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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. 
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