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OOPPIISS  TTEECCHHNNIICCZZNNYY    
 

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO WZMOCNIENIA 
POMOSTU I PODPÓR POŚREDNICH MOSTU DROGOWEGO 
W CIĄGU DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH 

W MIEJSCOWOŚCI DZIERŻYSŁAWICE
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1. Podstawa opracowania 

 

- zlecenie Inwestora: Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Kościuszki 76, 48 – 200 Prudnik 

- wizja lokalna w terenie 

- aktualizowana mapa zasadnicza w skali 1:500 

- mapa do celów projektowych 

- dokumentacja fotograficzna 

- szczegółowa inwentaryzacja elementów konstrukcyjnych obiektu 

- ustalenia ustne ze zleceniodawcą 

- aktualne wytyczne i rozporządzenia dotyczące projektowania obiektów inżynierskich 

- katalog detali mostowych 

- polskie normy branżowe 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.) 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 

inżynierskie i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej Nr 63 z dnia 03 

sierpnia 2000 r.) 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28 lutego 2000 r. w 

sprawie numeracji i ewidencji dróg i obiektów mostowych (Dziennik Ustaw 

Rzeczpospolitej Polskiej Nr 32 z dnia 25 kwietnia 2000 r.) 

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne – (Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej 

Polskiej Nr 115 z dnia 11 października 2001 r) 

 

2. Opis stanu istniejącego oraz lokalizacja obiektu 

 

          Opisywany obiekt jest drogowym obiektem mostowym położonym w ciągu drogi 

dojazdowej do gruntów rolnych w Dzierżysławicach nad rzeką Osobłogą. Obiekt został 

wzniesiony na początku ubiegłego stulecia i zmodernizowany w latach 80-tych XX w. Jest to 

konstrukcja złożona ze stalowego pomostu, dźwigarów stalowych oraz masywnych 

przyczółków betonowych posadowionych bezpośrednio i  żelbetowych podpór pośrednich 

posadowionych na palach prefabrykowanych. Pomost stanowi nawierzchnia stalowa 

wykonana z ceowników C-140 przyspawanych bezpośrednio do dźwigarów głównych i 
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podłużnic. Ceowniki przyspawano „na leżąco”. Elementy balustrady wykonano z kątowników 

60×60×6 i zespawano ze sobą.  Konstrukcja nośna mostu wykonana została z elementów 

stalowych. Dźwigary główne wykonano z dwuteowników normalnych I-240, I-260, I-380, I-

400. W głównym przęśle nurtowym zastosowano dodatkowo podłużnice z elementów typu 

HEB-260, które przekazują obciążenia na podpory za pomocą poprzecznic podporowych 

przymocowanych do dźwigarów głównych.  Jako elementy poprzeczne zastosowano 

ceowniki C-140 połączone z dźwigarami głównymi za pomocą śrub i nitów. Poprzecznice 

podporowe stanowią dwa ceowniki C-140 połączone ze sobą plecami za pomocą nitów, 

natomiast poprzecznice podporowe stanowią pojedyncze ceowniki C-140. Obiekt mostowy 

został również wyposażony w stężenia dolne wykonane z kątowników 75×75×38. Opisywany 

most jest obiektem trójprzęsłowym, w którym każde przęsło jest stanowi belkę swobodnie 

podpartą. 

 Podpory mostu wykonano z betonu. Przyczółki po obu stronach rzeki wylewano na 

miejscu jako masywne bez skrzydeł. Filary pośrednie wykonano w formie podpór stalowych. 

W wyniku przebudowy podpory stalowe zostały obudowane płaszczem żelbetowym i 

wyposażone od strony górnej wody w noże lodowe wykonane z kątowników 80×80×8. Każda 

z podpór pośrednich posadowiona jest na palach prostokątnych, prefabrykowanych. 

 Przeszkodę mostu stanowi rzeka Osobłoga. 

 

3. Parametry techniczne istniejącego mostu 

Rozpiętość teoretyczna: Lt = 5,64  m +12,89 m +6,04 m 

Szerokość jezdni: Bj = 5,68 m 

Szerokość chodników: Bch = 0,00 m 

Rozstaw dźwigarów: a = 2×2,11 m i a = 4× 1,05 m 

 

4. Zakres opracowania 

 

Opracowanie obejmuje wykonanie projektu budowlano – wykonawczego remontu 

podpór pośrednich oraz wzmocnienie konstrukcji stalowej przęseł przedmiotowego mostu. 

Projektuje się wykonanie nowych płaszczy betonowych otulających istniejące korpusy 

podpór. Do zbrojenia nowych elementów żelbetowych zaprojektowano pręty zbrojeniowe φ 

14 ze stali klasy A-III (34 GS). Zbrojenie zostanie wykonane w formie siatki i połączone ze 

sobą za pomocą drutu wiązałkowgo. Przewidziano otulinę zbrojenia równą 6,0 cm. Ma to 

zapewnić lepszą ochronę zbrojenia przed wpływem czynników zewnętrznych. Do wykonania 
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jednego płaszcza należy zużyć około 5,08 m3 w podporze nr 2 i 3,95 m3 w podporze nr 3 

betonu klasy B-30. Beton powinien mieć stopień wodoszczelności, co najmniej W-8. Od 

strony górnej wody na czole podpór należy wbetonować nóż lodowy z kątownika 80×80×8. 

W ramach opracowania projektowego przewidziano wzmocnienie konstrukcji stalowych 

przęseł mostu tak, aby możliwe było przenoszenie obciążeń klasy E. W przęśle nr 1 dołożono 

dwa nowe dźwigary B i D oraz wzmocniono dźwigary A i E dodatkowymi nakładkami z 

blachy stalowej. Jako nowe dźwigary zastosowano kształtowniki HEB-240. Zostały one 

oparte na przyczółkach za pomocą nowych łożysk osadzonych na nowych ciosach 

podłożyskowych. Przeciwległe końce nowych dźwigarów połączono z dźwigarami przęsła nr 

2 na pomocą połączenia śrubowego. Zastosowano 10 szt. śrub M-20 klasy 4.8 w każdym 

połączeniu. Jako wzmocnienie do pasa górnego dźwigara A podspawano niesymetryczną 

nakładkę z blachy 20×70 mm. Jest to spowodowanie umiejscowieniem przy tym dźwigarze 

kolektora kanalizacji sanitarnej ( ZUD 1142/2001). Do pasa dolnego tego samego dźwigara 

dołożono nakładkę stalową z blachy 15×150 mm. Do dźwigara E przyspawano do półki 

górnej dwie nakładki z blachy 15×50 mm a do półki dolnej blachę 15×150 mm. Przyspawane 

nakładki należy obrobić zgodnie z punktem 9.2.2.3 normy PN-82/S-10052 Obiekty mostowe. 

Konstrukcje stalowe. Projektowanie. Poprzecznice stalowe przęsła wykonano z ceowników 

C-140 i połączono z dźwigarami przy pomocy kątowników 90×90×9. Do wzmocnienia 

przęsła nr 1 zużyto 1546,67 kg stali. Takie samo rozwiązanie zastosowano w prześle nr 3. 

Tam zużyto 1646,42 kg stali. 

W przęśle nr 2 dołożono cztery nowe dźwigary B, D, F, i H oraz wzmocniono dwa 

dźwigary C oraz G. Jako nowe dźwigary  zastosowano kształtowniki stalowe HEB-280 oparte 

na nowych łożyskach stalowych zamocowanych na nowych ławach podłożyskowych. Ze 

względy na długość dźwigarów (13480 mm) należy je wykonać z trzech elementów i 

zespawać za pomocą spoiny czołowej gr. 10,5 mm. Do dźwigarów C i G dospawano 

dodatkowe blachy wzmacniające pas dolny. Wykonano je z blachy 15×200 mm. przyspawano 

do półki górnej dwie nakładki z blachy 15×50 mm a do półki dolnej blachę 15×150 mm. 

Przyspawane nakładki należy obrobić zgodnie z punktem 9.2.2.3 normy PN-82/S-10052 

Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie. Do wzmocnienie przęsła nr 2 zużyto 

6556,92 kg stali. 

Nawierzchnia pomostu na całym obiekcie pozostaje bez zmian. 

W trakcie prac remontowych planowane jest również wykonanie dodatkowych łożysk 

pod dźwigarami C i G przęsła nurtowego (nr 2). W wyniku tego zabiegu dźwigary B, C, D 

oraz F, G, H przęsła nr 2 zostaną oparte na wspólnych ławach podłożyskowych. Ławy 
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podłożyskowe należy wykonać z betonu klasy B-30 i zazbroić poziomymi siatkami stalowymi 

z prętów φ 6 klasy A-I (St3SY-b). W każdym z ciosów należy zastosować dwie siatki 

zbrojenia. Na ciosach podłożyskowych należy zamocować łożyska stalowe, cierne wykonane 

z blach stalowych o gr. 10 i 20 mm. Łożyska należy zakotwić w ciosach podłożyskowych za 

pomocą prętów kotwiących o średnicy φ 12 i długości m110 mm.  

Na przyczółkach należy wykonać dwa dodatkowe ciosy podłożyskowe, na których 

zostaną oparte dodatkowe dźwigary główne B i D. Ciosy podłożyskowe należy wykonać z 

betonu klasy B-30 i zazbroić poziomymi siatkami stalowymi z prętów φ 6 klasy A-I (St3SY-

b). W każdym z ciosów należy zastosować jedną siatkę zbrojenia. Na ciosach 

podłożyskowych należy zamocować łożyska stalowe, cierne wykonane z blach stalowych o 

gr. 10 i 20 mm. Łożyska należy zakotwić w ciosach podłożyskowych za pomocą prętów 

kotwiących o średnicy φ 12 i długości m110 mm.  

Dodatkowo wskazane jest oczyszczenie całej konstrukcji pomostu do stopnia czystości 

Sa 2.5 i zabezpieczenie jej trzema warstwami powłok epoksydowo – poliuretanowych 

(System W-2) o łącznej grubości powłoki malarskiej równej 300 µm.  

Po zakończeniu prac budowlanych elementy cierne łożysk należy zabezpieczyć smarem 

grafitowym. Strefy łożyskowe przyczółków należy oczyścić i doprowadzić do stanu 

pierwotnego. 

 

5. Podstawowe parametry techniczne mostu po remoncie 

 

Rozpiętość teoretyczna: Lt = 5,64  m +12,89 m +6,04 m 

Szerokość jezdni: Bj = 5,68 m 

Szerokość chodników: Bch = 0,00 m 

Rozstaw dźwigarów: a = 2×2,11 m i a = 4× 1,05 m
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6. Uzbrojenie terenu. 

Infrastruktura telekomunikacyjna: 

 W obszarze objętym opracowaniem nie występuje uzbrojenie telekomunikacyjne. 

 

Gazociąg: 

 W obszarze objętym opracowaniem nie występuje uzbrojenie siecią gazową. 

Wodociąg: 

 Występuje w obszarze objętym mapą do celów projektowych, ale nie wchodzi w 

zakres opracowania 

 

Uzbrojenie elektroenergetyczne: 

 Występuje w obszarze objętym mapą do celów projektowych, ale nie wchodzi w 

zakres opracowania 

 

Kanalizacja sanitarna: 

 Kolektor projektowanej ks 200 zgodnie z ZUD 1142/2001 został uwzględniony w 

projekcie wzmocnienia konstrukcji pomostu i podpór. 

 

Uwaga: 

Przebieg tras poszczególnych elementów infrastruktury podziemnej pokazano na 

rysunku nr 1 wykonanym na kopii mapy do celów projektowych. Autorzy zaznaczają jednak, 

że mogą w terenie wystąpić elementy infrastruktury niewykazane na mapach. 

 
 

 

Głogówek, czerwiec 2005 r.       Sporządził: 

 

 

         ………………………. 
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