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Oświadczenie
Oświadcza się, że niżej wymieniona dokumentacja:

„Projekt budowlano - wykonawczy remontu mostu w ciągu drogi gminnej nr 101816O
km 1+401 w m. Stare Kolnie”

jest wykonana zgodnie z obowiązującymi normami i wiedza techniczna oraz, że jest
kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

PROJEKTANT

SPRAWDZAJĄCY

/ mgr inż. Tomasz Śmiały /

/ mgr inż. Maciej Kopel /
72/DOŚ/05

OPL/0252/POOM/06

UWAGA:
Zastosowane w projekcie przebudowy obiektu materiały, urządzenia wyposażenia i
sprzęt mogą być zastąpione innymi pod warunkiem:
- zachowania wymagań, co do jakości, własności i parametrów technicznych,
- uzyskania akceptacji Projektanta i Inżyniera.

Tułowice, kwiecień 2010 r.
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowanie jest dokumentacja projektowa remontu mostu w ciągu drogi
gminnej nr 101816O km 1+401 w miejscowości Stare Kolnie.
2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA
Celem opracowania jest wykonanie projektu remontu wyżej wymienionego mostu.
Zakres opracowania w szczególności obejmuje:
opis techniczny obiektu,
rysunki konstrukcyjne,
szczegółowe specyfikacje techniczne,
przedmiar robót
kosztorys ofertowy
kosztorys scalony inwestorski,
3. PODSTAWA OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Popielów ul. Opolska 13, 46-090
Popielów, zgodnie z umową nr ITR-4/2010 zawartą w dniu 03.03.2010r.
Podstawę do sporządzenia opracowania stanowią:
Oględziny obiektu, inwentaryzacja i materiały zdjęciowe wykonane w dniu
26.03.2010 r.
Mapa ewidencji gruntów w skali 1:1000
Literatura i normy z zakresu budownictwa mostowego.
Materiały wykorzystane w dokumentacji
Dokumentacja geotechniczna
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4. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Istniejący most jest zlokalizowany w ciągu drogi gminnej nr 101816O w miejscowości
Stare Kolnie. Jest to obiekt jednoprzęsłowy zespolony. Ustrój nośny stanowią 4 dźwigary
stalowe dwuteowniki h=550mm w rozstawie co 1,10 m. Pomost wykonano jako żelbetową
płytę (gr. ok. 15 cm) ze wspornikami w części których wykonstruowano opaski (chodniki).
Długość mostu 12,70m, szerokość – 5,80 m. Obiekt wyposażony jest w obustronne balustrady
rurowe z żelbetowymi słupkami. Na obiekcie ułożona była izolacja i jest nawierzchnia
bitumiczna. Przyczółki wykonane jako betonowe masywne ze skrzydłami posadowione
prawdopodobnie bezpośrednio na gruncie.
Stan techniczny obiektu jest zły. W trakcie powodzi nastąpiło podmycie przyczółka
prawobrzeżnego co spowodowało jego przechylenie. Ustrój nośny został skręcony jednakże
w wyniku przemieszczenia (o około 30 cm) nie nastąpiło spękanie konstrukcji.
W trakcie użytkowania obiektu uszkodzeniu uległa balustrada od strony dolnej wody, znaczna
jej część została zrzucona do rzeki. Płyta pomostowa wykazuje korozję powierzchniową i
ubytki betonu. Od spodu widoczne odsłonięte skorodowane pręty zbrojeniowe. Ustrój nośny
powierzchniowo skorodowany, bez śladów poważnych uszkodzeń. Na przyczółku
lewobrzeżnym stwierdzono zarysowania wywołane prawdopodobnie odrywaniem łożyska i
dźwigara stalowego (skrajnego). Teren w rejonie mostu, porasta intensywnie roślinność
trawiasta.
4.1. Ukształtowanie wysokościowe terenu
Teren wokół obiektu jest płaski. W bezpośrednim sąsiedztwie obiektu wykonane są
wały rzeki dominujące wysokościowo ponad teren przyległych pół i łąk. Konstrukcja mostu
jest lokalnie wyniesiona nad przyległy teren.
4.2. Obiekty i urządzenia stałe
Nie stwierdzono urządzeń obcych kolidujących z projektowanym zakresem remontu.
4.3. Podłoże geologiczne
Wykonano 2 otwory do głębokości 8,0 m ppt po obu stronach. Przekroje nawierconych
warstw i ich miąższość przedstawiono na rysunku zestawczym.
W dniu badań statyczne zwierciadło wody stabilizowało się na głębokości 1,7 m ppt.
Warunki wodne w podłożu są uzależnione od wahań wodostanu rzeki. Wg informacji
uzyskanej w terenie, po długotrwałych intensywnych opadach na obszarze wysoczyzny,
drenowanej przez rzekę, łatwo dochodzi do wypełnienia koryta rzeki i zalania niżej
położonych partii doliny.
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Wnioski
Podłoże rodzime w rejonie mostu i przepustu budują grunty nośne uwarstwione
horyzontalnie, zróżnicowane litologicznie i wykazujące zróżnicowane parametry
fizyko-mechaniczne. Są to mało i równomiernie ściśliwe piaski różnoziarniste oraz
pospółki warstw
Grunty nasypowe oraz luźne piaski drobne warstwy nie stanowią

podłoża dla

posadowień bezpośrednich.
Posadowienie obiektu przewiduje się realizować na głębokości 1,8 m ppt
Dla skutecznego zabezpieczenia wykopu oraz zabezpieczenie przed ponownym
podmyciem przyczółków przewiduje się zastosować ścianki szczelne.
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5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
5.1.1. Powierzchnia terenu
Nie zmienia się zagospodarowania terenu wokół obiektu.
5.1.2. Układ komunikacyjny
Realizacja obiektu nie zmienia funkcji i sposobu zagospodarowania istniejącego terenu.
Utrzymana zostanie funkcja drogi o znaczeniu lokalnym jako ciąg drogi gminnej stanowiącej
dojazd do pól.
5.1.3. Kolizje i ich rozwiązanie
W rejonie mostu znajdują się napowietrzne urządzenia obce (linia wysokiego napięcia)
które nie kolidują z zakresem koniecznych do wykonanie prac.
5.1.4. Ochrona konserwatorska
Obiekt nie podlega ochronie konserwatorskiej.
5.1.5. Wpływ eksploatacji górniczej
Teren nie znajduje się w obszarze eksploatacji górniczej.
5.1.6. Szata roślinna.
Na terenie projektowanej inwestycji znajduje się roślinność trawiasta.
5.1.7. Lokalizacja inwestycji
Planowana inwestycja zlokalizowana będzie w woj. opolskim, na terenie gminy
Popielów w miejscowości Stare Kolnie.
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6. ZAGROŻENIA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Omawiany rodzaj przedsięwzięcia charakteryzuje się występowaniem oddziaływania na
środowisko przede wszystkim w fazie jego budowy. Przy zastosowaniu rozwiązań
technicznych opisanych w dokumentacji projektowej, w fazie eksploatacji przedsięwzięcia
stwierdza się brak jego ciągłego, wtórnego, skumulowanego oddziaływania we wszystkich
komponentach środowiska.
W fazie realizacji przedsięwzięcia należy się spodziewać następujących uciążliwości
dla środowiska:
emisja odpadów - np. kawałki tarcicy i drewna (deskowanie), pręty stalowe, resztki
betonu i mleczka cementowego, czy też nadmiar ziemi powstały z wykopów. Ilość
powstających odpadów jest trudna do ustalenia zależy od wielu czynników, a przede
wszystkim od staranności realizacji przedsięwzięcia. Wszystkie powstałe w wyniku
realizacji inwestycji odpady przewiduje się odwieść na wysypisko śmieci,
emisja hałasu powodowana pracą maszyn budowlanych ,
emisja substancji zanieczyszczających do powietrza ,
Wymienione wyżej oddziaływanie przedsięwzięcia jest ściśle związane z czasem jego
realizacji, czyli uciążliwości mają określony czas występowania. W czasie budowy jedynie
niektóre prace budowlane powodują emisję hałasu i gazów do powietrza, dlatego też mogące
pojawić się uciążliwości w fazie budowy mają charakter chwilowy i nieciągły, ograniczony
do okresu kilku dni dla jednego punktu obserwacji. Ponadto zasięg uciążliwości
powodowanych przez prace budowlane przy przedsięwzięciu mają niewielki zasięg (do 300
m). Brak oddziaływania stałego, wtórnego, skumulowanego i transgranicznego.
Faza

eksploatacji

charakteryzuje

się

minimalnym

oddziaływaniem,

głównie

przejawiającym się emisją hałasu i spalin. Przyjęte w projekcie budowlanym rozwiązania
techniczne mają na celu wyeliminowanie negatywnego oddziaływania na środowisko.
Negatywne oddziaływanie mostu może pojawić się w czasie eksploatacji jedynie w
sytuacji:
-

uszkodzenia lub braku należytej konserwacji poszczególnych elementów
konstrukcji, bez należytego zabezpieczenia miejsca ich prowadzenia .W tej sytuacji
do środowiska mogą dostawać się znikome części materiałów konserwacyjnych
(farby ochronne).
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6.1. Emisja hałasu
Po wykonaniu robót nie zmieni się poziom hałasu w stosunku do obecnego poziomu.
W trakcie realizacji przedsięwzięcia głównym źródłem emisji hałasu jest pracą maszyn
napędzanych silnikami spalinowymi, takimi jak: dźwigi, ładowarki, sprężarki itp. Drugie
źródło emisji hałasu to dźwięki od pracy drobnego sprzętu budowlanego, np. uderzenia
młotków podczas robót ciesielskich, praca młota wyburzeniowego podczas rozkuwania
betonu, itp. Przedmiotowe przedsięwzięcie budowlane ma charakter miejscowego źródła
hałasu i może powodować lokalne uciążliwości.
6.2. Zanieczyszczenie powietrza
Same prace związane z rozbiórką i budową nie wpłyną znacząco ujemnie na
zanieczyszczenie powietrza. Emisja substancji zanieczyszczających do powietrza będzie
następowała w wyniku korzystania przy pracach budowlanych z mechanicznego sprzętu
budowlanego. Do atmosfery będą emitowane typowe zanieczyszczenia komunikacyjne:
dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek węgla, węglowodory.
6.3. Wody powierzchniowe i podziemne
Inwestycja nie ma wpływu na wody powierzchniowe i podziemne.
6.4. Powierzchnia terenu
Nie przewiduje się ingerencji w zagospodarowanie terenu, dlatego projektowana
inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na otaczające środowisko przyrodnicze i
powierzchnię terenu.
6.5. Świat roślinny
Nie przewiduje się konieczności wycinki drzew. Z uwagi na roślinność trawiasta w
obrębie inwestycji brak jest działań pogarszających istniejący stan.
6.6. Infrastruktura techniczna
Projekt remontu mostu zakłada prowadzenie robót przy całkowitym wyłączeniu obiektu z
ruchu. Ruch pojazdów odbywał się będzie sąsiednimi drogami zlokalizowanymi w bliskim
sąsiedztwie obiektu istniejącego.
6.7. Zabytki kultury materialnej
W bezpośredniej bliskości obiektu, nie stwierdzono obiektów zabytkowych. Nie
wykonano również rozpoznania archeologicznego.
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6.8. Życie i zdrowie ludzi
Aby uniknąć zagrożeń życia i zdrowia ludzi, w czasie budowy należy odpowiednio
oznakować i zabezpieczyć wykopy i teren budowy. Wszystkie prace należy wykonywać
zachowując warunki BHP.
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7. 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, z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. u.
Nr 120, póź. 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".
Zakres robót
Zakres robót obejmuje:
- rozbiórkę wyposażenia i płyty pomostowej,
- demontaż stalowej konstrukcji nośnej przeznaczonej do ponownego wbudowania,
- rozbiórka przyczółka prawobrzeżnego,
- częściowa rozbiórka przyczółka lewobrzeżnego,
- wbicie ścianek szczelnych zabezpieczających przyczółki,
- wykonanie nowego przyczółka prawobrzeżnego oraz wykonanie nadbudowy i płaszcza
żelbetowego na przyczółku lewobrzeżnym,
- montaż stalowej konstrukcji nośnej,
- wykonanie nowej płyty pomostowej,
- roboty wykończeniowe (izolacja płyty pomostowej, zasypki w obrębie przyczółków,
nawierzchnia bitumiczna na moście, nawierzchnia tłuczniowa na dojazdach, montaż
balustrad).
Istniejące obiekty budowlane
Inwestycja ma na celu częściową rozbiórkę i budowę nowych elementów mostu i
wykonywana jest w obszarze istniejącego obiektu.
Kolejność wykonywania robót
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

Organizacja placu budowy
Oznakowanie robót
Roboty ziemne
Roboty rozbiórkowe
Roboty budowlano-montażowe
Montaż wyposażenia
Roboty nawierzchniowe
Roboty wykończeniowe
Roboty umocnieniowe
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1.10.

Roboty porządkowe

Wykaz robót budowlanych występujących przy realizacji inwestycji, których
charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko
powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:
roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko przysypania ziemią lub
upadku z wysokości
roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad
5,0 m – rozbiórka elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych,
roboty wykonywane przy użyciu dźwigów, których ciężar poszczególnych
elementów przekracza 1 tonę,

Rodzaje wykonywanych robót
Zagospodarowanie placu budowy
Roboty ziemne
Roboty budowlano-montażowe (ciesielskie, zbrojarskie, betonowe i żelbetowe,
spawalnicze)
Roboty wykończeniowe
Roboty rozbiórkowe
Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy
Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie
niebezpiecznych
Szkolenie pracowników w zakresie BHP
Zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia
Zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby
Zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz
odzieży i obuwia roboczego
Środki

techniczne

i

organizacyjne

wynikającym z wykonywania robót budowlanych.

zapobiegające

niebezpieczeństwom

REMONT MOSTU W CIĄGU DROGI GMINNEJ NR 101816O W M. STARE KOLNIE
16

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy
sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowiązków.
Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników.
Przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy:
- niewłaściwa ogólna organizacja pracy
1. nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań,
2. niewłaściwe polecenia przełożonych,
3. brak nadzoru,
4. brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym,
5.

tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy,

6. brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i
ergonomii,
7. dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań
lekarskich;
- niewłaściwa organizacja stanowiska pracy:
1. niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy,
2. nieodpowiednie przejścia i dojścia,
3. brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór
Przyczyny techniczne powstania wypadków przy pracy:
- niewłaściwy stan czynnika materialnego:
wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia,
niewłaściwa stateczność czynnika materialnego,
brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające,
brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór,
brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń,
niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub
napraw;
- niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego:
zastosowanie materiałów zastępczych,
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niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych;
- wady materiałowe czynnika materialnego:
ukryte wady materiałowe czynnika materialnego;
- niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego:
nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:
organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i
higieny pracy,
dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,
organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie
pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy,
dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia
technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem.
Na podstawie:
oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym
stanowisku pracy
wykazu prac szczególnie niebezpiecznych,
określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie
niebezpiecznych,
wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej,
kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu:
zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający
pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników
szkodliwych i uciążliwych,
zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez
stosowanie technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń.
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W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników
osoba kierująca pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i
podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony
indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków
ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez
pracodawcę.
Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa
użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed
występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy,
wzroku, słuchu).
Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach
posługiwania się tymi środkami.
Podstawa prawna opracowania:
ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21
poz.94 z późn.zm.)
art.21 „a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106
poz.1126 z późn.zm.)
ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z
póź.zm.)
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz
szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)
rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
(Dz.U.Nr62 poz. 285)
rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U.Nr 62
poz. 287)
rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby
(Dz.U.Nr 62 poz. 288)
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych
posiłków i napojów (Dz.U.Nr 60 poz. 278)
rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844
z póź.zm.)
rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz.
1263)
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rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń
technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr
47 poz. 401).
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8. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
8.1. Stan istniejący
Istniejący most jest zlokalizowany w ciągu drogi gminnej nr 101816O w miejscowości
Stare Kolnie. Jest to obiekt jednoprzęsłowy zespolony. Ustrój nośny stanowią 4 dźwigary
stalowe dwuteowniki h=550mm w rozstawie co 1,10 m. Pomost wykonano jako żelbetową
płytę (gr. ok. 15 cm) ze wspornikami w części których wykonstruowano opaski (chodniki).
Długość mostu 12,70m, szerokość – 5,80 m. Obiekt wyposażony jest w obustronne balustrady
rurowe z żelbetowymi słupkami. Na obiekcie ułożona była izolacja i jest nawierzchnia
bitumiczna. Przyczółki wykonane jako betonowe masywne ze skrzydłami posadowione
prawdopodobnie bezpośrednio na gruncie.
Stan techniczny obiektu jest zły. W trakcie powodzi w roku 1997 nastąpiło podmycie
przyczółka prawobrzeżnego co spowodowało jego przechylenie. Ustrój nośny został skręcony
jednakże w wyniku przemieszczenia (o około 30 cm) nie nastąpiło spękanie konstrukcji.
W trakcie użytkowania obiektu uszkodzeniu uległa balustrada od strony dolnej wody, znaczna
jej część została zrzucona do rzeki. Płyta pomostowa wykazuje korozję powierzchniową i
ubytki betonu. Od spodu widoczne odsłonięte skorodowane pręty zbrojeniowe. Ustrój nośny
powierzchniowo skorodowany, bez śladów poważnych uszkodzeń. Na przyczółku
lewobrzeżnym stwierdzono zarysowania wywołane prawdopodobnie odrywaniem łożyska i
dźwigara stalowego (skrajnego). Teren w rejonie mostu, porasta intensywnie roślinność
trawiasta.
Parametry istniejącego obiektu:
długość całkowita mostu

–

12,70 m

długość ustroju nośnego

–

12,60 m

szerokość całkowita mostu

–

5,60 m

szerokość jezdni na moście

–

4,30 m

światło pionowe

–

1,37 m

światło poziome

–

10,90 m

kąt skrzyżowania z osią przeszkody

–

90°

Odwodnienie obiektu odbywa się powierzchniowo za pomocą spadków podłużnych i
poprzecznych bezpośrednio na teren przyległy.
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Fot. nr 1 – Widok z poziomu jezdni od strony Starych Kolni.

Fot. nr 2 – Widok z boku od strony dolnej wody.
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Fot. nr 3 – Widok z boku od strony górnej wody.

8.2. Rozbiórka mostu istniejącego
8.2.1. Zabezpieczenie koryta rzeki
Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych konieczne jest zabezpieczenie koryta rzeki
przed zanieczyszczeniem gruzem rozbiórkowym. W tym celu należy wykonać pomost na
przykład z elementów drewnianych. Pomost powinien zabezpieczać koryto rzeki 3,0 m
powyżej i 3,0 m poniżej obrysu mostu.
8.2.2. Zakres rozbiórki
Roboty rozbiórkowe obejmują swoim zakresem:
Rozbiórka wyposażenia,
Rozbiórkę płyty pomostowej,
Demontaż ustroju nośnego,
Rozbiórkę

przyczółka

prawobrzeżnego

oraz

nadbudowy

przyczółka

lewobrzeżnego,
Materiały pozyskane z rozbiórki stanowią własność Wykonawcy. Wykonawca jest
odpowiedzialny za ich utylizację lub zapewnienie miejsc składowania.
Uszkodzone lub nie nadające się do ponownego wbudowania elementy stalowe
z rozbiórki należy odwieść na złom.
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8.2.3. Uwagi do technologii robót rozbiórkowych
roboty rozbiórkowe winny być prowadzone pod nadzorem technicznym, a
poprawność ich wykonania odnotowana w dzienniku budowy;
roboty rozbiórkowe jako szczególnie niebezpieczne należy prowadzić z
zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa.
8.2.4. Organizacja ruchu na czas rozbiórki
Projekt remontu mostu zakłada prowadzenie robót przy całkowitym wyłączeniu
obiektu z ruchu. Z uwagi na znaczenie drogi jako dojazd do pól po rozpoznaniu terenu
ustalono, że istnieje łatwy dojazd za pól drogami sąsiednimi.
8.3. Stan projektowany
8.3.1. Podstawowe parametry obiektu
Remont mostu polega na wyburzeniu płyty pomostowej, przyczółka prawobrzeżnego oraz
częściowo przyczółka lewobrzeżnego i w ich miejscu wykonanie nowych elementów mostu o
parametrach zgodnych z wytycznymi podanymi przez Inwestora
Parametry techniczne mostu:
długość całkowita mostu

–

13,70 m

długość ustroju nośnego

–

12,60 m

szerokość całkowita mostu

–

5,60 m

szerokość jezdni na moście

–

5,00 m

światło pionowe

–

1,55 m

światło poziome

–

10,90 m

kąt skrzyżowania z osią przeszkody

–

90°

8.4. Rozwiązania konstrukcyjne
8.4.1. Ustrój niosący
Ustrój nośny stanowią 4 dźwigary stalowe dwuteowniki h=550mm w rozstawie co 1,10
m. Dźwigary stalowe połączone są poprzecznicami podporowymi i przęsłowymi wykonanymi
z ceownika h=300.
Z uwagi dobry stan ustroju nośnego przewiduje się jego zdemontowanie i ponowny
montaż po wykonaniu prac przy podporach mostu. Konstrukcję mostu należy oczyścić
poprzez piaskowanie z powierzchniowej korozji oraz usunąć istniejąca powłokę malarską.
Przed ponownym montażem konstrukcji stalowej zaleca się wcześniejsze zamocowanie
kotew służących do powiązania nowej płyty pomostowej z konstrukcją nośną. Kotwy należy
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połączyć z dźwigarami głównymi poprzez spawanie. Po oczyszczeniu i dospawaniu kotew
prętowych (zgodnych z rysunkiem konstrukcyjnym płyty pomostowej) należy konstrukcje
zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez zastosowanie systemu malarskiego odpowiedniego dla
tego typu konstrukcji. Zastosowane materiały winny być dopuszczone do stosowania w
budownictwie mostowym a ostateczny dobór systemu malarskiego leży po stronie Inwestora
(Inspektora Nadzoru).
8.4.2.

Przyczółek prawobrzeżny
Istniejący przyczółek prawobrzeżny podlega całkowitej rozbiórce. Po wykonaniu

rozbiórki przyczółka przewiduje się wykonanie komory ze stalowych ścianek szczelnych.
Projektuje się zastosowanie ścianek szczelnych typu GU12-500 o długości brusów 6,00m. Po
przygotowaniu wykopu należy wykonać korek betonowy grubości 20 cm z betonu C16/20
(B20), a następnie dokonać montażu zbrojenia przyczółka zgodnego z rysunkiem
konstrukcyjnym i betonowania betonem C25/30 (B30). W trakcie wykonywania zbrojenia
przyczółka należy osadzić stalowe łożyska odzyskane z rozbiórki istniejącego przyczółka.
Ścianę tylną przyczółka przewiduje się zabezpieczyć izolacją płynną np. Abizolem 2R+P.
8.4.3. Przyczółek lewobrzeżny
Projektuje się rozbiórkę ścianki żwirowej i skrzydeł istniejącego przyczółka i w ich
miejscu wykonania nowej konstrukcji skrzydeł i ścianki zaplecznej. Przewiduje się
dodatkowe wzmocnienie powierzchniowe konstrukcji przyczółka poprzez wykonanie
żelbetowego płaszcza z betonu C25/30 (B30) grubości 10 cm zakotwionego do ściany
przyczółka. Zbrojenie płaszcza wykonać należy z siatki o oczkach 15x15 cm z prętów fi
10mm dowiązanej do kotew prętowych osadzonych mijankowo w odstępach 30 cm. Kotwy z
pretów fi 12 mm osadzić na zaprawę bezskurczową w nawierconych na głębokość 15 cm
otworach o średnicy fi 14 mm. Dla montażu zbrojenia ścianki zaplecznej oraz nowych
skrzydeł projektuje się stalowych kotew osadzonych na zaprawę bezskurczową w
nawierconych na głębokość 30 cm otworach. Zbrojenie wykonać na podstawie rysunku
konstrukcyjnego. Ścianę tylną przyczółka przewiduje się zabezpieczyć izolacją płynną np.
Abizolem 2R+P.
8.4.4. Płyta pomostowa
Projektuje się wykonanie nowej płyty pomostowej, żelbetowej z betonu C30/37 (B35).
Zbrojenie płyty wykonać ze stali BSt500. Grubość płyty pomostowej 20-25 cm. Górną
powierzchnię płyty pomostowej należy wykształtować ze spadkami porzecznym i podłużnym
zgodnym rysunkami konstrukcyjnymi. W przekroju poprzecznym płyty należy ukształtować
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belki podporęczowe. W trakcie montażu zbrojenia gzymsów należy zamontować marki
balustrady stalowej.
8.4.5.

Nawierzchnia na moście i dojazdach
Konstrukcję nawierzchni jezdni na moście zaprojektowano jako jednowarstwową

warstwę ścieralną grubości 5 cm (beton asfaltowy 0/12,8).
Konstrukcję nawierzchni jezdni na dojazdach zaprojektowano z następujących warstw :
Nawierzchnia z kruszywa łamanego (kliniec 0-31,5)

–

10 cm

Podbudowa tłuczniowa (0-32)

–

15 cm

8.4.6. Odwodnienie
Odprowadzenie wody z powierzchni obiektu realizowane jest powierzchniowo poprzez
jednostronny spadek jezdni 0,5% oraz poprzeczny (daszkowy) spadek 2%.
8.4.7. Izolacje i uszczelnienia.
Na górnej powierzchni płyty wyrównawczej zastosowano hydroizolację szczelną z papy
termozgrzewalnej grubości 1 cm.
Wszystkie betonowe powierzchnie konstrukcji stykające się z gruntem należy
zabezpieczyć izolacją typu np. Abizol 2R+P.
8.4.8.

Zabezpieczenie ruchu
Na długości obiektu projektuje się zastosowanie stalowych balustrad wykonanych z

płaskowników. Wysokość balustrady h=1,10m.
8.4.9.

Wykonanie ścianek szczelnych
Projektuje się wykonanie ścianek szczelnych w obrębie przyczółków typu GU12-500 o

długości brusów 6,00m. Przyczółek prawobrzeżny przewiduje się zabezpieczyć komora
zamknięta natomiast przyczółek lewobrzeżny przewiduje się zabezpieczyć od strony cieku
wraz z wykonaniem wyjśc w kierunku skarpy. Ścianki szczelne nalezy pozostawić w gruncie
dla zabezpieczenia fundamentów przyczółków. Przewiduje się dodatkowo wypełnienie
betonem przestrzeni pomiędzy ścianką stalową a fundamentem przyczółka lewobrzeżnego.
8.5. Kolejność prowadzenia robót
Rozbiórka elementów wyposażenia mostu (balustrady),
Rozbiórka płyty pomostowej,
Demontaż stalowej konstrukcji nośnej (do ponownego wbudowania),
Rozbiórka przyczółka prawobrzeżnego,
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Rozbiórka częściowa przyczółka lewobrzeżnego,
wbicie grodzic stalowych GU12 wokół projektowanego fundamentu przyczółka
prawobrzeżnego i jako wzmocnienie fundamentu przyczółka lewobrzeżnego.
Wykonanie zbrojenia i betonowanie przyczółków
Oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne stalowej konstrukcji nośnej,
Montaż stalowej konstrukcji nośnej,
Wykonanie deskowania, zbrojenia i betonowanie płyty pomostowej,
Wykonanie izolacji płyty pomostowej,
wykonanie nawierzchni na obiekcie i dojazdach,
montaż balustrad,
wykonanie umocnienia skarp.
8.6.

Organizacja ruchu na czas prowadzenia robót
Projekt remontu mostu zakłada prowadzenie robót przy całkowitym wyłączeniu

obiektu z ruchu. Zaleca się wykonanie zabezpieczenia stref wykopów poprzez usypanie
pryzm ziemi.
8.7. Podstawowe informacje o sposobie wznoszenia obiektu
Teren

budowy

zostanie

ogrodzony

i

niedostępny

dla

osób

bezpośrednio

niezatrudnionych przy robotach budowlanych. W celu zabezpieczenia ludzi pracujących przy
budowie należy wykonać pomosty robocze z barierą zabezpieczającą.
Harmonogram, kolejność realizacji poszczególnych robót i szczegółowa technologia
wykonywania wszystkich robót w ramach inwestycji zostanie opracowana przez Wykonawcę.
Podczas wykonywania robót związanych z remontem mostu należy mieć na uwadze
ochronę środowiska i zapewnić w Projekcie Technologii i Organizacji Robót jak najmniejszy
wpływ inwestycji na środowisko.
Wszystkie zastosowane materiały powinny posiadać Aprobatę Techniczną wydaną
przez IBDiM.
Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z ogólnymi przepisami BHP oraz z
przepisami obowiązującymi przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych. Prace należy
prowadzić zgodnie z:
 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (DZ.U.2003r Nr 47, poz.401);
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 Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót
ziemnych, budowlanych i drogowych (DZ.U.2001r Nr 118, poz.1263);
 Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i
Ochrony Środowiska z dnia 10 lutego 1977r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych (DZ.U.1977r Nr 7, poz.30).
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9. RYSUNKI PROJEKTU
1
2
3
4
5
6

Orientacja
Rysunek zestawczy
Rysunek konstrukcyjny płyty pomostowej
Rysunek konstrukcyjny przyczółka lewobrzeżnego
Rysunek konstrukcyjny przyczółka prawobrzeżnego
Inwentaryzacja
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