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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
  
Spis rysunków: 
 
1 INWENTARYZACJA GEOMETRYCZNA – WIDOK Z GÓRY 

2 INWENTARYZACJA GEOMETRYCZNA – PRZEKRÓJ POPRZECZNY I PODŁUŻNY 

3 INWENTARYZACJA GEOMETRYCZNA – WIDOK Z BOKU B-B, D-D 

4 INWENTARYZACJA USZKODZEŃ – WIDOK Z GÓRY I PRZEKRÓJ POPRZECZNY 

5 INWENTARYZACJA USZKODZEŃ – WIDOK Z BOKU B-B, C-C 

6 RYSUNEK ZESTAWCZY – ETAP I 

6a RYSUNEK ZESTAWCZY – ETAP II 

7 BALUSTRADA STALOWA – ETAP I 
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OPIS TECHNICZNY 

1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy remontu obiektu 
mostowego o JNI 01011338 nad rzeką Biała w ciągu drogi powiatowej nr 1526 w km 6 + 
703, o relacji Korfantów – Biała, w mieście Biała. 

1.2 Podstawa opracowania 
Podstawą opracowania jest umowa nr IP-II.7011.2/UP/2014, zawarta w dniu 27.02.2014r. 
pomiędzy Powiatem Prudnickim z siedzibą w Prudniku, ul. Kościuszki 76, a 
Przedsiębiorstwem EMProjekt Sp. z o.o w Katowicach, ul Wita Stwosza 7. 

1.3 Materiały wyjściowe 
W trakcie wykonywania opracowania oparto się na następujących materiałach: 
 Ocena stanu technicznego 
 Inwentaryzacja obiektu, 

a) inwentaryzacja geometryczna obiektu, 
b) inwentaryzacja uszkodzeń 

1.4 Cel i zakres opracowania 
Celem niniejszego opracowania jest opracowanie dokumentacji projektowej remontu obiektu 
mostowego o JNI 01011338 nad rzeką Biała w ciągu drogi powiatowej nr 1526 w km 6 + 
703, o relacji Korfantów – Biała, w mieście Biała. 

2 PODSTAWOWE DANE WYJŚCIOWE 

2.1 Opis stanu istniejącego 

2.1.1 Lokalizacja obiektu 
Obiekt zlokalizowany jest w ciągu drogi powiatowej nr 1526 w km 6 + 703, o relacji 
Korfantów – Biała, w mieście Biała. 

2.1.2 Przeszkoda 
Przeszkodę stanowi rzeka Biała. 

2.1.3 Dane techniczne wiaduktu 
Materiał obiektu:      beton zbrojony 
Układ statyczny mostu:    rama jednoprzęsłowa, bezprzegubowa 
Długość całkowita konstrukcji nośnej:  7,42 m 
Rozpiętość teoretyczna:    7,02 m 
Szerokość jezdni:     5,95 m 
Szerokość chodników z balustradą   0,20+1,42+1,37+0,19=3,18 [m] 
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Szerokość całkowita     9,17 m 
Kąt skosu obiektu:     85,9  
Kąt skrzyżowania z przeszkodą:   79,6  
Konstrukcja nośna:     rama żelbetowa 
Klasa obiektu :     klasa C (30t) wg PN-85/S-10030 
Dopuszczalna prędkość:    nie ogranicza się 
Odwodnienie obiektu:    powierzchniowe, grawitacyjne 

2.1.4 Wyniki przeglądu i oceny wbudowanych materiałów (stan istniejący) 

Przegląd obiektu wykonano w lutym 2014 (jego poszczególnych elementów) i stwierdzono: 

2.1.4.1 Stan nasypów i skarp: 
Stwierdzono: 
- bujna wegetacja roślin 
Stan techniczny określono jako: niepokojący (3) 

2.1.4.2 Stan dojazdów: 
Nie stwierdzono uszkodzeń 
Stan techniczny określono jako: odpowiedni (5) 

2.1.4.3 Stan nawierzchni jezdni: 
Nie stwierdzono uszkodzeń 
Stan techniczny określono jako: odpowiedni (5) 

2.1.4.4 Stan chodników i krawężników: 
Nie stwierdzono uszkodzeń 
Stan techniczny określono jako: odpowiedni (5) 

2.1.4.5 Stan balustrad, barier i osłon: 
Balustrady betonowe, ażurowe, szczeblinki stalowe 
Stwierdzono: 
- korozję na całej powierzchni  
- pęknięcia i ubytki – w pochwycie z widoczną korozją  
- korozja szczeblinek (prętów wypełnienia) 
- brak 1 – nej szczeblinki, sąsiednia odkształcona 
Stan techniczny oceniono jako: zadowalający (3) 

2.1.4.6 Stan izolacji: 
Stwierdzono: 
- białe wykwity  
- ubytki otuliny (w strefie środkowej obiektu) 
świadczą o nieszczelności izolacji 
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Stan techniczny izolacji oceniono jako: awaryjny (0) 

2.1.4.7 Stan konstrukcji rygla: 
Stwierdzono: 
- korozję powierzchniową betonu, starzenie 
- korozję zbrojenia (lokalnie) w strefie środkowej i partiach skrajnych 
- ubytki i erozja materiału 
Stan techniczny określono jako: niepokojący (3) 

2.1.4.8 Stan nóg ramy: 
Stwierdzono: 
- korozję powierzchniową betonu, starzenie 
- brak przecieków przez nogi ramy 
Stan techniczny oceniono jako: zadowalający (4) 

2.1.4.9 Stan urządzeń dylatacyjnych: 
Brak danych o zastosowanych urządzeniach dylatacyjnych. 

2.1.4.10 Koryto rzeki, przestrzeń podmostowa i otoczenie obiektu: 
Stwierdzono: 
- nieznaczne zanieczyszczenia 
- wegetacja roślin (poza strefą podmostową). 
Stan techniczny obiektu oceniono jako: zadowalający (4). 

2.1.4.11 Stan skrzydełek: 
Stwierdzono: 
- korozję powierzchniową betonu, starzenie 
- ubytki i erozja materiału 
- deformacje elementów ceglanych 
Stan techniczny oceniono jako: niepokojący (3) 
 

Stan techniczny obiektu oceniono na 3,5 
 

Zalecenia ogólne (wnioski): 
Stwierdzono stan techniczny: 
* awaryjny (0) dla: 
 - izolacji rygla  
* niepokojący (3) dla: 
 - skarp 
 - balustrad 
 - rygla 
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 - skrzydeł 

Remont obiektu obejmuje: 
Na podstawie przeprowadzonego przeglądu stwierdzono konieczność wykonania 

następujących robót remontowych podzielonych na dwa etapy: 
I etap – schemat robót naprawczych (remont zachowawczy) 

- usunięcie niezwiązanej otuliny zbrojenia rygla (dotyczy spodu płyty żelbetowej) 
- oczyszczenie zbrojenia 
- wykonanie naprawy dolnej powierzchni rygla (płyty żelbetowej) zaprawami 
naprawczymi  
- wykonanie gzymsów 
- wykonanie naprawy zaprawami naprawczymi balustrady betonowej 
- podwyższenie balustrady do wysokości 1,10 m. 
Remont zachowawczy powstrzyma degradację (spowolni proces degradacji) obiektu  
na 4-6 lat  

II etap + schemat robót naprawczych (remont kapitalny) – przywrócenie pełnych 
parametrów wytrzymałościowych i eksploatacyjnych obiektu 
- zamknięcie obiektu dla ruchu kołowego 
- rozbiórka nawierzchni jezdni i chodników na obiekcie i w strefie płyt przejściowych 
 - rozbiórka podbudowy nawierzchni jezdni i chodników na obiekcie i w strefie płyt 
przejściowych 
- rozbiórka izolacji i w-wy ochronnej  izolacji 
- wykonanie naprawy górnej i dolnej powierzchni rygla zaprawami naprawczymi 
- wykonanie izolacji rygla 
- wykonanie warstwy ochronnej izolacji 
- wykonanie drenażu w strefie płyt przejściowych 
- wykonanie naprawy strefy płyt przejściowych 
- wykonanie podbudowy  
- wykonanie nawierzchni jezdni – asfaltobeton 
- wykonanie nawierzchni chodników  - żywica epoksydowa, w strefie płyt przejściowych 
kostka brukowa 

3 ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE 

3.1 Ogólny opis obiektu i jego funkcja 
Obiekt żelbetowy, o ustroju nośnym ramowym, jednoprzęsłowy, bezprzegubowym 
przeprowadzający ruch pojazdów nad rzeką Biała. 

3.2 Forma architektoniczna i powiązanie z istniejącym terenem  
Obiekt wpisany w trasę drogową, nie dominuje formą architektoniczną.  
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3.3 Podstawowe parametry obiektu 
Projektowany przekrój poprzeczny obiektu: 
 
Materiał obiektu:      beton zbrojony 
Układ statyczny mostu:    rama jednoprzęsłowa, bezprzegubowa 
Długość całkowita konstrukcji nośnej:  7,42 m 
Rozpiętość teoretyczna:    7,02 m 
Długość całkowita mostu (wraz ze skrzydłami):  
 - od strony niskiej wody:   12,98m 
 - od strony wysokiej wody:   10.70m 
 
Szerokość jezdni:     5,95 m 
Szerokość chodników z balustradą   0,20+1,42+1,37+0,19=3,18 [m] 
Szerokość całkowita     9,66 m 
Kąt skosu obiektu:     85,9  
Kąt skrzyżowania z przeszkodą:   79,6  
Konstrukcja nośna:     rama żelbetowa 
Klasa obiektu :     klasa C (30t) wg PN-85/S-10030 
Dopuszczalna prędkość:    nie ogranicza się 
Odwodnienie obiektu:    powierzchniowe, grawitacyjne 
Skrajnie pod obiektem: 
 - światło poziome:    6,52m 
 - światło pionowe:    2,00m 
 
Kolorystyka obiektu 
Ostateczna wersja kolorystyki obiektu winna być uzgodniona z Kierownikiem Projektu. 

4 ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE 
Projektuje się remont mający na celu zabezpieczenie obiektu przed dalszą degradacją oraz 
naprawę i wzmocnienie głównych elementów konstrukcyjnych. 

4.1 Materiały 
Do wykonania remontu przewiduje się zastosowanie następujących materiałów: 
 Beton: 

Element konstrukcyjny Klasa betonu 
wg PN-91/S-10042 

Klasa 
wytrzymałości 
wg PN-EN 206-1 

Klasa ekspozycji 
wg PN-EN 206-1 

gzymsy  B35 C30/37 XC4+XD2+XF4 

kapa chodnikowa B45 C35/45 XC4+XD2+XF4 
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Element konstrukcyjny Klasa betonu 
wg PN-91/S-10042 

Klasa 
wytrzymałości 
wg PN-EN 206-1 

Klasa ekspozycji 
wg PN-EN 206-1 

Umocnienie dna wykopu 
pod ułożenie drenu B15 C12/15 XC2 

 
 Stal zbrojeniowa klasy AIIIN. 

4.2 Posadowienie obiektu 
Przebudowa mostu  nie zmienia warunków posadowienia obiektu. 

4.3 Iniekcja rys 
W projekcie przyjęto wykonanie iniekcji rys o łącznej długości 20m. 

4.4 Konstrukcja obiektu 

4.4.1 Ustrój nośny 

4.4.1.1. Budowa nowych gzymsów 
Wykonanie nowych gzymsów poprzez: 
 osadzenie (wklejanie) prętów o średnicy 8 mm na żywicy epoksydowej na głębokość 

100 mm, 
 betonowanie gzymsów, beton B35 (C30/37). 
 Wykonanie uszczelnienia za pomocą kitu trwale plastycznego na połączeniu istniejącej 

konstrukcji z wykonywanym gzymsem, 
 Naniesienie warstwy żywicy poliuretanowo – epoksydowej gr 5 mm na wierzchnią stronę 

gzymsów. 

4.4.1.2. Naprawa górnej powierzchni rygla ramy 
W zakres napraw wchodzą następujące prace: 
 usunięcie mleczka cementowego i słabo związanych warstw betonu 
 usunięcie szkodliwych substancji mogących mieć wpływ na przyczepność betonu, 
 odkucie betonowej otuliny skorodowanych prętów (jeżeli jest taka konieczność), 
 oczyszczenie odsłoniętych prętów z rdzy, 
 oczyszczenie podłoża z wody, pyłów i części luźnych, 
 uszorstnienie powierzchni betonu przez piaskowanie, 
 nasączenie wodą, 
 naniesienie warstw zaprawy typu PCC o średniej grubości 55 mm. 

4.4.1.3. Naprawa dolnej powierzchni rygla ramy 
W zakres napraw  wchodzą następujące prace: 
 usunięcie mleczka cementowego i słabo związanych warstw betonu 
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 usunięcie szkodliwych substancji mogących mieć wpływ na przyczepność betonu, 
 odkucie betonowej otuliny skorodowanych prętów (jeżeli jest taka konieczność), 
 oczyszczenie odsłoniętych prętów z rdzy, 
 oczyszczenie podłoża z wody, pyłów i części luźnych, 
 uszorstnienie powierzchni betonu przez piaskowanie, 
 nasączenie wodą, 
 naniesienie warstw zaprawy typu PCC o średniej grubości 10 mm, 
 naniesienie warstwy antykorozyjnej. 
Uwaga: Zaleca się wykonywanie robót przy minimalnym ruchu pojazdów na obiekcie – 
w godzinach nocnych. 

4.4.2 Skrzydła 
W zakres napraw  wchodzą następujące prace: 
 usunięcie mleczka cementowego i słabo związanych warstw betonu 
 usunięcie szkodliwych substancji mogących mieć wpływ na przyczepność betonu, 
 odkucie betonowej otuliny skorodowanych prętów (jeżeli jest taka konieczność), 
 oczyszczenie odsłoniętych prętów z rdzy, 
 oczyszczenie podłoża z wody, pyłów i części luźnych, 
 uszorstnienie powierzchni betonu przez piaskowanie, 
 nasączenie wodą, 
 naniesienie warstw zaprawy typu PCC o średniej grubości 10 mm, 
 wykonanie warstwy izolacyjnej (w miejscach styku skrzydła z gruntem oraz 50 cm nad 

powierzchnią terenu) 
 wykonanie warstwy anty korozyjnej (na wszystkich powierzchnia nie stykających się z 

gruntem, powyżej 50 cm od powierzchni terenu). 

4.5 Elementy wyposażenia obiektu 

Izolacja płyty 
Górną powierzchnię żelbetowej płyty zabezpiecza się izolacją z papy zgrzewalnej o grubości 
min. 5 mm. 

Krawężniki 
Na krawędziach jezdni przewidziano krawężnik granitowy 20x20 cm mocowany do kapy za 
pomocą prętów, co 50 cm osadzanych na zaprawie niskoskurczowej, w podlewce pozostawić 
kanaliki szerokości 5 mm w rozstawie, co 1,0m (wg KDM  CHO 5.0÷5.1). 

Nawierzchnia jezdni 
Nawierzchnia jezdni na konstrukcji nośnej (płycie) składa się z: 
 warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego SMA 0/8, asfalt DE30, grubość warstwy 40 mm, 
 warstwy betonu asfaltowego, grubość warstwy śr. 80 mm, 
 warstwa ochronną izolacji z asfaltu lanego,470mm 
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 izolacja termozgrzewalna, grubość 5 mm, 
Pomiędzy krawężnikiem a nawierzchnią na jezdni należy wykonać elastyczne połączenie 
stosując bitumiczną taśmą uszczelniającą. Taśmę nakleja się na poziomie warstwy ścieralnej 
nawierzchni. 

Chodniki 
Chodniki przewidziano jako monolityczne żelbetowe. 
Nawierzchnię wykonuje się z preparatów epoksydowo-poliuretanowych o grubości min. 5 
mm, odpornych na ścieranie i stanowiących jednocześnie izolację górnych powierzchni 
betonu chodników. 

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu 
Naprawę istniejących balustrad betonowych przewiduje się za pomocą zapraw PCC. 
Wzdłuż krawędzi zewnętrznej obiektu (łącznie ze skrzydłami) montuje się na balustradach 
betonowych podwyższenia wykonane z rur stalowych. 

Odwodnienie 
Odwodnienie wiaduktu grawitacyjne spadkami podłużnymi i poprzecznymi. System 
odwodnienia składa się z następujących elementów: 
 spadki podłużne i poprzeczne płyty pomostu, 
 drenaż strefy za przyczółkowej, 
 korytka skarpowe. 

4.6 Organizacja ruchu 
Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1526 został przewidziany, jako dwu etapowy. 
Etap pierwszy nie wymaga zmiany organizacji ruchu na obiekcie, natomiast dla etapu 
drugiego został opracowany Projekt Organizacji Ruchu. 
Ze względu na wymóg zachowania ciągłości ruchu wprowadza się podział etapu II (na etap 
IIa, etap IIb) i związany z tym ruch wahadłowy.  
Ruch kołowy na obiekcie w etapie IIa odbywać się będzie jednym pasem ruchu o szerokości 
2,975 m istniejącej jezdni natomiast ruch pieszy odbywać się będzie istniejącym chodnikiem 
od strony dolnej wody. W trakcie etapu IIa wykonane zostanie część obiektu od strony górnej 
wody. W etapie IIb zostanie wykonana część obiektu od strony dolnej wody. Ruch kołowy 
prowadzony będzie jednym pasem ruchu o szerokości 2,975 m, ruch pieszy odbywać się 
będzie chodnikiem od strony górnej wody. 
W wyniku remontu parametry drogi w ciągu, której znajduje się obiekt, pobliskiego 
skrzyżowania i dróg do niego dochodzących pozostaną bez zmian. 

5. PODSTAWOWE WYTYCZNE REALIZACJI PRZEBUDOWY WIADUKTU 
Dla przeprowadzenia robót związanych z przebudową wiaduktu wystarczające będą 
standardowe rozwiązania technologiczne stosowane w budownictwie mostowym. 
Zgodnie z wytycznymi Inwestora w trakcie prowadzenia prac remontowych na obiekcie musi 
być zachowana ciągłość ruchu. Przewiduje się prowadzenie ruchu kołowego jednym pasem 
ruchu o szerokości 2,975 m. 
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Roboty ziemne w rejonie występowania urządzeń obcych należy prowadzić ręcznie z 
zachowaniem szczególnej ostrożności. 

6. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU 
Obiekt o charakterystyce neutralnej na otaczające środowisko. 

7. WARUNKI GÓRNICZE 
Nie dotyczy 

8. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

8.4. W trakcie użytkowania obiektu 
Obiekt nie stwarza szczególnych zagrożeń dla użytkowników. 

8.5. W trakcie prowadzenia robót 
Roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi 
oraz ogólnymi i szczegółowymi przepisami BHP. Wykonawca obowiązany jest przed 
przystąpieniem do robót wykonać i przedstawić Zamawiającemu plan BIOZ. 
W czasie budowy obiektu będą występować następujące roboty stwarzające zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
 prace na wysokości ponad 2,0 m od powierzchni terenu; 
 wykopów wąsko przestrzennych głębszych niż 1,5 m bez rozparcia, montażu i demontażu 

rusztowań i  szalunków, 
 robót z użyciem urządzeń mechanicznych, 
 betonowania kap chodnikowych. 
Dla ww. robót Kierownik Budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie, 
przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniającego 
specyfikę obiektu budowlanego, warunki prowadzenia robót budowlanych i przepisy BHP, 
zawierające następujące informacje: 
 plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewnętrznych ciągów 

komunikacyjnych, granic stref ochronnych, urządzeń przeciwpożarowych i sprzętu 
ratunkowego; 

 zakres robót i kolejność realizacji poszczególnych etapów robót; 
 informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji; 
 informacje dotyczące wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robót 

stwarzających zagrożenie; 
 informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych zawierające: 
a) określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,  
b) określenie środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami 

zagrożeń,  
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c) określenie zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz z 
wyznaczeniem osób odpowiedzialnych za nadzór; 

d) określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów na terenie 
budowy; 

e) wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych; 

f) wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów 
niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych. 

9. UWAGI KOŃCOWE 
 Niniejsza dokumentacja nie obejmuje projektu technologii i organizacji robót. 
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