po-
zostałych wykonawców wahały się od 14,90 do 18,98 
mln zł brutto. Na zrealizowanie zamówienia zama-
wiający zamierzał przeznaczyć kwotę 13,96 mln zł 
w związku z czym oferta Mostostalu Warszawa była 
jedyną poniżej tego progu.

Zgodnie z umową kontrakt ma zostać zrealizowa-
ny w ciągu 12 miesięcy. Dodatkowym utrudnieniem 
jest wspólny plac budowy, który Mostostal Warsza-
wa będzie dzielił Polimeksem realizującym przebu-
dowę całego odcinka DK-1 na terenie Tychów. 

Budowa tunelu umożliwi likwidację istnieją-
cego skrzyżowania drogi DK-1 z ulicą Goździków 
i Dzwonkową, które było powodem uciążliwych kor-
ków na połączeniu trasy S-1 z drogą nr 86. Oprócz 
budowy samego tunelu inwestycja obejmować bę-
dzie przebudowę ulicy Skotnickiej, przebudowę uli-
cy Cmentarnej oraz budowę małego ronda na prze-
cięciu ulic Skotnica i Goździków. 

Tunel pod drogą krajową będzie miał długość 45,5 
m i rozpiętość w świetle ścian 12,7m. Przewiduje się 
wykonanie tunelu w technologii ścian szczelinowych 
wraz z betonowaniem rygli na gruncie (analogicznie 
do realizacji tunelu w Katowicach). Na odcinkach do-
jazdowych zostaną wykonane mury oporowe w tech-
nologii ścian szczelinowych oraz ścian kątowych. Za 
sprawne odprowadzenie wód opadowych 
oraz wód z drenaży odpowiadać będzie 
system kanalizacji połączony ze zbiorni-
kiem retencyjnym oraz zestawem pomp 
w konfiguracji 2+1R (dwie pompy zasad-
nicze + 1 rezerwowa). Z uwagi na wy-
stępowanie dość wysokiego i zmiennego 
poziomu wód gruntowych na najbardziej 
zagłębionym odcinku jezdni zastosowano 
przesłonę przeciwfiltracyjną o grubości 
1,0 m w postaci iniekcji strumieniowej 
uszczelniającej. Rozwiązanie takie zo-
stało skutecznie zrealizowane w ramach 

przebudowy ulicy Dźwigowej w Warszawie, gdzie 
poziom wód gruntowych w sąsiedztwie tunelu był 
prawie o dwa metry wyższym niż poziom niwelety.

W tunelu znajdować się będzie jezdnia o 2 pa-
sach ruchu o szerokości 3,00 m każdy, chodnik dla 
pieszych o szerokości 2,0 m oraz dwie ścieżki dla 
rowerzystów o szerokości 1,50 m. Rowerzyści jadą-
cy tunelem będą poruszać się po tak zwanych kon-
trapasach. Droga rowerowa zostanie oddzielona od 
jezdni za pomocą bezpieczników o szerokości 0,6 m.

Po wykonaniu tunelu zmianie ulegnie organiza-
cja ruchu. W obszarze dzisiejszego skrzyżowania 
pozostaną wyłącznie relacje prawoskrętne, a tunel 
przejmie wszystkie zlikwidowane relacje lewoskręt-
ne oraz przejazdy poprzeczne przez DK-1. I tak przy-
kładowo: aby dojechać z ul. Dzwonkowej do Katowic 
będzie trzeba skręcić w ulicą Cmentarną, przeje-
chać tunelem pod DK1, na nowo wybudowanym ron-
dzie skręcić w lewo do ul. Goździków i poprzez pra-
woskręt wyjechać na DK-1. Z kolei kierowcy jadący 
z ul. Goździków w stronę Bielska na rondzie będą 
musieli pojechać w lewo, przejechać tunelem pod 
DK1 do ulicy Cmentarnej, na skrzyżowaniu z ulicą 
Dzwonkową skręcić w prawo i poprzez prawoskręt 
dostaną się na DK-1 w kierunku Bielska.

Projekt tunelu został opracowany przez projek-
tantów: Piotra Klikowicza oraz Piotra Wyrwasa.
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