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OSTATNIE DOŚWIADCZENIA TUNELOWE 
PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWY KOPALŃ PEBEKA SA 
ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM 
ZAKOŃCZONEJ BUDOWY I LINII METRA W WARSZAWIE 

 

1. Wstęp 

Okres ostatnich 10 lat stanowi potwierdzenie rozwoju budownictwa tunelowego w Pol-
sce. Obok pierwszych od lat tuneli drogowych takich jak zagłębienie Wisłostrady w tunel 
w Warszawie, czy tunel w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej w Katowicach, udało się za-
kończyć realizowane od lat projekty I linii metra w Warszawie czy podziemną część Szyb-
kiego Tramwaju w Krakowie. Również w innych miastach rozpoczęto realizację obiektów 
tunelowych. Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa SA wcześniej, obok budowy I linii 
metra, kontrakty tunelowe realizowało poza granicami naszego kraju: w Algierii, Turcji, 
Izraelu czy w Hong Kongu. Poniżej przedstawiono realizację ostatnio wykonanych obiek-
tów tunelowych na terenie kraju. 

2. Budowa tuneli szlakowych metra warszawskiego 
metodą tarczową 

Od początku lat 90. XX wieku, gdy budowa I linii metra wkroczyła do centrum War-
szawy tunele szlakowe wykonywane są wyłącznie metodą tarczową. Po uruchomieniu po-
łudniowego odcinka I linii od stacji A1 Kabaty do stacji A11 Politechnika, na odcinku od tej 
ostatniej stacji do stacji A19 Marymont tarcze wykonały ponad 10,8 km tuneli jednotorowych. 
Do wykonywania tuneli zostały użyte tarcze otwarte konstrukcji radzieckiej SzCzN-1S (rys. 1).  
                                                           
  * Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa SA, Lubin 
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Rys. 1. Zmontowana tarcza na powierzchni (widok z przodu) 

Tarcze te są urządzeniami, które opierają się na rozwiązaniach z początków XX wieku 
i nie uległy istotnym modyfikacjom. Zasadniczym podzespołem tarczy jest walcowy płaszcz 
stalowy o podstawowych parametrach:  

— średnica zewnętrzna: 5684 mm,  
— średnica wewnętrzna: 5560 mm,  
— długość w części górnej/dolnej: 5135 mm / 4785 mm, 
— masa: 102 240 kg. 

Pod osłoną stalowego płaszcza następuje montaż segmentowej obudowy żeliwnej. 
Drążenie tunelu polega na wciskaniu się w grunt stalowego płaszcza, który odpycha się za 
pomocą 20 siłowników hydraulicznych umieszczonych symetrycznie po obwodzie, poprzez 
pierścień oporowy od ostatnio zamontowanego pierścienia obudowy. Każdy z siłowników 
posiada siłę nacisku 1000 kN i skok 1,2 m. Przednia część tarczy wciskająca się w grunt 
wyposażona jest w górnej części w stalowy nóż ułatwiający postęp (rys. 2). 

We wnętrzu tarczy zabudowany jest poziomy pomost oraz dwie przegrody pionowe 
i dwie przegrody ukośne, które dzielą przodek na kilka pól roboczych. Na przegrodach tych 
zamocowanych jest 20 siłowników przodkowych o skoku 1,2 m i nacisku 110 kN, których za-
daniem jest dociskanie deskowania zabezpieczającego przodek. Po torowisku o prześwicie 
600 mm ułożonym na spągu tarczy porusza się ładowarka zasięrzutna ŁZK-6p.  
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Rys. 2. Schemat tarczy otwartej: 
1 — korpus tarczy; 2 — pierścień oporowy; 3 — siłowniki główne; 4 — siłowniki przodkowe; 

5 — deskowanie przodka; 6 — obudowa tubingowa; 7 — iniekcja wypełniająca 

Za tarczą znajduje się manipulator typu TU36p służący do montażu segmentowej od-
budowy żeliwnej, pomost cementacyjny wyposażony w dwa mieszalniki, dwie pompy ce-
mentacyjne oraz wciągnik do transportu pojemników z piaskiem i cementem. Za przodkiem 
porusza się niezależnie pomost do cementacji wtórnej. Dwupoziomowa konstrukcja pozwa-
la na swobodny przejazd pociągów oraz prowadzenie prac cementacyjnych i uszczelniają-
cych na pełnym obrysie tunelu. 

W skład uzbrojenia tunelu niezbędnego dla realizacji prac wchodzą: 

— pompa przodkowa odwadniająca P2a, 
— rurociąg sprężonego powietrza średnicy 108 mm, 
— rurociąg odwadniający średnicy 108 mm, 
— rurociąg przeciwpożarowy 108 mm, 
— lutniociąg stalowy kołnierzowy (sztywny), 
— instalacja oświetleniowa tarczy i tunelu, 
— okablowanie zasilające i teletechniczne, 
— tabor szynowy, tj. lokomotywy Ldag-0,5, wozy urobkowe o pojemności 1,12 m3, wozy 

platformy. 

Stosowane tarcze otwarte wymagały prowadzenia wyprzedzającego odwadniania z za-
stosowaniem studni depresyjnych. Głębokość i ich rozstaw zależał od miejscowych warstw 
gruntowych, jednakże głębokość nie przekraczała 25 m p.p.t., a średnio były one lokalizo-
wane co 20÷40 m.  
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Na całym omawianym odcinku wykorzystano obudowę żeliwną I-5,5/5,2/4820 o nastę-
pujących parametrach: 

— konstrukcja 11 segmentowa — 8 tubingów normalnych i 2 tubingi przykluczowe o masie 
466 kg każdy oraz 1 tubing kluczowy o masie 158 kg — łączna masa pierścienia 4820 kg; 

— średnica zewnętrzna: 5500 m; 
— średnica wewnętrzna: 5200 m; 
— grubość: 15 mm; 
— szerokość: 1000 mm. 

Ze względu na równoległość podstaw pierścienia obudowy skręt realizowano poprzez 
zastosowanie wkładek WK-1 i WK-2, a uszczelnienie stanowił drut ołowiany zabijany w row-
kach na łączeniu tubingów. 

Tempo drążenia tuneli na poziomie 50÷60 m/miesiąc odpowiadało środkom posiada-
nym przez Zamawiającego oraz harmonogramowi budowy poszczególnych stacji. Wśród 
ciekawszych zadań inżynierskich koniecznych do wykonania na trasie tuneli należy wymie-
nić: przejście pod tunelem średnicowym PKP pod skrzyżowaniem al. Jerozolimskich i ul. 
Marszałkowskiej, pokonanie odcinków w trudnoosączalnych gruntach na pl. Bankowym 
oraz w przy zbiegu ulic Popiełuszki i Słowackiego, przejścia pod kolektorami oraz torami 
kolejowymi stacji Warszawa Gdańska. Należy tu również wspomnieć o tym, że część tu-
nelu B17 stanowią odcinki wykonane w latach 80., a następnie zatopione przez wody grun-
towe. Fragmenty te zostały odtopione, oczyszczone, a pozostawione w przeszłości płaszcze 
tarcz uzbrojone i uruchomione. 

Ostatnim odcinkiem, gdzie wykorzystano tarcze był tunel B20 realizowany przez kon-
sorcjum PRG Metro-PeBeKa stanowiący wraz ze stacją A20 Słodowiec wspólne zlecenie. Mi-
mo że większość tego tunelu Zamawiający zaprojektował do realizacji metodami budowlany-
mi, przejście pod trasą Armii Krajowej zostało zrealizowano metoda tarczową. Dodatkowym 
utrudnieniem okazał się niezidentyfikowany wcześniej pal fundamentowy w rejonie podpór 
ślimaka południowego skrzyżowania Al. Słowackiego i Trasy AK natrafiony w świetle tunelu.  

Południowy odcinek tunelu przy stacji A19 Marymont miał zostać wykonany w ścianach 
szczelinowych. Jednakże przedłużające się postępowanie związane z udzieleniem zamó-
wienia publicznego na tunel B20 i stację A20 Słodowiec oraz wcześniej rozpoczęta budowa 
stacji A19 Marymont doprowadziły do zmiany technologii. Odcinki połączeniowe ze stacją 
na szlaku wschodnim i zachodnim o długości 24 m każdy wykonano za pomocą tarcz z po-
zostawieniem ich płaszczy w gruncie. 

3. Budowa tuneli metodą odkrywkową na odcinku bielańskim 

Ze względu na zagłębienie linii oraz ukształtowanie terenu tunel B20 o długości 875 m 
został zaprojektowany w trzech odmiennych technologiach.  
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Odcinek południowy o długości 194,6 został wybudowany jako para tuneli jednotoro-
wych z zastosowaniem technologii ścian szczelinowych. Bardzo trudny górotwór w postaci 
zwięzłych gliny z nadległą warstwa gruntów nasypowych o znacznej miąższości stanowił 
poważne utrudnienie dla głębienia ścian szczelinowych o grubości 60 cm. Na większej części 
odcinka zastosowano rozpory dla rozparcia ścian. Na wybranych segmentach dla posado-
wienia infrastruktury podziemnej na stropie tunelu, wykorzystano metodę podstropową. 
Tunele mają charakter piętrowy, tzn. dolna kondygnacja wykorzystywana jest dla ruchu po-
ciągów, górna na razie stanowi powierzchnię rezerwową. 

Odcinek środkowy to wcześniej wspomniane tunele jednotorowe wykonywane metoda 
tarczową w obudowie tubingowej o długości 316,4 m (w tym długość wentylatorowni szla-
kowej). 

Odcinek północny to tunele jednotorowe przechodzące w tunel dwutorowy o wysokości 
w świetle 4,2 m i zmiennej szerokości od 8,9 do 15,0 m, łącznie o długości 340,0 m (rys. 3). 
Ze względu na płytsze posadowienie, korzystne warunki gruntowe i zagospodarowanie te-
renu zdecydowano się zrealizować ten odcinek jako konstrukcję wylewaną na mokro w wy-
kopie bronionym ściankami berlińskimi. 

 

Rys. 3. Dwutorowy tunel B20 przechodzący w tunel jednotorowy 
w konstrukcji żelbetowej, a dalej w tubingach 

Realizacja tego odcinka przebiegała dwuetapowo ze względu na przełożenie ul. Żerom-
skiego na wcześniej wykonaną konstrukcję. Cykl realizacyjny poszczególnych segmentów 
polegał na: osadzeniu kształtowników I450 dla ścianki berlińskiej, prowadzeniu wykopów 
wraz opinką ścianek, montażu 2–3 poziomów rozparć z rur stalowych, wykonaniu izolacji 
płyty dennej na przygotowanym podłożu z folii HDPE STEG 1,65 mm, wykonaniu płyty 
dennej i ścian oraz ich izolacji z ww. folii, wykonaniu prostokątnych słupów w środku tunelu, 
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stopniowym demontażu rozpór, opinki ścianki berlińskiej i zasypywaniem pachwiny mię-
dzy ścianami, wykonaniu płyty stropowej i zamknięciu izolacji, zasypaniu tunelu wraz 
z demontażem pali ścianki berlińskiej. Tunele w ściankach berlińskich oraz zachodnie tune-
le górnicze realizowane były przez PeBeKa. 

Kolejny tunel stanowił cześć kontraktu uzyskanego w czerwcu 2006 roku na realizację 
tunelu B23, stacji końcowej metra A23 Młociny wraz z torami odstawczymi oraz zlokalizo-
wanego na powierzchni Węzła komunikacyjnego Młociny. Został wykonany całkowicie przez 
PeBeKa jako konstrukcja dwunawowa w ścianach szczelinowych o grubości 60 cm metodą 
stropową. Niezależne torowiska szlakowe metra rozdzielają słupy podpierające strop tu-
nelu. Obiekt o długości 669,0 m, szerokości 8,8 m i wysokości 4,2 m w świetle łączy stację 
A22 Wawrzyszew ze stacją A23 Młociny. W środkowej części tunelu zbudowano wentyla-
tornię szlakową wraz z pompownią.  

Tunele na odcinku bielańskim, jak i wcześniejsze w centrum Warszawy, realizowane 
były wraz z pełnym wyposażeniem obejmującym podtorze z układem torowym i trzecią 
szyną, rurociągiem przeciwpożarowym, oświetleniem i wymaganym okablowaniem. 

4. Budowa tunelu Szybkiego Tramwaju 
w rejonie Ronda Mogilskiego w Warszawie 

W lipcu 2006 konsorcjum Budimex Dromex SA oraz Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń 
PeBeKa SA podpisały kontrakt na realizację budowy Szybkiego Tramwaju w Krakowie.  

 

Rys. 4. Tramwajowy tunel Szybkiego Tramwaju w Krakowie (stan surowy) 
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W zakresie naszego przedsiębiorstwa znalazł się odcinek tunelu tramwajowego o dłu-
gości 170 m łączący wcześniej wykonany tunel w ulicy Lubomirskiego z Rondem Mogil-
skim. Tunel ten wykonany został jako konstrukcja jednonawowa w ścianach szczelinowych 
o grubości 60 cm i głębokości do 9,5 m. Wymiary konstrukcji w świetle to 8,4 m szerokość 
i 5,3 m wysokość (rys. 4). Ze względu na podziemną lokalizację kolektora i rozszerzenie 
tunelu w końcowej części tunelu grubość ścian została podniesiona do 80 cm. 

Dla jego realizacji wykorzystano metodę podstropową. W trakcie realizacji, z powodu 
błędnej lokalizacji w dokumentacji technicznej, doszło do kolizji ścian szczelinowych z prze-
wodem 110 kV poprowadzonym pod tunelem metodą przewiertu sterowanego. Wymagało 
to skrócenia innych sekcji ścian szczelinowych niż pierwotnie przewidywano. Sekcja połą-
czeniowa z istniejącym tunelem została wykonana jako ściany dociskowe do istniejącej pa-
lisady ze słupów żelbetowych, na których osadzono strop tunelu. Wewnątrz tunelu dla wy-
równania powierzchni wykonano warstwę betonu natryskowego.  

5. Budowa tunelu drogowego Hulanka w Bielsku Białej 

W 2004 roku PeBeKa uzyskała zlecenie na budowę tunelu w ramach inwestycji Prze-
budowy ul. Cieszyńskiej, Piastowskiej i Konopnickiej wraz z budową dwupoziomowego 
skrzyżowania z ul. Gen. Andersa w Bielsku Białej. Tunel został wykonany metodą tradycyjną 
w szerokoprzestrzennym wykopie otwartym o częściowo umocnionych skarpach (rys. 5). 

 

Rys. 5. Pojedynczy segment tunelu drogowego Hulanka w trakcie deskowania 
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Roboty konstrukcyjne przeprowadzono z zastosowaniem deskowań systemowych DSD 
firmy Bauma. Obiekt stanowi żelbetową konstrukcją dwunawową o łącznej długości 238,0 m, 
złożoną z dwudziestu powtarzalnych segmentów posadowionych na ławach żelbetowych. 
Szerokość każdej nawy segmentu wynosi 10,50 m na poziomie fundamentów i 8,97 m pod 
stropem, długość — 11,6 m, wysokość w świetle 5,5 m. 

Pomiędzy kolejnymi segmentami tunelu wykonano przerwy dylatacyjne zabezpieczo-
ne taśmą PVC z kanałem rozprężnym, dodatkowo uszczelnione od środka kitem dylatacyjnym, 
natomiast od zewnątrz masą uszczelniającą i dodatkowym pasem papy termozgrzewalnej. 

Cała konstrukcję tunelu wykonano z betonu mostowego B35 zbrojonego stalą Bst500. 
W trakcie realizacji zadania wbudowano łącznie 9800 m3 betonu oraz 1437 t zbrojenia. Dla 
zabezpieczenia przeciwwilgociowego ścian tunelu, ich powierzchnie zewnętrzne zostały 
pokryte warstwami Abizolu R i 2xP. Dodatkowo na ścianach ułożono geomembrany z geo-
włókniną, co zapewniło lepsze odprowadzenie wód gruntowych ze ścian tunelu do drenaży, 
znajdujących się przy zewnętrznych ławach fundamentowych. 

Strop tunelu zabezpieczono przeciwwilgociowo poprzez ułożenie jednej warstwy (ter-
mozgrzewalnej) papy mostowej, którą przed uszkodzeniami mechanicznymi chroni warstwa 
betonu dociskowego B20 o grubości 10 cm. Wewnątrz tunelu wykonano zabezpieczenie 
powierzchni poprzez dwukrotne malowanie środkami do zabezpieczenia antykorozyjnego 
betonu. 

6. Budowa tunelu hydrotechnicznego (sztolni) w Jeleniej Górze 

Pod koniec lat 90. w trakcie analizy projektu zabezpieczenia w wodę miasta Jeleniej 
Góry ze Zbiornika Sosnówka przeanalizowano różne metody pokonania rurociągami ma-
sywu góry Chmielnik. Analiza ekonomiczna wykazała, że ponoszenie ciągłych nakładów 
związanych z pompowaniem wody przez grzbiet wzniesienia jest znaczące droższe od wy-
konania tunelu dla poprowadzenia dwóch rurociągów ∅500 mm wody z Zakładu Uzdat-
niania Wody do zbiorników zapasowo-wyrównawczych (rys. 6). Budowa sztolni była reali-
zowana przez PeBeKa SA w ramach przedsięwzięcia Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie 
ścieków w Jeleniej Górze: „Kontrakt nr 4 na budowę sieci kanalizacyjnej oraz sieci wodo-
ciągowej” w latach 2006–2007. 

Poziom spągu na wlocie do sztolni od strony południowej wynosi 384,10 m n.p.m., 
a na wylocie 386,94 m n.p.m. (spadek 7,25‰). Projektowana długość tunelu wynosiła ok. 
392,5 m, z czego wejścia na odcinku ok. 14 m wykonano w wykopie otwartym. Sztolnia 
posiada wymiary w świetle: szerokość 3,00 m, wysokość 3,20 m. Strop jest w kształcie łu-
ku kołowego o promieniu 1,50 m. 

Urabianie prowadzone było z zastosowaniem materiałów wybuchowych. Otwory strza-
łowe ze względu na ich ilość, długość oraz parametry górotworu zdecydowano się wiercić 
ręcznie przy użyciu wiertarek udarowych zasilanych pneumatycznie WUP–22. Odstawę rea-
lizowano przy zastosowaniu ładowarki górniczej ŁK–1. 



213 

 

Rys. 6. Wykonana sztolnia wraz z rurociągami wody pitnej ∅ 500 

Na etapie projektowania górotwór na trasie budowy sztolni sklasyfikowano w trzech 
klasach skał zwięzłych: 

1) Klasa portalowa „P”, czyli skały słabe — bardzo kruche. Charakteryzują się występo-
waniem stref o braku właściwości sprężystych. Niska wytrzymałość spowodowana 
nieciągłościami powoduje odpadanie warstw skalnych w stropie i w górnych strefach 
ociosów wyrobiska. 

 Skały wymagają urabiania mechanicznego z dopuszczalnym ostrożnym strzelaniem. 
Przewidywano występowanie skał tej klasy od strony południowej od wlotu sztolni do 
29,5 m, a od strony północnej do 15 m od wlotu. 

2) Klasa II, czyli skały dobre jako forma przejściowa do skał bardzo dobrych. Określane 
są jako „lekko skłonne do obwałów” i zachowujące się jak ciało sprężyste. Wyłom wy-
konuje się pełnym przekrojem metodą strzałową gładkimi ścianami o przewidywanym 
zabiorze do 2,5 m. Oceniono, że skały te mogą występować na łącznej długości 50,0 m. 

3) Klasa I, czyli skały bardzo dobre. Górotwór uznawany za stabilny, zachowujący się 
w sposób sprężysty. Odkształcenia wyrobiska są niewielkie i szybko zanikające. Góro-
twór zachowuje stabilność bez obudowy po dokonaniu obrywki skały naruszonej ro-
botami strzałowymi. Brak jest wypływu wody. Zabór limitowany jest wymogami wy-
strzelania gładkiego obrysu wyrobiska. Na projektowane 392,5 m długości sztolni 
przewidywano wystąpienie 290,5 m skał klasy I. 
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W związku z wyżej wymienionymi klasami skał przewidziano następujące klasy obu-
dowy: 

1) Obudowa klasy portalowej złożona z stalowych podpór rozmieszczonych co 1,0 m, be-
tonu natryskowego o grubości 20 cm zbrojonego siatką zgrzewaną z prętów ∅ 6 mm, 
z koniecznością stosowania warstwy  konsolidującej z betonu natryskowego na ocio-
sach i stropie o grubości 3 cm. 

2) Obudowa klasy II to obudowa kotwiowa w stropie wyrobiska wykonywana na bieżąco 
kotwami typu RM o długości 2,2 m w rozstawie 1,5 × 1,5 m oraz beton natryskowy 
o grubości 10 cm wykonano jako zbrojony siatką zgrzewaną w sklepieniu wyrobiska, 
a bez siatki na ociosach. 

3) Obudowa klasy I jest to faktycznie tylko zabezpieczenie wyrobiska przed wietrzeniem 
w postaci warstwy betonu natryskowego grubości 5 cm. 

Po wykonaniu odcinków w obudowie portalowej, ze względu na słabe własności geo-
mechaniczne górotworu wynikające z znacznego zwietrzenia granitów porfirowych, podję-
to decyzję o kontynuowaniu drążenia w obudowie z łuków ŁP z pełną wykładką betonową 
okładziną górniczą (zmodyfikowana klasa portalowa). Mimo znacznego zagłębienia tunelu 
odnotowano tylko lokalne partie granitu niezwietrzanego. Stopień zwietrzenia masywu był 
tak duży, iż po urobieniu materiał stanowił tzw. kaszę granitową. Po zakończeniu drążenia 
wykonano: spąg wyrobiska wraz z drenażem, podpory pod rurociągi HOBAS DN500 wraz 
z ich montażem oraz obiekt wejściowe. 

7. Podsumowanie 

Opisane powyżej realizacje stanowią dowód możliwości realizacyjnych Przedsiębior-
stwa Budowy Kopalń PeBeKa SA w zakresie budownictwa podziemnego. Spółka podejmu-
je dalsze kroki dla rozwoju tej sfery działalności tak w technologiach dotychczas stosowa-
nych, jak i stanowiących nowość na polskim rynku. Mam tu na uwadze szczególnie techno-
logię wysokowydajnych maszyn wiercących TBM, które stanowią jedyną metodę realizacji 
II linii metra w Warszawie, jak i innych projektów w naszym kraju. 
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