
BARTŁOMIEJ KUNECKI∗, JAN VASLESTAD**, LESZEK JANUSZ*** 

PRZYKŁADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI 
KOMUNIKACYJNEJ Z ZASTOSOWANIEM 

KONSTRUKCJI PODATNYCH − DOŚWIADCZENIA  
Z POLSKI I NORWEGII 

THE EXAMPLES OF FROM THE ROAD 
INFRASTRUCTURE USING THE FLEXIBLE STRUCTURES 

− POLISH AND NORWEGIAN EXPERIENCES 
S t r e s z c z e n i e  

Konstrukcje podatne ze stalowych blach falistych o dużych rozpiętościach są powszechnie stosowane na 
świecie w budownictwie komunikacyjnym do budowy mostów, tuneli, przepustów, przejść podziemnych 
dla pieszych oraz zabezpieczeń lawinowych. 
Mogą one mieć różnorodne kształty, jednak w większości są to konstrukcje o przekrojach zamkniętych  
i rozpiętości do ok. 12,0 m. Obecnie coraz częściej spotyka się przepusty otwarte o przekroju skrzyn-
kowym, tzw. box culvert, oparte na fundamentach betonowych, oraz przepusty łukowe, tzw. super-span, 
których rozpiętość sięga nawet 20,0 m. 
W niniejszym artykule przedstawiono kilka przykładów konstrukcji podatnych z blach falistych. Przy-
kłady pochodzą z Norwegii, gdzie zapoczątkowano budowę takich konstrukcji w Europie, oraz z Polski, 
gdzie wybudowano przepusty o największej rozpiętości w Europie. 
Słowa kluczowe: stalowe przepusty podatne, zabezpieczenia przed lawinami, przejścia dla zwierząt 

A b s t r a c t  
Long-span flexible steel culverts are commonly used in the highway projects all over the world to build 
bridges, tunnels, culverts, pedestrian passes and snow avalanches protection. 
These structures have varieties of shapes, but most of them have a closed profile and span not exceeding 
12 m. More and more popular become structures with open box shape with concrete foundation i.e. box 
culvert and arch culvert with span about 20 m. 
The present paper describes several examples of the flexible corrugated steel structures from Norway and 
Poland. The first European long-span steel culvert was built in Norway. The largest European culverts 
have been constructed in Poland. 
Keywords: flexible steel culverts, avalanches protection, animal passes 
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1. Wstęp 

Konstrukcje podatne ze stalowych blach falistych o dużych rozpiętościach są pow-
szechnie stosowane na świecie w budownictwie drogowym i kolejowym, do budowy mo-
stów, tuneli, przepustów, przejść podziemnych dla pieszych i zabezpieczeń lawinowych. 

Konstrukcje te mają różnorodne kształty, jednak większość z nich to konstrukcje o prze-
krojach zamkniętych i rozpiętości do ok. 12,0 m. Obecnie coraz częściej spotyka się prze-
pusty otwarte o przekroju skrzynkowym (ang. box culvert), oparte na fundamentach beto-
nowych oraz przepusty łukowe, których rozpiętość sięga nawet 20,0 m (tzw. super-span). 
Grubości fałdowych blach stalowych lub aluminiowych mieszczą się w przedziale od  
2,75 do 8,00 mm [5]. 

2. Przykłady zastosowania przepustów podatnych 

2.1. Wybrane przykłady przepustów z Norwegii 

Konstrukcja Tolpinrud znajduje się w pobliżu miejscowości Hønefoss, około 60 km na 
północ od Oslo. Jest to pierwszy przepust o dużej rozpiętości z blachy falistej, wybudo-
wany w Norwegii w 1982 r. Przepust ten jest konstrukcją łukową zamkniętą o rozpiętości  
7,80 m, wysokości 9,92 m oraz całkowitej długości wynoszącej 106 m. Konstrukcja zbudo-
wana jest z blachy falistej o wymiarach fali 55×200 mm i grubości blachy 6,8 mm, wzmoc-
nionej dwiema belkami betonowymi w górnej części łuku. Przepust pełni funkcje kolejo-
wego tunelu pod drogą. Wlot przepustu pokazano na rycinie 1. Warto wspomnieć, że 
oszczędności finansowe w porównaniu z klasycznym mostem wyniosły ok. 25%, czyli ok. 
1,5 miliona koron norweskich [8]. 

 

 
Ryc. 1. Przepust kolejowy w Tolpinrud w Norwegii 

Fig. 1. Railway culvert in Tolpinrud in Norway 
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Drugi przykład to konstrukcja na wyspie Senja w północnej Norwegii, w pobliżu miejs-
cowości Fjordgård, wybudowana w 1988 r. Jej wymiary są następujące: rozpiętość −  
6,47 m, wysokość − 5,85 m oraz wysokość naziomu ponad koroną − ok. 2,5 m. Jest to 
przykład przepustu łukowego zamkniętego o długości 170 m, w którym użyto blachy 
falistej o wymiarach 200×55 mm i grubości 5,8 mm. Przepust pełni funkcje zabezpieczenia 
przed lawinami, umożliwiając korzystanie z drogi także w okresie zimowym. Tego typu 
przepust przedstawiono na ryc. 2 [1]. 

 

 
Ryc. 2. Przepust jako przykład zabezpieczenia drogi przed lawinami na wyspie Senja w Norwegii 

Fig. 2. Culvert as an example of avalanche protection on Senja island in Norway 

2.2. Wybrane przykłady przepustów z Polski 

W Polsce coraz częściej używa się konstrukcji z blach falistych o dużych rozpiętościach 
do budowy ekologicznych przejść dla zwierząt nad drogami. Związane jest to ze wzrostem 
liczby dróg, które często przecinają trasy migracji zwierząt. Poniżej przedstawiono przy-
kład przejścia dla zwierząt z zachodniej Polski. 

 

 
Ryc. 3. Przejście dla zwierząt wybudowane nad autostradą A2 

Fig. 3. Animal crossing built over A2 motorway 
 
W połowie 2006 r. na autostradzie A2 oddano do użytku przejście dla zwierząt 

wykonane z czterech równoległych przepustów. Konstrukcje nad autostradą mają kształt 
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łuku o rozpiętości 17,67 m i wysokość 5,50 m. Blacha falista ma wymiary 380×140 mm  
i grubość 7 mm. Łuk stalowy został wzmocniony za pomocą dodatkowych stalowych 
płaszczy, umieszczonych na całej długości przepustu. Całkowita długość konstrukcji wy-
nosi ok. 59 m. Przejście dla zwierząt ma 75 m u podstawy i 36 m w połowie konstrukcji. 
Wszystkie  blachy  faliste  zostały zabezpieczone przed korozją poprzez kąpiel galwaniczną. 
Dodatkowo pokryto wewnętrzną powierzchnię warstwą epoksydową, natomiast zewnętrzną 
powierzchnię przepustu emulsją bitumiczną. Wlot i wylot przepustów został wzmocniony 
betonowymi kołnierzami. Na drogach technologicznych po obu stronach autostrady wyko-
nano przepusty z profili łukowych zamkniętych o wysokości 8,13 m i rozpiętości 9,36 m. 
W tym przypadku zastosowano blachę falistą 200×55 mm o grubości 7 mm. Całe przejście 
zostało pokazane na ryc. 3 [2]. 

Przepusty podatne mogą być używane również do wzmacniania starych mostów i prze-
pustów wykonanych z cegły lub betonu metodą zwaną slip-lining. Metoda polega na 
wzmocnieniu starego przepustu przez wsunięcie konstrukcji podatnej z blachy falistej  
i wypełnienie betonem powstałej pustki pomiędzy blachą a istniejącą konstrukcją. Metoda 
ta pozwala na wzmocnienie starej konstrukcji bez konieczności jej rozbierania i tym samym 
bez konieczności wstrzymywania ruchu drogowego lub kolejowego. 

 

 
Ryc. 4. Przepust pod Drogą Krajową nr 11 – rozpiętość 4,26 m 

Fig. 4. Culvert under National Road No. 11 – span 4,26 m 
 
Przykładem konstrukcji, w której zastosowano tego typu rozwiązanie, jest stuletni prze-

pust ceglany pod Drogą Krajową nr 11 w Polsce. Wzmacniana konstrukcja ma kształt łuku 
o promieniu 2,5 m (w kluczu), grubości 0,40 m i jest posadowiona na fundamencie beto-
nowym. Przepust ceglany został wzmocniony przepustem stalowym z blachy falistej typu 
multiplate o wysokości 2,95 m i rozpiętości 4,26 m. Poszczególne płaszcze wykonano  
z profilowanej blachy falistej o wymiarach fali 150x50 mm i połączono za pomocą śrub  
o wysokiej wytrzymałości. Przepust stalowy został posadowiony na warstwie z pospółki  
o grubości 0,20 m. Podłoże pod konstrukcje zostało dodatkowo wzmocnione geowłókniną 
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(200 g/m2). Przestrzeń pomiędzy przepustem stalowym a wzmacnianym przepustem cegla-
nym została wypełniona 20 cm warstwą betonu klasy B15. Całkowita długość przepustu 
wynosi 10,90 m. Na rycinie 4 pokazano widok wylotu przepustu [6]. 

3. Podsumowanie 

Konstrukcje podatne z blach falistych znajdują coraz szersze zastosowania w bu-
downictwie komunikacyjnym, przyczyniając się do poprawy bezpieczeństwa na drogach. 
Wspomniane konstrukcje rosnącą popularność zawdzięczają między innymi takim zaletom, 
jak: 
– różnorodność kształtów, 
– stosunkowo duże rozpiętości, 
– krótki czas montażu, 
– duża wytrzymałość na obciążenia kolejowe i drogowe, 
– zalety ekonomiczne w porównaniu z tradycyjnymi budowlami mostowymi, 
– brak konieczności zatrzymania ruchu w przypadku wzmacniania starych obiektów, 

Liczne badania w skali naturalnej opisane m.in. w pracach [1, 4−8] potwierdzają 
trwałość oraz wytrzymałość opisanych konstrukcji na obciążenia drogowe i kolejowe. 

 
 
 
Niniejszy artykuł został przygotowany dzięki finansowemu wsparciu Komisji Europejskiej  

w ramach 6 Programu Ramowego i indywidualnemu stypendium Marie-Curie Intra-European 
Fellowship pt.: „Stalowe przepusty podatne z blachy falistej o dużych rozpiętościach” (nr projektu: 
MEIF-CT-2006-024775). 

Li teratura  

[1] Kunecki  B., Vasles tad  J., Emdal  A., Badania polowe konstrukcji podatnych o du-
żych rozpiętościach w Norwegii, VII Naukowa Konferencja Doktorantów: „Inter-
dyscyplinarne zagadnienia w górnictwie i geologii”, Szklarska Poręba 2007. 

[2] Bednarek B., Czerepak A., Animal crossing built over A2 motorway in Poland, 
Archives of Institute of Civil Engineering No. 1, Poznan University of Technology, 
Poznań 2007. 

[3]  Wysokowski  A., Staszczuk A., Bednarek B., Decrease of negative impact of 
transport infrastructure investments on natural migration of the wild animals, Archives 
of Institute of Civil Engineering No. 1, Poznan University of Technology, Poznań 2007. 

[4] Vasles tad J., Kunecki  B., Johansen T.H., Twenty one years of earth pressure 
measurements on buried flexible steel structure, Archives of Institute of Civil Engi-
neering No.1, Poznan University of Technology, Poznań 2007. 

[5] Kunecki  B., Zachowanie się ortotropowych powłok walcowych w ośrodku gruntowym 
pod statycznym i dynamicznym obciążeniem zewnętrznym, Rozprawa doktorska (w re-
cenzji), Politechnika Wrocławska, Instytut Budownictwa, Raport PRE nr 14/06, Wro-
cław 2006. 



 306

[6] Vasles tad  J., Madaj  A., Janusz L., Bednarek B., Field measurements of an old 
brick culvert sliplined with a corrugated steel culvert, Transportation Research Board, 
Washington DC 2004. 

[7] Wysokowski  A., Vaslestad  J., Full scale fatigue testing of large-diameter multi-
plate corrugated steel culverts, Archives of Civil Engineering, XLVIII, 1, 2002. 

[8] Vasles tad  J., Long-term behaviour of flexible large-span culverts, Publication No. 74, 
Norwegian Public Road Administration, Oslo 1994. 




