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Projekt pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 1 
i 86 Gdańsk – Cieszyn w granicach miasta Ty-
chy” jest współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej z Funduszu Spójności w zakresie 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środo-
wisko. Wartość inwestycji to około 190 mln zł. 
Całość prac objęła modernizację nawierzchni 
odcinka drogi o długości 6,5 km, a także prze-
budowę oraz budowę nowych obiektów inży-
nierskich, m.in. przejścia podziemnego oraz 
dwupoziomowego skrzyżowania w rejonie ul. 
Beskidzkiej i Niepodległości. Obecnie trwają 
już tylko prace wykończeniowe, porządkowe 
oraz przygotowania do odbioru.

Nasze przedsiębiorstwo wykonało dla słupów 
ekranu fundamenty palowe o średnicy 800 mm 

o długościach od 7 do 9 m w ilości 2500 szt. Pra-
ce, w związku z koniecznością utrzymania cią-
głości ruchu, wymusiły wielokrotną mobilizację 
sprzętu, ponieważ udostępniano tylko krótkie 
odcinki lub dysponowano bardzo krótkimi wy-
łączeniami sieci. Pale były wykonywane na od-
cinkach, gdzie występowały kolizje z wszystkimi 
możliwymi do spotkania przeszkodami. Uzbro-
jenie było miejscami tak liczne, że wykonywano 
roboty w obecności gestorów trzech różnych 
sieci, a i tak nie odbyło się bez niespodzianek. 
Ze względu na brak możliwości posadowienia 
bezpośredniego, pale przewidziano również 
jako wzmocnienia gruntu dla potrzeb posado-
wienia murów oporowych łącznic dojazdowych 
do wiaduktów oraz mostu nad potokiem tyskim.
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W trakcie realizacji robót na kontrakcie zaistniała ko-
nieczność zmiany technologii posadowienia wiaduktu nad 
linią kolejową. Projektowaną wymianę gruntu zastąpio-
no wzmocnieniem objętościowym podłoża, wykonanym 
w technologii wysokociśnieniowej iniekcji strumieniowej 
jet-grouting. Bezpośrednią przyczyną zmiany było pogor-
szenie warunków gruntowo-wodnych w trakcie prowa-
dzenia robót. Wskutek niedrożności istniejącego systemu 
odwodnienia, stwierdzono podniesienie poziomu zwier-
ciadła wody gruntowej, występującej w obrębie podpór 
obiektu. Zastosowanie iniekcji jet-grouting, zamiennie 
z technologią głębokiej wymiany gruntu, pozwoliło na 
znaczne ograniczenie zakresu zabezpieczenia wykopów 
oraz robót ziemnych. Technologię tę z powodzeniem za-
stosowano później jeszcze na dwóch kolejnych obiektach. 
Dzięki naszemu udziałowi w innych robotach w ramach tej 
inwestycji, udało się nam pozyskać rozszerzenie umowy 

o wykonanie 3350 mb pali o średnicy 800 mm i 1300 mb 
o średnicy 1600 mm, formowanych w technologii iniekcji 
wysokociśnieniowej typu jet-grouting.

Zależnie od warunków gruntowych, długości pali oraz 
miejsca realizacji do robót palowych, używano wiertnic 
Bauer, ABI, Klemm, MDT lub koparek wyposażonych 
w świdry wiercące przy ograniczonej wysokości pracy pod 
liniami energetycznymi. Łącznie na zadaniu inwestycyjnym 
zabudowano 15 tys. m3 betonu oraz 650 ton stali.

W ramach realizacji obiektów inżynieryjnych nasze 
przedsiębiorstwo wykonywało także zabezpieczenia wyko-
pów za pomocą kotwionych ścianek z grodzic stalowych, 
z uwzględnieniem zachowania ciągłości ruchu samocho-
dów i pociągów.

Mieszkańcy miasta Tychy cieszą się aktualnie z usprawnie-
nia ruchu na tym odcinku DK1, mimo że na efekt inwestycji 
wszyscy musieli poczekać cierpliwie dwa i pół roku. 
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