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Zadanie pn. „Modernizacja układu falochronów osłonowych 
w Porcie Północnym w Gdańsku” (rys. 1) to jeden z najwięk-
szych projektów hydrotechnicznych realizowanych aktualnie 
w Polsce. Inwestor podzielił je na dwie części: część I – Remont 
i wydłużenie istniejącego falochronu wyspowego i część II – 

budowa nowego falochronu wyspowego. Część pierwsza zada-
nia zleconego przez Urząd Morski w Gdyni dotyczy wydłużenia 
i remontu istniejącego Falochronu Wyspowego Wschodniego. 
Natomiast w części drugiej zadania zakłada się wybudowanie 
nowego falochronu osłonowego. Celem projektu jest między 
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Rys. 1. Plan zagospodarowania terenu
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innymi poprawa bezpieczeństwa operacji przeładunkowych we-
wnątrz Portu Północnego, jak i poprawienie warunków żeglugo-
wych w obrębie jego akwatorium.

SKRZYNIE ŻELBETOWE

W przypadku obu części planowanego zadania główny-
mi elementami konstrukcyjnymi są prefabrykowane skrzy-
nie żelbetowe. Skrzynie typowe to konstrukcje o wymiarach: 
48,00 × 15,50 × 13,40 m (rys. 2). Zastosowanie skrzyń żelbeto-
wych do budowy nabrzeży czy falochronów jest znaną techno-
logią, wykorzystaną na przykład przy budowie portu w Gdyni. 
Prefabrykacja odbywała się na terenie Stoczni Gdańskiej, na 
Wyspie Ostrów (Nabrzeże Kaszubskie i Nabrzeże Trawlerowe). 
Do produkcji prefabrykatów, zarówno w celu wydłużenia ist-
niejącego,  jak i budowy nowego falochronu, po raz pierwszy 
w Polsce na potrzeby hydrotechniki morskiej wykorzystano 
szalunek ślizgowy oraz ponton zatapialny. Pierwszy etap po-
lega na wykonaniu, na pokładzie pontonu zatapialnego, płyty 
fundamentowej metodą klasyczną (rys. 1). Następnie element 
transportowano tymże pontonem w miejsce montażu szalunku 
ślizgowego. Skrzynia była betonowana na pontonie zatapial-
nym do momentu osiągnięcia pływalności, po czym ponton był 

wysuwany i przenoszony w poprzednie miejsce, aby móc na 
nim konstruować kolejną płytę fundamentową. Po zakończeniu 
betonowania skrzyni, demontowano szalunek, a sam prefabry-
kat cumowano przy nabrzeżu celem wyposażenia go i przygo-
towania do przeholunku. Należy zaznaczyć, że betonowanie 
było prowadzone  24 godziny na dobę z przerwami na zmianę 
geometrii szalunków. Na potrzeby inwestycji wyprodukowa-
no osiem rodzajów skrzyń. Zmiana rodzaju skrzyni wymagała 
każdorazowo przebudowy szalunku. Zastosowanie tej techno-
logii pozwoliło na produkcję jednej skrzyni w ciągu 5 ÷ 6 dni. 
Całkowity czas prefabrykacji 38 skrzyń trwał od 1 października 
2019 do 30 sierpnia 2020 roku, czyli 11 miesięcy, a wbudowania 
zamknął się w okresie od 27 listopada 2019 roku do 6 września 
2020 roku, co daje 9,5 miesiąca, w ciągu których posadowiono 
wszystkie prefabrykaty.

PRZEHOLUNEK

Po zakończeniu produkcji i uzbrojeniu skrzyni żelbetowej 
należało ją przetransportować z terenu Stoczni Gdańskiej na 
Wodny Plac Budowy. Ze względu na konstrukcję skrzyni (prze-
sunięcie ścian w stosunku do osi stopy) poziom lustra wody 
w komorach, w ramach wstępnego zabalastowania skrzyni, nie 

Rys. 2. Prace zbrojarskie na pontonie zatapialnym (fot. Łukasz Małkiewicz)

Rys. 3. Przekrój skrzyni żelbetowej
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był jednakowy. Do transportu wymagane było odpowiednie 
zbalastowanie i wyposażenie skrzyni. Po zakończeniu produk-
cji i zbalastowaniu konstrukcja żelbetowa osiągała zanurzenie 
około 8,80 ÷ 9,10 m, co dawało około 4,00 m tzw. „wolnej bur-
ty”. Przed rozpoczęciem przeholunku wykonywano sondaże 
dna morskiego (rys. 3), sprawdzano warunki pogodowe i stan 
morza oraz uzgadniano trasę holowania z Kapitanatem Portu 
Gdańsk. Tzw. „okna” służące do rozpraszania energii falowania 
zabezpieczono stalowymi konstrukcjami zamykającymi. Po od-
powiednim ustabilizowaniu i wyposażeniu pływającej skrzyni 
żelbetowej oraz pozytywnej inspekcji przeprowadzanej przez 
Polski Rejestr Statków (PRS) obiekt traktowany był jak jednost-
ka pływająca (sprawdzano jego bryzgoszczelność). Po uzyska-
niu również zgody Kapitanatu Portu (KP) w Gdańsku następo-
wał przeholunek przy użyciu dwóch pchaczy (rys. 4).

Wymagania stawiane przez KP:
 – widzialność nie mniejsza niż 1 Mm,
 – maksymalna siła wiatru nie większa niż 4°B,

 – maksymalna wysokość fali 0,60 m,
 – obsada pilotowa.

Należy zaznaczyć, że drogę transportu Generalny Wyko-
nawca (GW) musiał wyznaczyć między torem podejściowym 
do Portu Wewnętrznego a torem podejściowym do Portu Pół-
nocnego (rys. 5) na podstawie wcześniej wykonanych sondaży 
dna (rys. 3) planowanej trasy, aby uzyskać dogodne warunki 
batymetryczne do holowania obiektu o tak dużym zanurzeniu. 
Ponadto każdorazowo prędkość holowania dostosowywano do 
panujących warunków, z których najistotniejszym nie była siła 
wiatru, lecz wysokość fali.

WYPOSAŻENIE SKRZYNI

W celu poprawnego posadowienia skrzyni, każdorazowo 
przed holowaniem, montowane były cztery wciągarki hydrau-
liczne o uciągu 15 t (rys. 6) zasilane z agregatu hydraulicznego. 

Rys. 4. Sondaż trasy holowania z dnia 21.09.2019 r.

Rys. 5. Schemat zestawu skrzyni i pchaczy
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Rys. 6. Trasa holowania od główek falochronów do miejsca wbudowania

Rys. 7. Wciągarka hydrauliczna (fot. Autor) Rys. 8. Wyposażenie skrzyni (fot. Autor)

Dodatkowo na skrzyni układano pomosty stalowe, aby możliwe 
było bezpieczne przemieszczanie się po skrzyni żelbetowej. Do 
pompowania wody użyto sześć pomp zatapialnych o wydajności 
~125 m3/h (rys. 7, 8), umieszczonych w dwóch koszach znajdu-
jących się na zewnątrz posadawianej skrzyni żelbetowej. Były 
one zasilane z agregatu prądotwórczego umieszczonego na po-
moście. Kolejną czynnością był montaż układu pomiarowego 
dla geodetów. Dzięki wykonstruowanym podczas prefabrykacji 
przepustom między poszczególnymi komorami skrzyni moż-
liwy był przepływ wody, co ograniczyło liczbę wymaganych 

pomp zatapialnych i umożliwiło równomierne zatapianie. Uży-
te pompy pozwoliły na wystarczająco szybkie posadowienie 
skrzyni na dnie (rzędna -12,40 m Amsterdam).

POSADAWIANIE SKRZYNI ŻELBETOWEJ

Finalnym etapem wbudowywania skrzyń żelbetowych było 
ich ustawienie na pozycji (rys. 9). W tym celu, przy użyciu 
pchaczy, ustawiano również „martwe kotwice”, do których, za 
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pomocą lin stalowych, podłączane były wyciągarki umiejsco-
wione wcześniej na skrzyni. Następnie włączano pompy zata-
pialne i rozpoczynało się pompowanie wody do poszczególnych 
komór, co powodowało kontrolowane dalsze zanurzanie skrzy-
ni. W momencie zbliżania się skrzyni do dna (około 0,50 m 
przed osiągnięciem wymaganego zanurzenia -12,40 Am) na-
stępowało dokładne pozycjonowanie skrzyni przy kontroli 
geodezyjnej i zwolnienie tempa zatapiania. Będący na miejscu 
operator, przy wsparciu geodety, ustawiał skrzynię zgodnie ze 
współrzędnymi podanymi w projekcie budowlanym. Posado-
wione na warstwie kamienia frakcji 63 ÷ 100 mm skrzynie był 
zalewane w celu zapobieżenia przemieszczeniu skrzyni na sku-
tek oddziaływań zewnętrznych. Po końcowym zalaniu następo-
wał demontaż wyposażenia. Kolejnym etapem był zasyp komór 
przy użyciu piasku. Zgodnie z projektem odchyłka od osi falo-
chronu nie mogła być większa niż 15 cm, co udało się osiągnąć 
w przypadku wszystkich wbudowywanych skrzyń (średnie od-
chylenie wyniosło ~5 cm – maksymalnie 7 cm i minimalnie 
0 cm). Znaczący wpływ na dokładność miał stan morza i tzw. 
„martwa fala”. 

Rys. 9. Wyposażenie skrzyni (fot. Autor)

UWAGI I WNIOSKI

Ze względu na nowatorski charakter przedsięwzięcia (wy-
korzystanie pontonu zatapialnego i szalunku ślizgowego w celu 
konstrukcji skrzyń pływających) można stwierdzić, że użyta 
przez Generalnego Wykonawcę technologia posadowienia pływa-
jących skrzyń żelbetowych sprawdziła się. Należy zaznaczyć, że:

a) zastosowane rozwiązanie pozwoliło na szybie tempo bu-
dowy konstrukcji falochronu – jedna skrzynia to około 
50 mb falochronu na tydzień (w końcowym etapie reali-
zacji osiągano nawet dwie skrzynie na tydzień – około 
100 mb falochronu na tydzień),

b) skrzynie posadowiono zgodnie z wymogami STWiORB 
(<15 cm),

c) średni czas posadowienia skrzyni (liczony od momen-
tu doholowania skrzyni przez pchacze) wynosił około 
6 ÷ 7 godzin,

d) czas realizacji – wbudowanie wszystkich 38 skrzyń – 
wyniósł 9,5 miesiąca, co daje około 50 mb falochronu 
na tydzień.

Rys. 9. Końcowa faza przeholunku – ustawianie skrzyni (fot. Krzysztof  Narel)


