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WYKAZ RYSUNKÓW  
 

Nr Tytuł rysunku Stan Skala 
MI-1 Rysunek inwentaryzacyjny  istn.  1:50 
M-2 Plan sytuacyjny  proj.  1:200 
M-3 Rysunek zestawczy  proj.  1:5/20/50/100 
M-4 Konstrukcja rusztu  proj.  1:10/20 
M-5 Konstrukcja bramownicy  proj.  1:5/10 
M-6 Balustrada na moście  proj.  1:1/10 
M-7 Profil mostu  proj.  1:50/500 

    
 

ZAŁĄCZNIKI 

DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE I UZGODNIENIA 
 

1. Uzgodnienie KPR–4100/11/2014 z dn. 17.05.2014r. wydane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i 
Urządzeń Wodnych w Opolu Oddział w Prudniku dot. uzgodnienia dok. projektowej remontu obiektu. 
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1 PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

 Przedmiotem planowanej inwestycji jest remont istniejącego mostu drogowego wraz wymianą 
nawierzchni na obiekcie i na dojazdach oraz umocnienie filarów materacami gabionowymi dla mostu 
drogowego w miejscowości Kierpień.  

Efektem realizowanej inwestycji będzie zatrzymanie postępującej degradacji obiektu oraz wykonanie 
niezbędnych prac naprawczych konstrukcji oraz elementów wyposażenia mostu zapewniających 
bezpieczeństwo użytkowników i ruchu pojazdów. 
Widok i usytuowanie obiektu na planie pokazano na rys. 1.1. 

 

 
 

 
 

Rys. 1.1. Widok i lokalizacja obiektu na planie miasta 

 
 Celem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej remontu obiektu niezbędnej 
do zgłoszenia oraz przeprowadzenia prac budowlanych związanych z przywróceniem ruchu dla pojazdów o 
dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3.5t dla aktualnych parametrów użytkowych 
(dopuszczalna prędkość na obiekcie 30 km/h) przez wbudowanie dodatkowego rusztu stalowego 
współpracującego z istniejącą konstrukcją uzupełnienie ubytków elementów konstrukcji a także wykonanie 
niezbędnych prac remontowych elementów konstrukcji oraz wyposażenia 

Most w km 3+698 
Kierpień 
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W zakres niniejszego opracowania wchodzą: 

 naprawę elementów konstrukcji przęseł oraz podpór, 
 naprawę lub wymianę elementów wyposażenia mostu, 
 wymiana izolacji przęseł, 
 odtworzenie systemu odwodnienia oraz odprowadzenia wód do istniejącej sieci kanalizacji 

deszczowej, 
 naprawa powierzchni oraz zabezpieczenie przeciwwilgociowe przęsła przypodporowego 

zachodniego, 
 naprawa powierzchniowa i zabezpieczenie antykorozyjne przęseł oraz podpór 
 wykonanie konstrukcji stalowych ograniczających skrajnie pionową i poziomą na wjazdach na 

obiekt po obu stronach 
 
 
Dokumentacja projektowa wykonana w ramach całego zadania projektowego składa się z poniższych 
opracowań: 

1. Inwentaryzacja obiektu     – 2 egz. 

2. Ekspertyza techniczna     – 2 egz. 

3. Projekt wstępny (koncepcyjny)     – 2 egz. 

4. Projekt budowlano - wykonawczy     – 4 egz. 

5. Inwentaryzacja obiektu     – 2 egz. 

6. Kosztorys inwestorski     – 2 egz. 

7. Przedmiar robót     – 2 egz. 

8. Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru    – 2 egz. 

9. Przedmiar robót     – 2 egz. 

10. Archiwizacja na płycie CD 
 



 Strona 6 
 

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY mostu drogowego w miejscowości Kierpień 

 
 

2 PODSTAWY OPRACOWANIA 

Umowa nr IP – I.7011.1.1/UP/2014 z dnia …………………. r. zawarta pomiędzy Powiatem Prudnickim z 
siedzibą 48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 76 a C. I. L. TENSOR - Arkadiusz DRÓŻDŻ ul. Żegiestowska 350-
542 Wrocław. 

A.  Oględziny obiektu i pomiary sprawdzające wykonane w dniu18 i 19 października 2007 r. 

B. Inwentaryzacja przedmiotowego mostu wchodząca w zakres zadania 

C. Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych. 

D. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na realizację zadania 

E. Obowiązujące normy i przepisy oraz literatura techniczna: 
[1]  Biliszczuk J., Bień J., Maliszkiewicz P., Machelski Cz., Mistewicz 7M, Onysyk J., Rabiega J.: 

Podręcznik inspektora mostowego. Część I i II. Politechnika Wrocławska. Wrocław 1995. 
[2]  Instrukcja stosowania młotków Schmidta do nieniszczącej kontroli jakości betonu w konstrukcji. ITB. 

Warszawa 1969 
[3]  Michałowska M, Budka E.: Vademecum bieżącego utrzymania i odnowy drogowych obiektów 

mostowych. Tom 5.  Przęsła z betonu  zbrojonego i sprężonego. Rozdział 5.5. Wypełnianie ubytków 
betonu przez dobetonowanie. GDDP. Warszawa 1993. 

[4]  Mikołajków L.: Urządzenia bezpieczeństwa ruchu na obiektach mostowych. WKŁ, 1988 
[5]  Nowa Instrukcja KOR 3-A. Ochrona przed korozją. Sigma, 1992 
[6]  PN-B-06250:1988 Beton zwykły 
[7]  PN-B-06262:1974 Nieniszczące badania betonu na ściskanie. Metoda sklerometryczna badania 

wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą  młotka Schmidta typu N 
[8]  PN-S-10030:1985 Obiekty mostowe. Obciążenia. Wyd. 2, 1988 
[9]  PN-S-10040:1977 Żelbetowe i betonowe obiekty mostowe. Wymagania i badania 
[10] PN-S-10042:1991 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie 
[11] Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia  

28 marca 1972 r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót rozbiórkowych i 
budowlano-montażowych (Dz. U. nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972 r.) 

[12] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.  
Dz. U. Nr 43, poz. 430 z 1999 r. 

[13] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 63, 
poz. 735 z 2000 r. 

[14] Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej  
i Ochrony Środowiska z dnia 10.02.1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu robót drogowych i mostowych. Dz. U. Nr 7, poz. 30 z 1977 r. 

[15] Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. GDDP 1994. 
[16] ZTV-SIB 90 zusammen mit TL/TP SPCC, PCC, PC, OS. Zusätzliche Technische Vorschriften und 

Richtlinien für Schutz und Instandsetzung von Betonbauteilen. Der Bundesminister für Verkehr 1990 
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3  OPIS TECHNICZNY OBIEKTU 

Ze względu na brak dokumentacji archiwalnej dla oceny stanu technicznego  
i nośności obiektu w pierwszej kolejności zostały wykonane prace inwentaryzacyjne. Jednak właśnie w 
przypadku tego rodzaju przęseł trudno jest zinwentaryzować pewne jego szczegóły, gdyż są one 
zabetonowane (np. zbrojenie płyty, strzemiona). 

Przedmiotowy obiekt to most drogowy zlokalizowany w ciągu drogi powiatowej 1278O w km 3+698 w 
miejscowości Kierpień. Przeszkodę stanowi Kanał Ulgi rzeki Osobłogi. 

Na podstawie obliczeń statycznych zamieszczonych w niniejszym opracowaniu określono nośność 
obiektu oraz jego przydatność do dalszej eksploatacji. 

3.1 PARAMETRY GEOMETRYCZNE OBIEKTU 

 kąt skrzyżowania osi mostu z podporami     =  90, 
 światło poziome prostopadle do lica podpór  Lo = 10,200+11,130+10,200 m, 
 rozpiętość teoretyczna przęsła    Lt = 10,700+11,600+10,700 m,  
 długość przęsła      L =  11,200+12,300+11,200 m, 
 długość całkowita mostu bez skrzydełek   Lc = 34,700 m, 
 szerokość całkowita przęsła żelbetowego   Bc = 4,44 m, 
 wysokość konstrukcyjna     hk = 0,600 - 0,720 m, 
 światło pionowe pod obiektem (przęsło nurtowe)  ho =  3,540 m. 

3.2 KONSTRUKCJA NIOSĄCA 

Obiekt trzyprzęsłowy o schemacie statycznym  belki swobodnie podpartej. 
Podpory usytuowane są prostopadłe do osi przęsła. 
Konstrukcję niosącą przęseł stanowią stalowe, dwuteowe dźwigary obetonowane I360 dodatkowo 

zbrojone prętami ze stali gładkiej o średnicy 8 mm. Dolne stopki dźwigarów nie są obetonowane - ani w inny 
sposób zabezpieczone przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych W przekroju poprzecznym 
znajduje się 5 walcowanych dźwigarów typu IPN w rozstawie osiowym równym 1,0m. Dźwigary posiadają 
dodatkowo stężenia  z płaskowników 80x10 Pomost stanowi płyta żelbetowa, wylewana połączona 
monolitycznie (prawdopodobnie poprzez zbrojenie miękkie) z dźwigarami. Grubość płyty wynosi od ~10-15cm. 
Każde przęsło posiada dwie poprzecznice podporowe i jedną poprzecznicę przęsłową. Na obiekcie znajduje 
się z jezdnia o szerokości 3,24m oraz dwie opaski o szerokości 0,6m. Spadek niwelety na obiekcie jest 
daszkowy i wynosi 0,7% Most łączy poprzecznie dwie drogi powiatowe równoległe do siebie.  

Obecnie most jest wyłączony z ruchu kołowego a dopuszczony jest jedynie ruch pieszych. 

3.3 ŁOŻYSKA 

 Belki oparte bezpośrednio na podporach za pośrednictwem stalowych blach. Całość została 
zabetonowana w poprzecznicach podporowych. 
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3.4 PODPORY 

 Podpory przejścia stanowią dwa przyczółki i dwa filary betonowe wykonane monolityczne  jako 
pełnościenne. Podpory posadowione są bezpośrednio na fundamentach płytkich. Podpory pośrednie zostały 
zabezpieczone przed podmyciem poprzez wykonanie palisady drewnianej. W planie podpory usytuowane są 
równolegle do przeszkody. Szerokość przyczółka wynosi 5,31, filarów ~5,80. 

3.5 NAWIERZCHNIA NA OBIEKCIE  

Na moście nawierzchnię jezdni w całości stanowi kostka granitowa regularna 1010 cm, ułożona na 
podsypce piaskowej. Kostkę ułożono rzędowo a spoiny wypełniono zaprawą cementową. Spadek jezdni jest 
daszkowy i wynosi ok. 2 %.Brak chodników dla pieszych, w przekroju występują jedynie opaski żelbetowe o 
szerokości 60cm. 

3.6 WYPOSAŻENIE OBIEKTU  

W trakcie inwentaryzacji nie wykonywano odkrywek kontrolnych w celu stwierdzenia rodzaju i stanu 
izolacji płyty pomostowej.  

Balustrady na obiekcie wykonane są z kształtowników walcowanych – pochwyt L60x60x5 słupki 
L75x75x8 w rozstawie 160cm przeciąg z płaskownika 60x5. Wysokość balustrady wynosi 85cm. 

4 BADANIA KONTROLNE I UZUPEŁNIAJĄCE POMIARY INWENTARYZACYJNE  

4.1 POMIARY INWENTARYZACYJNE MOSTU  

 Wykonano uzupełniająca inwentaryzację elementów konstrukcji mostu, oraz wykonano pomiary 
niwelacyjne. Dokładnej niwelacji poddano podpory obiektu w celu sprawdzenia czy obiekt nie osiada. Pomiary 
wykonano dalmierzem laserowym oraz ruletką stalową i przymiarem.  

4.2  OGLĘDZINY WIZUALNE OBIEKTU 

 Poddano szczegółowym oględzinom wszystkie elementy konstrukcji mosty. Sprawdzono grubość i 
szerokość pasów kształtowników i rysy na spodzie konstrukcji, a także na ścianach przyczółków i filarów. 
 

4.1  OGLĘDZINY WIZUALNE OBIEKTU 

 Poddano szczegółowym oględzinom wszystkie elementy konstrukcji mosty. Sprawdzono grubość i 
szerokość pasów kształtowników i rysy na spodzie konstrukcji, a także na ścianach przyczółków i filarów. 
 Badania sklerometryczne betonu przeprowadzono celem oceny jednorodności betonu  
i oznaczenia jego wytrzymałości na ściskanie dla potrzeb związanych z oceną przyczyn uszkodzeń oraz 
związanych z określaniem parametrów technicznych betonu w konstrukcji dla ewentualnej optymalizacji  
wyboru materiałów naprawczych.  
Pomiary wykonano młotkiem  .  
 Zależność R-L przyjęto na podstawie "Instrukcji stosowania młotków Schmidta do nieniszczącej 
kontroli jakości betonu w konstrukcji" wydanej przez ITB w 1969 r.  
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 Na podstawie badań oraz oględzin betonu na obiekcie stwierdzono, że w przedmiotowym moście 
występują dwa rodzaje betonu. Wytrzymałość gwarantowana betonu wg Pn-91/S-10042 wynosi: 
 - pomost => B-20 
 - podpory => B-30 
 

5 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU 

5.1 NAWIERZCHNIA JEZDNI I CHODNIKÓW 

Nie stwierdzono żadnych przełomów lub nierówności w jezdni. Spadki poprzeczne i podłużne 
umożliwiają sprawne odprowadzenie wody. Zastrzeżenie budzi jedynie brak uszorstnienia nawierzchni. Na 
betonie opasek widoczne niewielkie spękania. 

5.2 IZOLACJA 

Podczas oględzin obiektu stwierdzono duże ilości wody przedostające się z nawierzchni jezdni i 
chodników w dół pod spód płyty pomostowej. Świadczy to o tym, że albo niema w ogóle hydroizolacji pomostu, 
albo izolacja jest tak zniszczona, że nie spełnia swojego zadania. 

Ogólny stan izolacji ocenia się jako niedostateczny. 

5.3 URZĄDZENIA OBCE  

Na obiekcie nie zlokalizowano urządzeń obcych. 

5.4 DŹWIGARY GŁÓWNE 

Na powierzchniach zewnętrznych dźwigarów występują znaczne ubytki betonu i odsłonięte 
skorodowane zbrojenie. Przyczyną korozji prętów zbrojeniowych i prawdopodobnie też stalowych dźwigarów 
jest utrata właściwości pasywacyjnych otuliny betonowej na skutek karbonatyzacji betonu. Jest to zjawisko 
naturalne w konstrukcjach betonowych z wkładkami stalowymi bez powłok antykarbonatyzacyjnych (są to 
powłoki zabezpieczające przed przenikaniem do betonu dwutlenku węgla z powietrza). 

We wszystkich przęsłach i na wszystkich dźwigarach występują liczne pęknięcia i zarysowania 
betonu. Widać również wiele śladów wypłukiwania z betonu wodorotlenków wapnia Ca(OH)2 oraz innych 
składników stwardniałego zaczynu cementowego. Występuje korozja biologiczna konstrukcji. 

Ogólnie dźwigary główne są w dostatecznym  stanie. 

5.5 PODPORY I ŁOŻYSKA 

Na przyczółkach występuje powierzchniowa korozja betonu i miejscowe ubytki powierzchniowe. 
Widoczna siatka spękań powierzchniowych wypełnienie nisz podłożyskowych odspojone od korpusów (w 
chwili obecnej nie przekazują w sposób prawidłowy obciążeń na konstrukcję przyczółka). Na przyczółku 
prawym od strony wody górnej nastąpiło ścięcie narożnika przyczółka. Na obu przyczółkach na całej 
szerokości korpusów na wysokości ok. 1,5m przebiega równoległa rysa, która zachodzi jeszcze na ściany 
boczne. Szerokość rysy na ścianach bocznych przyczółków sugeruje, iż rysa przechodzi przez cały korpus 
przyczółka 

Na filarach widoczne są liczne spękania i korozja betonu liczne ubytki materiału konstrukcyjnego. 
Nastąpiło odspojenie betonu spadkowego na powierzchni filarów. 

Na podporach występuje korozja biologiczna. 
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Nie stwierdzono przemieszczeń łożysk (stalowe płyty). Łożyska są silnie skorodowane i wymagają 

wymiany lub konserwacji. 
 Ogólny stan podpór i łożysk jest niedostateczny 
 

5.6 NAWIERZCHNIA NA OBIEKCIE 

Stan ogólny nawierzchni jest dobry nie stwierdzono miejsc obluzowanej kostki. Za pomocą spadków 
poprzecznych o wartości 2% i spadków podłużnych o wartości około 0,7% woda jest usuwana z pomostu i 
kierowana poza obiekt; nie stwierdzono miejsc wody stojącej. Na obiekcie nie zaobserwowano żadnych 
dodatkowych urządzeń służących do odprowadzania wód opadowych (wpusty, kolektory). 

5.7 PORĘCZE I BARIERY 

Korozja powierzchniowa i wżerowa balustrad. Wysokość balustrady nienormatywna, brak szczeblinek 
(balustrada typu miejskiego 

 

6 OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE 

6.1 ZAŁOŻENIA DO OBLICZEŃ STATYCZNYCH 

W niniejszym opracowaniu zamieszczono jedynie wyciąg z obliczeń. 
Obliczenia przeprowadzono w programie ROBOT Millennium. Po ustaleniu właściwych przekrojów 

elementów konstrukcyjnych cały układ zamodelowano przestrzennie w celu odzwierciedlenia właściwej pracy 
konstrukcji. 

Analizy elementów stalowych konstrukcji mostu wykonano na podstawie normy 
PN-82/S-10052. Wymiary elementów konstrukcji przyjęto na podstawie pomiarów inwentaryzacyjnych. 
Konstrukcje mostu sprawdzano na obciążenie ciężarem stałym charakterystycznym oraz obciążeniem 
użytkowym klasy D. Analiza konstrukcji polegać będzie na sprawdzeniu, czy wartości naprężeń nie przekroczą 
wytrzymałości obliczeniowej przy założonej klasie obciążenia. 
 

Przyjęty poziom wytrzymałości stali: 
 

Rt = 110 MPa   - wytrzymałość obliczeniowa stali na ścinanie 

Rs = 195 MPa   - wytrzymałość obliczeniowa stali na rozciąganie i ściskanie 
 

Przyjęty poziom wytrzymałości stali: 
 

Rb = 20 MPa   - wytrzymałość obliczeniowa betonu na ściskanie 
 

Współczynniki dynamiczne dla poszczególnych elementów nośnych konstrukcji mostu wyznaczono 
dla maksymalnej dopuszczalnej prędkości taboru samochodowego 30km/h. 
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6.2 OPIS MODELOWANEJ KONSTRUKCJI 

 
Most trzyprzęsłowy o schemacie statycznym belki swobodnie podpartej dodatkowo wzmocnionej 

rusztem stalowym z kształtowników HEB w przestrzeni międzydźwigarowej. Zadaniem rusztu jest 
przeniesienie części obciążeń użytkowych od istniejących dźwigarów obetonowanych. Współpraca pomiędzy 
istniejącymi belkami a nowymi zapewniona będzie przez poprzecznice. Dźwigary główne z profili dwuteowych, 
walcowanych IPN 360 obetonowanych. jezdnia w postaci rusztu poprzecznicowego, poprzecznice  przęsłowe 
z HEB140 w rozstawie co 2,0m, Poszczególne elementy mostu połączone poprzez skręcenie. Obiekt podparty 
swobodnie na przyczółkach betonowych. 
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7 STAN PROJEKTOWANY  

7.1 ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE 

Remont obejmuję wzmocnienie istniejącej konstrukcji dodatkową konstrukcją rusztową opartą 
swobodnie na istniejących przyczółkach. Współpraca pomiędzy konstrukcjami zapewniona zostanie poprzez 
poprzecznice. Całość połączona na śruby sprężające M20 klasy 8.8 

Dla nowych elementów konstrukcyjnych przyjęto stal S235J2+N, do uzupełnienia ubytków betonu 
beton B30, do napraw powierzchniowych zaprawy PCC. 

Dla nowoprojektowanej konstrukcji dopuszczalna prędkość wynosi 30km/h a dopuszczalna masa 
całkowita pojazdów nie powinna być większa niż 3.5t. 

Nie projektuje się zmian w istniejącym zagospodarowaniu terenu. Nie zmienia się światła pionowego 
ani poziomego istniejącego mostu. Nie ingeruje się w układ komunikacyjny pod obiektem. Nie ingeruje się w 
układ fundamentów obiektu. 

7.2 ZAKRES PROJEKTOWANYCH PRAC REMONTOWYCH 

Remont mostu obejmuje pracę związane z naprawą elementów konstrukcji, odtworzeniem nowej 
nawierzchni, wymianą oraz naprawą elementów wyposażenia a także naprawą powierzchniową elementów 
zewnętrznych, w szczególności projektuje się: 

 dodatkową konstrukcję – ruszt stalowy wmontowany pomiędzy istniejącą konstrukcję i opartą na 
przyczółkach i filarach 

 wykonanie nowej izolacji przęsła  
 rozbiórkę istniejącej nawierzchni na obiekcie oraz frezowanie nawierzchni na dojazdach 
 wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na obiekcie i na dojazdach 
 naprawę niektórych elementów wyposażenia np. balustrady – podwyższenie, dogęszczenie 

przeciągów 
 zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych i żelbetowych 
 wykonanie dodatkowej bramy ograniczającej skrajnię na wjazdach w celu ograniczenia tonażu 

7.3 OPIS TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNY REMONTU 

7.3.1 Wzmocnienie istniejących przęseł 

W celu zwiększenia nośności istniejącego mostu projektuje się odciążenie istniejących dźwigarów 
dodatkowymi dźwigarami z kształtowników walcowanych HEB300 połączonych z istniejącymi poprzecznicami 
z kształtowników HEB 140 Całość rusztu połączono sprężonymi śrubami M16 klasy 8.8 

W ramach wzmocnienia przewiduje się następujące czynności:  
 lokalne odsłonięcie istniejącego dźwigara I360 w celu montażu projektowanej poprzecznicy z 

kształtownika walcowanego HEB140 – należy wykonać odkucie betonu a niekolidujące z poprzecznicą 
zbrojenie pozostawić 

 wykonanie czterech otworów zgodnych z otworami blachy czołowej projektowanej poprzecznicy 
 oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne rozkutej części istniejącego stalowego dźwigara 

powłoką z dwuskładnikowej farby na bazie żywicy epoksydowej z miką żelaza i płatkami aluminium – 
80μm, 

 montaż poprzecznic z istniejącymi i projektowanymi dźwigarami (śruby M16) 
 odtworzenie rozkutej betonowej części dźwigara 
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 ubezpieczenie filarów materacami gabionowymi (siatkowo – kamiennymi) o wymiarach szer. 5,0m dł. 

6,0m gr. 0,5m 

7.3.2 Konstrukcja bramownicy 

Rozwiązanie architektoniczno budowlane 
 obie bramownice, mają za zadanie ostrzegać uczestników ruchu drogowego przed wjazdem na most 

o ograniczonej skrajni pionowej i  poziomej  
 konstrukcje bramownic mają za zadanie powstrzymać pojazdy drogowe przed wjazdem na most 
 bramownice przewidziano w postaci stalowych ram jednoprzęsłowych z elementami sztywnymi w 

pomalowanymi w pasy czarno-żółte zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem dotyczącym 
oznakowania urządzeń bramowych.  

 oznakowanie U-9a - U-9c zostanie podwieszone do rygli i słupów bramownic za pomocą opasek 
stalowych 

 
Rozwiązania konstrukcyjne stalowych bramownic.  

 przewiduje się dwie bramownice o rozpiętości osiowej 3,06m i wysokości 3,22m 
 w bramownicach wszystkie elementy ramy, tj. oba słupy i rygiel przewidziano wykonać z 

kształtowników walcowanych HEB160.  
 słupy z ryglami łączone są ze sobą za pomocą śrub M20x70-6,8 w ilości 6 szt./1 połączenie.  
 słupy utwierdzane są w otworach wywierconych w istniejącej płycie przęsła  śrub fundamentowych 

M20x250 mm /stal 18G2/ wklejanych na żywicy.  
 blachy węzłowe wykonane zostaną z blach grubości 20 mm.  
 do połączeń śrubowych przewidziano śruby M20 mm klasy 6.8.  
 Wszystkie elementy stalowe ramy wykonać należy ze stali St3S (S355JRG2).  
 do połączeń spawanych należy stosować elektrody typu EB 1.50.  
 wszystkie elementy stalowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie zgodnie z punktem 7.3.4. niniejszego 

opisu.  
 szczegółowe rozwiązania pokazano na rysunkach 
 

W celu odpowiedniego przytwierdzenia konstrukcji ramy bramownicy (stopy) należy wykonać lokalne 
poszerzenie opaski – zawężenie jezdni z betonu C25/30 zbrojonego siatką Ø10 oczko 50x50 wg rys. M-3 

7.3.3 Nawierzchnia na obiekcie i na dojazdach 

Konstrukcja nawierzchni jezdni na obiekcie składa się z następujących warstw: 
 warstwa ścieralna – mieszanka SMA 11 4 cm 
 warstwa wiążąca – beton asfaltowy 16W 5-8 cm 
 izolacja z papy zgrzewalnej 0.5 cm 

Warstwa wiążąca nawierzchni stanowi zarazem zabezpieczenie izolacji – sposób wykonania warstwy 
musi wykluczać ryzyko uszkodzenia izolacji.   

Nawierzchnia szczelna na opaskach szer.60cm wykonana zostanie z żywic epoksydowo-
poliuretanowych grubości 0.4 cm, układanych bezpośrednio na powierzchni kap. 

Nawierzchnia na dojazdach stanowi warstwa ścieralna grubości 5cm położona bezpośrednio na 
frezowanej nawierzchni 

7.3.4 Zabezpieczenie antykorozyjne – konstrukcje nowe (ruszt przęsła, bramownice) 

Przewiduje się wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych elementów stalowych konstrukcji nowych w 
następującej technologii: 
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 oczyszczenie (metodą strumieniowo-cierną: piaskowanie, śrutowanie lub hydrodynamicznie) 

konstrukcji do stopnia Sa 2.5 (wg PN-ISO 8501-1), 
 metalizacja natryskowa cynkiem Zn – 150μm, 
 warstwa technologiczna doszczelniająca (do wysycenia powierzchni) z dwuskładnikowej farby na 

bazie żywicy epoksydowej, 
 powłoka gruntująca z dwuskładnikowej farby na bazie żywicy epoksydowej z miką żelaza i płatkami 

aluminium – 60 μm,  
 powłoka międzywarstwowa z dwuskładnikowej farby na bazie żywicy epoksydowej z miką żelaza i 

płatkami aluminium – 80 μm,  
 powłoka nawierzchniowa z dwuskładnikowej farby na bazie poliuretanu, zawierająca mikę żelaza – 

60μm.  

Łączna grubość powłok malarskich wynosi minimum 200μm.   
 
Warunki aplikacji: 

 uzyskana powierzchnia sucha, odtłuszczona i odkurzona, 
 temperatura powietrza min 50C, 
 temperatura podłoża wyższa o 30C od temperatury punktu rosy, 
 wilgotność powietrza max. 80%. 
Uwaga: warunki i technologia wykonania zabezpieczeń antykorozyjnych zgodne z treścią Aprobaty 
Technicznej IBDiM Warszawa, pod nadzorem przedstawiciela producenta materiałów. 
 
 

7.3.5 Zabezpieczenie antykorozyjne – konstrukcje istniejące 

Przewiduje się wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych elementów stalowych konstrukcji 
istniejących w następującej technologii (nie obejmuje koryt balastowych dla podsypki tłuczniowej): 
 oczyszczenie (metodą strumieniowo-cierną: piaskowanie, śrutowanie lub hydrodynamicznie) 

konstrukcji do stopnia Sa 2.5 (wg PN-ISO 8501-1),  
 powłoka gruntująca z dwuskładnikowej farby na bazie żywicy epoksydowej, wysokocynkowa 

(zawartość cynku powyżej 90%) – 60μm, 
 powłoka międzywarstwowa z dwuskładnikowej farby na bazie żywicy epoksydowej z miką żelaza i 

płatkami aluminium – 80μm, 
 powłoka nawierzchniowa z dwuskładnikowej farby na bazie poliuretanu, zawierająca mikę żelaza – 

60μm. 

Łączna grubość powłok malarskich wynosi minimum 200μm.   
Warunki aplikacji: 

 uzyskana powierzchnia sucha, odtłuszczona i odkurzona, 
 temperatura powietrza min 50C, 
 temperatura podłoża wyższa o 30C od temperatury punktu rosy, 
 wilgotność powietrza max. 80%. 

Uwaga: warunki i technologia wykonania zabezpieczeń antykorozyjnych zgodne z treścią Aprobaty 
Technicznej IBDiM Warszawa, pod nadzorem przedstawiciela producenta materiałów. 

7.3.6 Iniekcje 

Dla potrzeb: iniekcji siłowych niepracujących rys i pęknięć, wzmacniania strukturalnego metodą 
sklejania siłowego, uszczelnienia rys wilgotnych i nieruchomych o szerokości od 0.2mm do 5mm przewiduje 
się zastosowanie  żywic epoksydowych, dwuskładnikowych o niskiej lepkości.   
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Dla pęknięć o większej rozwartości należy stosować suspensje mineralne drobno zmielonych 

cementów, modyfikowanych polimerami z dodatkiem piasków kwarcowych i z płynem zarobowym w postaci 
wodnej dyspersji akrylowej. 

Dla potrzeb uszczelnienia zarysowań prowadzących wycieki a nie wymagających zamknięć siłowych należy 
stosować pęczniejące żywice poliuretanowe.  

Technologia prac iniekcyjnych: 
 wykonanie rusztowań w obszarze występowania zarysowań, wykonanie prac rozbiórkowych (skucie 

otuliny) oraz oczyszczenie podłoża, 
 ustalenie szczegółowego przebiegu zarysowań, szerokości i zmiany szerokości zarysowań, określenie 

stopnia zawilgocenia (w tym występowanie przecieków wodnych), zmiany krawędzi pęknięć (ruchome, 
nieruchome), 

 ustalenie wytrzymałości materiału młotkiem Schmidt’a dla określenia maksymalnego ciśnienia iniekcji, 
 poszerzenie i pogłębienie zarysowań, odkucie skorodowanych fragmentów materaiłu na obrzeżach 

zarysowań, 
 wykonanie naprzemiennych nawiertów przez zarysowanie pod kątem 450 w rozstawie co ok. 0.5 

grubości naprawianego elementu, gabaryty otworów uzależnione od rodzaju uszkodzenia (rysa, 
pęknięcie),  

 oczyszczenie rys i nawierconych otworów sprężony powietrzem lub wodą pod ciśnieniem, 
 zamknięcie powierzchniowe (uszczelnienie) rys za pomocą szpachlówki, 
 montaż pakerów (wentyli) iniekcyjnych bez zaworów zwrotnych, dla odpowietrzenia i kontroli 

wypełnienia kompozycją iniekcyjną, 
 iniekcja pompą iniekcyjną pozwalającą na jednoczesne dozowanie dwóch składników kompozycji 

iniekcyjnej, 
 prace iniekcyjne prowadzone w temp. od +50C  do +300C,  
 iniekcja w kolejności od pakera skrajnego z jednoczesną obserwacją rysy od góry (spodziewany 

wypływ materiału iniekcyjnego), 
 iniekcja prowadzona przez kolejne pakery przy jednoczesnym zamykaniu zaworów zwrotnych w 

pakerach wykorzystanych, 
 iniekcja uzupełniająca przed upływem czasu wiązania preparatu, 
 demontaż pakerów i zamknięcie otworów materiałem uszczelniającym. 

 

Uwaga: 

Iniekcji nie podlegają zarysowania wywołane korozją prętów zbrojeniowych (beton w miejscach 
uszkodzenia podlega w całości usunięciu) oraz  rysy o charakterze termicznym (w tym rysy skurczowe) o 
rozwartości poniżej 0.2-0.3mm.  Przy ocenie rozwartości rys należy uwzględnić, że proces oczyszczenia 
powierzchni metodą piaskowania może prowadzić  do poszerzenia krawędzi rys o ok. 0.2mm.  

Zarysowania konstrukcji stwierdzone w trakcie szczegółowego przeglądu, któremu podlega 
konstrukcja  po jej oczyszczeniu podlegają ocenie i kwalifikacji przez Inżyniera Kontraktu  i Projektanta.   

7.3.7 Przygotowanie (oczyszczenie) powierzchni przęseł i podpór  

Przygotowanie powierzchni obejmuje: 
 skucie zerodowanych, uszkodzonych, odparzonych i zarysowanych powierzchni betonu,  
 oczyszczenie powierzchni materiału polegające na usunięciu: luźnych frakcji materiału, fragmentów 

materiału powierzchniowo zerodowanego, pozostałości mleczka cementowego, pozostałości 
substancji szkodliwych, smarów, tłuszczy, powłok ochronnych i pyłów,  

 czyszczenie metodą strumieniowo-cierną: piaskowanie, śrutowanie lub hydrodynamicznie,  
 zmycie pod ciśnieniem. 
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7.3.8 Zabezpieczenie powierzchniowe betonu 

Na przygotowane podłoże należy zastosować elastyczne powłoki  antykarbonatyzacyjne i 
hydrofobizacyjne w postaci jednoskładnikowych dyspersji wodnych kopolimerów etylowych, o podwyższonej 
zdolności pokrywania zarysowań (pokrywających rysy o rozwartości do 0.3 mm).  

Warunki aplikacji: 
 podłoże przygotowane zgodnie z punktem 7.3.7. 
 wilgotność podłoża bezpośrednio przed wykonywaniem robót powinna spełniać wymagania podane w 

instrukcji producenta materiału powłoki tzn.  
 nie może być większa niż 4% dla materiałów stosowanych na suche podłoże,  
 dla materiałów stosowanych na mokre podłoże dopuszczalne jest podłoże matowo-wilgotne, 
 temperatura podłoża betonowego i powietrza powinna wynosić: 

- dla materiałów na bazie  żywic syntetycznych nie mniej niż +80C (temperatura podłoża musi być 
wyższa o 30K od punktu rosy) i nie więcej niż +300C, 
- dla materiałów na bazie cementów i cementów modyfikowanych żywicami syntetycznymi nie mniej 
niż +50C lecz nie więcej niż +250C, 

 materiał można nanosić przy wilgotności wzgl. powietrza max. 80%, po upływie 1h powłoka jest 
odporna na oddziaływanie deszczu. 
Wykonanie powłok:  

 powłoki elastyczne wymagają zastosowania materiału gruntującego,  
 przewiduje się dwie warstwy powłok nanoszonych w odstępie 6-8 godz., 
 przed wykonaniem powłok należy przewidzieć min. 6 godz. na związanie warstwy szpachlówki, 
 nanoszenie przy użyciu natrysku hydrodynamicznego, 
 bezpośrednio po ukończeniu prac związanych z zabezpieczeniem materiału należy chronić 

powierzchnię przed intensywnym nasłonecznieniem, silnym wiatrem, a także deszczem oraz 
spadkiem temperatury powietrza poniżej 50C i przegrzaniem powyżej 250C (o ile instrukcja 
producenta materiału nie stanowi inaczej). 
Podstawowe wymagania dla stosowanego materiału: 

 grubość dla powłok elastycznych 300m (zgodna z instrukcjami producenta i wymaganiami Aprobaty 
Technicznej dla danego materiału), 

 zdolność przenoszenia rys do 0.3 mm,  
 opory dyfuzyjne  

- współczynnik przenikania SD CO2  min. 70 m,  
- współczynnik  przenikania SD H2O maks. 0.60 m. 

 wymagana wytrzymałość na odrywanie powłoki od podłoża bet. wg PN-92/B-01814: 
-  wartość średnia     0.8MPa, 
-  wartość minimalna  0.5MPa. 
Dobór kolorów materiału  zgodny z projektem kolorystyki obiektu. 
 

7.3.8.1 Hydroizolacja przęseł 
Izolacja płyty pomostowej przęsła w części „chodnikowej” (opaski 60cm) obejmuje:  

 przygotowanie podłoża zgodnie z punktem 7.3.7. 
 warstwę gruntującą z żywicy epoksydowej o niskiej lepkości, 
 zasadniczą warstwę izolacji z żywicy epoksydowo – poliuretanowej zmieszanej w stosunku 1:1 z 

ogniowo suszonym piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,4-0,7mm – min. 4,0mm, 
 posypanie świeżej warstwy ogniowo suszonym piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,4-0,7mm.  

Uwaga: warunki i technologia wykonania izolacji zgodna z wytycznymi technicznymi oraz treścią 
Aprobaty Technicznej IBDiM Warszawa, pod nadzorem przedstawiciela producenta materiału.  
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Warunki aplikacji: 

 przygotowanie podłoża zgodnie z punktem 7.3.7. 
 wysokość lokalnych nierówności  powierzchni  max. 1,5mm (krawędzie nieostre), 
 krawędzie występujące na izolowanej powierzchni zaokrąglone łukiem o min. R=5cm lub ścięte pod 

kątem 450 o boku min. 3cm, 
 powierzchnia przed gruntowaniem starannie odpylona, 
 wilgotność podłoża max. 4%,  
 temperatura powierzchni betonu wyższa min. o 30C od punktu rosy, 
 wilgotność względna powietrza max. 85%,  
 temperatura powietrza i budowli od +100C do +300C. 

Technologia układania: 

 aplikacja gruntu metodą ręczną z użyciem wałka, pędzla lub gumowej gracy,  
 wtarcie ułożonego gruntu  szczotką z twardego włosia dla uzyskania pełnego nasycenia podłoża,  
 w wypadku dwóch warstw gruntu konieczność wykonania posypki świeżego gruntu pierwszej warstwy 

prażonym (piecowo suchym) piaskiem kwarcowym o frakcji 0,4-0,7mm (1,0-1,5kg/m2) i usunięcie 
nadmiaru posypki,  

 naniesienie wymieszanego materiału warstwy zasadniczej w jednej warstwie, 
 ułożenie  przy pomocy szpachli ząbkowanej lub natrysk niskociśnieniowy, 
 wyrównanie i odpowietrzenie świeżo ułożonej warstwy materiału wałkiem okolcowanym,  
 posypanie świeżej warstwy prażonym (piecowo suchym) piaskiem kwarcowym o frakcji 0,4-0,7mm 

(4,0-6,0kg/m2) i usunięcie nadmiaru posypki. 

W przypadkach płyty pomostowej w części nad jezdnią przewiduje się zastosowanie hydroizolacji o 
grubości 5,0mm w postaci polimerowo-bitumicznej papy termozgrzewalnej, modyfikowanej elastomerem SBS 
(styren – butadien - styren)  z osnową z włókniny poliestrowej, przesyconej i powleczonej obustronnie masą 
asfaltowo-polimerową. Wierzchnia warstwa wykończona posypką z piasku kwarcowego. Dolna powierzchnia 
papy jest zabezpieczona przed sklejeniem w rolce cienką folią polietylenową. Do gruntowania przygotowanej 
powierzchni przewiduje się dwukomponentowy, bezrozpuszczalnikowy środek  z utwardzaczem aminowym na 
bazie żywicy epoksydowej. Użyty do wykonania izolacji materiał powinien spełniać wymagania określone w 
rozporządzeniu MTiGM z dnia 30.05.2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. 

Zabezpieczenie hydroizolacji na obiektach drogowych warstwą asfaltu twardolanego o grubości 
40mm, stanowiącego równocześnie warstwę wiążącą nawierzchni na obiekcie. 

7.3.8.2 Zabezpieczenie filarów materacami gabionowymi 

Wykonanie umocnienia filarów obejmuje: 

 przygotowanie podłoża – grunt rodzimy dogęszczony do Is=0,95,  
 ułożenie poduszki żwirowej gr 15cm 
 ułożenie geowłókniny o gramaturze 320g/m2 
 ułożenie siatki – rozłożenie  rozciągnięcie materac na powierzchni następie należy zagiąć podnieść do 

pionu boki materaca i przegrody wewnętrzne i połączyć wszystkie stykające się boki i przegrody, 
zszywając je drutem 

 wypełnienie materacy – kamień łamany średnica maksymalna 200mm, średnica minimalna nie 
mniejsza niż wymiar oczka siatki. 
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8 INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 Podczas realizacji robót w ramach niniejszego opracowania występują roboty stwarzające szczególnie 
wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi w rozumieniu: „Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. i 1126). W związku z 
powyższym przed przystąpieniem do robót wg niniejszego projektu, kierownik budowy zobowiązany 
jest sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwany „planem bioz”. 

8.1 ZAKRES ROBÓT 

 wzmocnienie przęseł, 
 rozbiórkę elementów obiektu istniejącego, 
 naprawę izolacji i nawierzchni jezdni i chodników na moście i dojazdach, 
 naprawa powierzchniowa betonowych konstrukcji przęseł, filarów i przyczółków, 
 wykonanie umocnienia istniejących filarów materacami gabionowymi 
 zabezpieczenie powierzchniowe i antykorozyjne wszystkich elementów 

8.2 WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

a) Przedmiotowy most drogowy. 
b) Dojazdy do obiektu. 

8.3 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE 

BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 

 Na przedmiotowym obiekcie nie występują elementy zagospodarowania terenu, które mogłyby 
stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

8.4 PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA PODCZAS ROBÓT  

 Do robót wyszczególnionych w §6 ustawy, jako roboty stwarzające szczególnie wysokie ryzyko 
powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujących w ramach niniejszego opracowania 
projektowego, zalicza się: 

 roboty prowadzone przy użyciu dźwigów (ust 1, lit f), 
 montaż elementów konstrukcyjnych (ust 1, lit h), 

 

8.5 SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW 

 Pracownicy muszą być przeszkoleni w ogólnych zasadach BHP przy robotach mostowych przez 
służby BHP. 
 Bezpośrednio przed przystąpieniem do robót, pracownicy powinni przejść przeszkolenie 
stanowiskowe BHP realizowane przez wyznaczone w tym celu osoby lub bezpośrednich przełożonych, 
szczególnie w zakresie 

 zasad postępowania w przypadku wystąpienia w/w zagrożeń, 
 zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi. 
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8.6 TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ŚRODKI ZARADCZE  

 Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych 
określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia, a także sposoby zapobiegania tym 
zagrożeniom („plan bioz”) opracuje kierownik budowy lub inny podmiot w okresie przygotowania do prac 
budowlanych. 
Należy tam zwrócić szczególną uwagę na: 

 ustalenia sprawnej struktury bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi, 
 prawidłową organizację budowy z zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej komunikacji umożliwiającej 

szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń, 
 prawidłowe oznakowanie terenu budowy, zabezpieczenia wykopów, oświetlenia terenu, wydzielenia i 

oznakowania stref zagrożenia itp., 
 rozmieszczenie sprzętu ratunkowego. 
 

 Wszystkie roboty rozbiórkowe i budowlano-montażowe należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi 
warunkami technicznymi, przepisami bhp i p.poż., a w szczególności: 

 Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony 
Środowiska z dnia 10.02.1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 
drogowych i mostowych. Dz. U. Nr 7, poz. 30 z 1977 r. 

 Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz zdrowia w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy pracowników zatrudnionych przy ręcznym dźwiganiu i przenoszeniu ciężarów z dnia 1 
kwietnia 1953 r. (Dz. U. z dnia 23 kwietnia 1953 r.), 

 Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy spawaniu i cięciu metali z dnia 2 listopada 1954 r. (Dz. U. z dnia 16 listopada 1954 
r.), 

 Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych z 
dnia 28 marca 1972 r. (Dz. U. Nr 13, poz. 93)  

 Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegółowych 
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 285), 

 Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej 
budynków, innych obiektów bud. i terenów (Dz. U. Nr 121, poz. 1138) 

 

 W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania robót budowlanych istotnych rozbieżności 
pomiędzy stanem faktycznym a dokumentacją, należy o tym fakcie poinformować projektanta. 
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