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Nr Tytuł rysunku Stan Skala 
MI-1 Rysunek inwentaryzacyjny  istn.  1:50 

 

KARTY TECHNICZNE 
1. Sprawozdanie z badań sklerometrycznych przyczółka i przęsła. 
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1 PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

 Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie szczegółowej inwentaryzacji oraz ocena 
nośności dla mostu drogowego w miejscowości Kierpień.  
Widok i usytuowanie obiektu na planie pokazano na rys. 1.1. 

 

 
 

 
 

Rys. 1.1. Widok i lokalizacja obiektu na planie miasta 

 
 Celem opracowania jest inwentaryzacja opis i analiza aktualnego stanu obiektu, ustalenie i ocena jego 
obecnej nośności, określonej według aktualnie obowiązujących przepisów i norm. 
 
 W zakres niniejszego opracowania wchodzą: 

 Dokumentacja fotograficzna. 
 Inwentaryzacja obiektu 
 Sprawdzenie zgodności parametrów obiektu z danymi zawartymi w ewidencji  

i archiwalnej dokumentacji technicznej. 
 Organoleptyczna ocena stanu technicznego poszczególnych elementów konstrukcyjnych. 
 Badania kontrolne i pomiarowe. 
 Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe przęsła stalowo-betonowego. 
 Opinia techniczna nt. stanu technicznego obiektu oraz podanie sposobu dalszego 

postępowania z obiektem.  
 Wnioski i zalecenia końcowe. 

Most w km 3+698 
Kierpień 
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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.   

4.3 BADANIA SKLEROMETRYCZNE 

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 Schmidta typu N wg PN-74/B-06262.  
 Zależność R-L przyjęto na podstawie "Instrukcji stosowania młotków Schmidta do nieniszczącej 
kontroli jakości betonu w konstrukcji" wydanej przez ITB w 1969 r.  
 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 
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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. 
Nie stwierdzono przemieszczeń łożysk (stalowe płyty). Łożyska są silnie skorodowane i wymagają 

wymiany lub konserwacji. 
 Ogólny stan podpór i łożysk jest niedostateczny 
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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  
 

Stan obiektu ilustrują poniższe zdjęcia fotograficzne: 
 

 
Fot.5.1 Widok ogólny pomostu i dojazdu do obiektu 

 

 
Fot.5.2 Widok przęseł od strony wody górnej 
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             Przyczółek prawy od strony wody górnej    Przyczółek lewy od strony wody górnej 

Widoczne odspojenie naroża i ubytki materiału 
 

 
Korpus przyczółka prawego od strony WG – wycieki + rysa biegnąca po całej szerokości korpus 



 Strona 10 
 

OCENA NOŚNOŚCI mostu drogowego w miejscowości Kierpień 

 

 
Stan filarów 

  

 
Wysolenia, uszkodzone stężenie 
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Brak izolacji lub nieszczelna izolacja    Widoczne skorodowane zbrojenie płyty 

 

 
Odspojenie betonu spadkowego na filarze 
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MOST NAD KANAŁEM ULTGI RZEKI OSOBŁOGI
1. ZAŁOŻENIA OBLICZENIOWE

1.1 Podstawa opracowania

Obliczenia przeprowadzono w oparciu o aktualny układ norm oraz przepisów obowiązujących 

przy projektowaniu obiektów mostowych:

1. PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

2. PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obciążenia.

3. PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.

4. PN-82/S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie.

5. PN-81/B-03020 Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

6. EN 1991-2: 2003. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 2: Obciążenia ruchome mostów. 

1.2. Parametry materiałowe

1.2.1. Materiały przęseł

Przyjęto iż przęsło w całości wykonano ze stali nie większej nie lepszej niż St3S

Stal konstrukcyjna  wg PN-82/S-10052

Symbol St3S

R
200 1.     195 

2. 190 3.

Rd 240

E 205

1.) – Wartość wytrzymałości dla elementów o grubości do 16 mm
2.) – Wartość wytrzymałości dla elementów o grubości od 16 do 30 mm.

6 SPRAWDZENIE MOSTU NA OBCIĄŻENIE KLASĄ E, KONSTRUKCJA NIEUSZKODZONA Z 

   UWZGLĘDNIENIEM ZARYSOWANIA

Cecha materiału Jednostka

Wytrzymałość obliczeniowa na rozciąganie, ściskanie, rozciąganie przy zginaniu MPa

Wytrzymałość obliczeniowa na ścinanie

MPa

Moduł sprężystości GPa

120 1.    115 
2. 110 3.

Wytrzymałość obliczeniowa na docisk

MPaRt

2.) – Wartość wytrzymałości dla elementów o grubości od 16 do 30 mm.
3.) – Wartość wytrzymałości dla elementów o grubości od 30 do 50 mm

Beton płyty  wg PN-82/S-10042

Symbol St3S

R 15

Rd 0,73

E 27

1.4. Założenia obliczeniowe

Przy wymiarowania konstrukcji stalowej rozpatrywano następujące rodzaje obciążenia:

obciążenie ciężarem własnym konstrukcji
obciążenie ciężarem wyposażenia

obciążenia użytkowe klasy E wg normy PN S-10030 

MPa

Obliczenia wykonano na podstawie istniejącej dokumentacji archiwalnej (karty obiektu, ekspertyzy z 2008), wizji lokalnych oraz wywiadu 

środowiskowego określono obecną nośność obiektu (wstępnie wykorzystujące linie wpływowe oraz pomijając wpływ pełzania i zakładając pewne 

uproszczenia). Stal konstrukcyjna jest z grupy St3S i beton B15

8

Wytrzymałość obliczeniowa na docisk MPa

Moduł sprężystości GPa

Cecha materiału Jednostka

Rt

Wytrzymałość gwarantowana MPa

Wytrzymałość obliczeniowa na ścinanie
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2. ZESTAWIENIE OBIĄŻEN

Analizie podlega stan obiektu przed remontem

2.1. Obciążenia stałe

gch γf,max γf,min gr,max gr,min

a) nawierzchnia na obiekcie [kN/m kN/m2 ] [kN/m kN/m2 ][kN/m kN/m2 ]

kostka granitowa 10x10 27x0,1= 2,70 1,50 0,9 4,05 2,43

izolacja płyty pomostowej 3,0x0,006*78,5= 0,47 1,50 0,9 0,71 0,42

b) balustrada 0,5 1,50 0,9 0,75 0,45

c) konstrukcja [ kN/m ] [ kN/m ] [ kN/m ]

dźwigar główny

poprzecznice

stężenia

Razem dźwigar: 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2. Obciążenia ruchome

Współczynnik dynamiczny:

Lt= 11,30 m φ= 1,35-0,005L = 1,294

Obliczenia przeprowadzono w programie ROBOT Millennium. Program „ROBOT Millennium” wykorzystuje metodę elementów skończonych. 

Obiekty zamodelowano w układzie klasy e1p3 . Most trzyprzęsłowy, stalowo - betonowy, konstrukcja przęseł o schemacie statycznym belki 

swobodnie podpartej. Dźwigary główne z profili dwuteowych, walcowanych IPN 360 obetonowanych. jezdnia w postaci rusztu poprzecznicowego, 

poprzecznice  podporowe oraz jedna poprzecznica przęsłowa, Poszczególne elementy mostu połączone na nity. Obiekt podparty swobodnie na 

przyczółkach betonowych.

Analizy elementów konstrukcji przejścia wykonano na podstawie normy PN-82/S-10052. Wymiary elementów konstrukcji przyjęto na podstawie 

inwentaryzacji. Konstrukcje mostu sprawdzano na obciążenie stałe (ciężar własny oraz wyposażenie) oraz obciążenie zmienne pojazd K i q oraz 

obciążenie tłumem pieszych na mogących się znajdować na opasce bezpieczeństwa wg PN-85/S-10030. Analiza konstrukcji polegać będzie na 

określeniu wielkości sił wewnętrznych w jej elementach, określeniu wytężenia elementów konstrukcyjnych oraz ostatecznie określeniu 

dopuszczalnej klasy obciążeń taborem.

zamodelowano w Robot Millennium

zamodelowano w Robot Millennium

zamodelowano w Robot Millennium

W obliczeniach nie uwzględniono technologii wykonania

Obciążenie taborem kolejowym zgodnie z PN-85/S-10030. Jako wyjściową klasę obciążenia przyjęto klasę najniższą - E. Obciążenie ruchome 

mostu  składa się z 8 sił o wartości 30kN każda oraz dodatkowego obciążenia powierzchniowego o wartości 1,2kN/m2

Lt= 11,30 m φ= 1,35-0,005L = 1,294

Obciążenia taborem dla współczynnika γf = 1,5 wg PN-85/S-10030 

30 kN 45 kN 58,2075 kN

1,2 kN 1,8 kN

2.3 Obciążenie tłumem pieszych wg PN-85/S-10030

Obciążenie tłumem pieszych chodnika służbowego wg PN-85/S-10030

qt,ch= 2,50 kN/m

qt,r=qt,ch*γf= 3,25 kN/m dla współczynnika γf 1,3

powierzchniowe (obl.)

pojazd K (charakt.)

powierzchniowe (charakt.)

pojazd K (obl) pojazd K (wsp. Dynam.)
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I PRZĘSŁO ŚRODKOWE
3. MODEL MES OBIEKTU

3.1 Charakterystyki geometryczne prętów

Przekrój zarysowany Przekrój niezarysowany

Poprzecznica przęsłowa Poprzecznica podporowa
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3.Model obliczeniowy - wizualizacja

Rzut w aksonometrii

Przekrój poprzeczny

4. ANALIZA STATYCZNO – WYTRZYMAŁOŚCIOWA MOSTU

4.1 Analiza dźwigarów głównych

4.1.1 Kombinacje obciążeń

Obciążenia modelowano w programie Robot Millennium jako charakterystyczne. Następnie tworzono kombinację obciążeń z odpowiednimi 

współczynnikami obliczeniowymi. Poniżej przedstawiono wizualizację wybranych obciążeń działających na obiekt. Aby nie zaciemniać rysunku 

zrezygnowano z wyświetlania opisów obciążeń (ich wartości i rodzaju):

Schemat obciążenia stałego

Schemat obciążenia zmiennego K+q
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4.1.2 Stan graniczny nośności – obciążenie klasy E (najniższej)

Wykres momentów zginających [kNm]

Wykres sił tnących

Rozważone zostanie układ: podstawowy. Współczynniki obliczeniowe zgodne są z PN-85/S-10030. Kombinacje te dla dźwigarów głównych 

skrajnych przedstawione są poniżej:

Naprężenia normalne w przekroju zespolonym - zarysowanym [MPa]

(Przekrój z uwzględnieniem zarysowania)

Naprężenia w dźwigarze stalowym

       σyd1 = 202,68 MPa > 1,05*R=199,5 [MPa]

Naprężenia w płycie betonowej

       σyd1 = 12,75 MPa <15,0 [MPa]

Warunek nośności NIE spełniony dla obciążeń klasy "E"
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Naprężenia normalne w przekroju zespolonym - zarysowanym [MPa]

(Przekrój niezarysowany)

4.3 Stan graniczny użytkowalności – ugięcia

Zgodnie z wymaganiami graniczne ugięcia przęseł belek pełnościennych w obiektach kolejowych nie mogą przekraczać w rozważanym przypadku 

Warunek stanu granicznego użytkowalności dotyczącego przemieszczeń pionowych przęsła przyjmuje postać:

Warunek pionowych przemieszczeń dopuszczalnych dla podłużnicy JEST spełniony.

Wniosek

Przęsło środkowe nie spełnia wymagań klasy E

cm8,3
300

1130

300
cm8,2max <

L
u
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II PRZĘSŁO SKRAJNE
3. MODEL MES OBIEKTU

3.1 Charakterystyki geometryczne prętów

Przekrój zarysowany Przekrój niezarysowany

Poprzecznica przęsłowa Poprzecznica podporowa
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3.Model obliczeniowy - wizualizacja

Pod względem wizualnym model przęsła jest identyczny jak dla przęsła środkowego.

4. ANALIZA STATYCZNO – WYTRZYMAŁOŚCIOWA MOSTU

4.1 Analiza dźwigarów głównych

4.1.1 Kombinacje obciążeń

Schemat obciążenia  stałego

Obciążenia modelowano w programie Robot Millennium jako charakterystyczne. Następnie tworzono kombinację obciążeń z odpowiednimi 

Schemat obciążenia zmiennego K+q
4.1.2 Stan graniczny nośności – obciążenie klasy E (najniższej)

Wykres momentów zginających [kNm]
Rozważone zostanie układ: podstawowy. Współczynniki obliczeniowe zgodne są z PN-85/S-10030. Kombinacje te dla dźwigarów głównych 
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Wykres sił tnących

Naprężenia normalne w przekroju zespolonym - zarysowanym [MPa]

(Przekrój z uwzględnieniem zarysowania)

Naprężenia w dźwigarze stalowym

       σyd1 = 226,65 MPa > 1,05*R=199,5 [MPa]

Naprężenia w płycie betonowej

       σyd1 = 14,1 MPa >15,0 [MPa]

Warunek nośności NIE spełniony dla obciążeń klasy "E"

Naprężenia normalne w przekroju zespolonym - zarysowanym [MPa]

(Przekrój niezarysowany)
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4.3 Stan graniczny użytkowalności – ugięcia

Warunek stanu granicznego użytkowalności dotyczącego przemieszczeń pionowych przęsła przyjmuje postać:

Warunek pionowych przemieszczeń dopuszczalnych dla podłużnicy JEST spełniony.

Wniosek

Zgodnie z wymaganiami graniczne ugięcia przęseł belek pełnościennych w obiektach kolejowych nie mogą przekraczać w rozważanym przypadku 

Przęsło skrajne nie spełnia wymagań klasy E

cm57,3
300

1130

300
cm6,2max <

L
u
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Obiekt:

N 1,00

80 40515

1 2 3 4 5 L i L i (0)

1 0 48 50 50 59 53 52,0 52,0 2,85 8,12 L sr = 49,15

2 0 49 48 57 49 46 49,8 49,8 0,65 0,42 s(L) = 2,57

3 0 46 45 48 46 44 45,8 45,8 -3,35 11,22 v(l) = 0,05

4 0 49 48 50 52 46 49,0 49,0 -0,15 0,02

5 R sr  = 53,94 MPa

6 R min = 49,17 MPa

7 s(R) = 2,89 MPa

8 v(R) = 5,35 %

9 k= 0,91

L i  - L sr

DZIENNIK POMIARÓW  MŁOTKIEM SCHMIDTA

Element: Podpory obiektu mostowego - " średnia"

Rok budowy: XIX w. Typ przyrządu: Wsp. redukcyjny:

Data badania: 2014-06-17 Odbicie wzorcowe: Wiek betonu [dni]:

Nr 
pkt.

Kąt     
[º]

Odczyty L
Odczyt 
śrdni

Odczyt 
sprow.

Most drogowy w miejscowo ści Kierpie ń, gmina Głogówek, powiat prudnicki

(L i - Lsr)
2 Warto ści wyznaczone

9 k= 0,91

10

11

12

13 wiek. bet.: 0,60

14 wilg. bet.: 1,00

Suma: 196,60 0,00 19,79

R sr  = 32,36 MPa
R min = 29,50 MPa

paraboliczna wg ITB
Ocena pod wzg. jednorodności: wg PN-EN 12504-2:2002

Obliczył: dr inż. Arkadiusz Dróżdż

wspóczynniki poprawkowe:

Wytrzymało ść . z uwzgl. 
wieku betonuKrzywa zależności R-L:



Obiekt:

N 1,00

80 40515

1 2 3 4 5 L i L i (0)

1 0 44 46 47 44 41 44,4 44,4 0,27 0,07 L sr = 44,13

2 +90 40 48 46 46 50 46,0 42,9 -1,23 1,52 s(L) = 5,98

3 0 34 40 41 41 35 38,2 38,2 -5,93 35,20 v(l) = 0,14

4 0 40 44 46 46 44 44,0 44,0 -0,13 0,02

5 +90 58 54 59 55 62 57,6 55,3 11,17 124,69 R sr  = 42,13 MPa

6 0 40 40 38 40 42 40,0 40,0 -4,13 17,08 R min = 34,38 MPa

7 s(R) = 4,70 MPa

8 v(R) = 11,16 %

9 k= 0,82

Most drogowy w miejscowo ści Kierpie ń, gmina Głogówek, powiat prudnicki

DZIENNIK POMIARÓW  MŁOTKIEM SCHMIDTA

Element: Konstrukcja pomostu - " średnia"

Rok budowy: XIX w.

Data badania: 2014-06-17

Typ przyrządu:

Odbicie wzorcowe:

Wsp. redukcyjny:

Wiek betonu [dni]:

Odczyt 
śrdniNr 

pkt.
Kąt     
[º]

Odczyt 
sprow. L i  - L sr (L i - Lsr)

2 Warto ści wyznaczone
Odczyty L

9 k= 0,82

10

11

12

13 wiek. bet.: 0,60

14 wilg. bet.: 1,00

Suma: 264,80 0,00 178,59

R sr  = 25,28 MPa
R min = 20,63 MPaObliczył: dr inż. Arkadiusz Dróżdż

Ocena pod wzg. jednorodności:
paraboliczna wg ITB
wg PN-EN 12504-2:2002

Wytrzymało ść . z uwzgl. 
wieku betonu

wspóczynniki poprawkowe:

Krzywa zależności R-L:
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