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1. Warunki ogólne  
(uwaga: warunki ogólne dotyczą wszystkich obiektów inżynierskich wchodzących w 

skład przedmiotowego opracowania) 

1.1 Podstawa prawna opracowania  

Podstawą prawną opracowanie jest umowa nr 44 / U / 2016 zawarta pomiędzy 
Zarządem Dróg Powiatowych w Opolu, 45-005 Opole, ul. Książąt Opolskich 27, a firmą WTU 
sp. z o.o., 53-015 Wrocław, ul. Karkonoska 10 na wykonanie dokumentacji projektowej oraz 
dokumentacji przetargowej dla opracowania pt."Rozbudowa drogi powiatowej nr 1154 O 
Kuźnica Katowska – Biedaszka w miejscowości Stare Siołkowice ul. Klapacz od km 7+560,00 
do km 9+060,00". 

W skład powyższego opracowania wchodzą: 

 Projekt Techniczny remontu mostu w km 7+895 drogi powiatowej nr 1154 O 
nad rzeką Brynica, 

 Projekt Budowlany i Wykonawczy budowy kładki dla pieszych w km 7+895 
drogi powiatowej nr 1154 O nad rzeką Brynica, 

 Projekt Budowlany i Wykonawczy rozbudowy przepustu w km 2+974 rz. 
Fiszerka. 

Zleceniodawcą i Inwestorem jest Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu, 45-005 Opole, ul. 
Książąt Opolskich 27.  

1.2 Podstawa techniczna opracowania 

1.2.1 Materiały do projektowania 

1.2.1.1 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nr ZDP.DT.3421-
16/2016.  

1.2.1.2 Materiały archiwalne (karty przeglądów, dokumentacje archiw.). 

1.2.1.3 Zaktualizowana mapa zasadnicza przeznaczona do celów projektowych w skali 1:500 
z naniesionym istniejącym uzbrojeniem nad- i podziemnym. 

1.2.1.4 Mapa ewidencji gruntów w skali 1:1000.  

1.2.1.5 Wykaz właścicieli i władających gruntami w strefie projektowanej inwestycji.  

1.2.1.6 Mapy geograficzne w skali 1:10000 / 1:25000. 

1.2.1.7 Badania geologiczno-inżynierskie. 

1.2.1.8 Opracowanie branży drogowej: projektowany plan sytuacyjny, profil i przekroje 
poprzeczne drogi nr 1154 O wraz z projektem odwodnienia drogowego.  

1.2.1.9 "Raport z przeglądu specjalnego obiektu mostowego - most nad rzeką Brynicą" 

1.2.1.10 Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją wyników podłoża dla zadania 
"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1154 O Kuźnica Katowska – Biedaszka w 
miejscowości Stare Siołkowice ul. Klapacz od km 7+560,00 do km 9+060,00". 

1.2.1.11 Pozostałe opracowania branżowe. 
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1.2.2 Ustawy, rozporządzenia, przepisy, literatura 

1.2.2.1 Ustawa Prawo budowlane z dnia 07.07.1994r. tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz.1409 
wraz z późn. zm. 

1.2.2.2 Ustawa Prawo wodne z dnia 18.07.2001r. tekst jedn. Dz. U. z 2015r. nr 0, poz. 469. 

1.2.2.3 Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27.04.2001r. tekst jedn. Dz. U. z 2013r. nr 
0, poz. 1232 wraz z późn. zm. 

1.2.2.4 Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. tekst jedn. Dz. U. z 2013r. nr 0, 
poz. 627. 

1.2.2.5 Ustawa o odpadach z dnia 14.12.2012r. Dz. U. 2013r. nr 0, poz. 21 z późn. zm. 

1.2.2.6 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25.04.2012r.  
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 nr 0, 
poz. 462) wraz  
z rozporządzeniem Ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 
21.06.2013r. (Dz. U. 2013 nr 0, poz. 762) zmieniającym rozporządzenie w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 

1.2.2.7 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 
inżynierskie i ich usytuowanie.  
Dz. U. z 2000r. nr 63, poz. 735 z późn. zm.  

1.2.2.8 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie. Dz. U. z 1999r. nr 43, poz. 430 z późn. zm.  

1.2.2.9 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz. U. z 2002r. 
nr 75, poz. 690 z późn. zm.  

1.2.2.10 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17.12.2002r. w sprawie śródlądowych wód 
powierzchniowych lub części stanowiących własność publiczną. Dz. U. z 2003r. nr 
16, poz. 149. 

1.2.2.11 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07.05.2002r. w sprawie klasyfikacji 
śródlądowych dróg wodnych. Dz. U. z 2002r. nr 77, poz. 695. 

1.2.2.12 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27.06.2006 r. w sprawie przebiegu granic 
obszarów dorzeczy i regionów wodnych Dz. U. z 2006r. nr 126, poz. 878 z późn. zm. 

1.2.2.13 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20.04.2007r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie. 
Dz. U. z 2007r. nr 86, poz. 579. 

1.2.2.14 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 09.11.2004r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko Dz. U. z 2010r. nr 213 poz. 1397 z 
późn. zm. 

1.2.2.15 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30.04.2013 r. w sprawie składowisk 
odpadów Dz. U. z 2013r. poz. 523. 

1.2.2.16 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz. U. z 2003r. nr 47, poz. 
401. 
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1.2.3 Normy podstawowe 

1.2.3.1 PN-S-10030:1985. Obiekty mostowe. Obciążenia. 

1.2.3.2 PN-B-03020:1981. Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 
Obliczenia statyczne i projektowanie 

1.2.3.3 PN-B-03040:1983. Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowe. 

1.2.3.4 PN-B-02482:1983. Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych. 

1.2.3.5 PN-S-10052:1982. Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie. 

1.2.3.6 PN-S-10042:1991. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 
Projektowanie. 

1.2.3.7 PN-S-10050:1989. Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania. 

1.2.3.8 PN-S-10040:1999. Żelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i 
badania. 

1.2.3.9 Norma PN-EN-12504-2:2002. Instrukcja ITB 210. 

1.2.4 Normy uzupełniające, wytyczne i literatura 

1.2.4.1 PN-EN 1990:2004 / A1:2006 (U). Podstawy projektowania konstrukcji (zmiana A1). 

1.2.4.2 PN-EN 1991-2: 2007. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 2: Obciążenia 
ruchome mostów.  

1.2.4.3 PN-EN ISO 8501-1:2008P Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb 
i podobnych produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Część 2: Stopnie 
przygotowania wcześniej pokrytych powłokami podłoży stalowych po miejscowym 
usunięciu tych powłok. 

1.2.4.4 PN-B-01801:1982. Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje 
betonowe i żelbetowe. Podstawowe zasady projektowania. 

1.2.4.5 Zalecenia do wykonywania oraz odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu w 
konstrukcjach mostowych. Zarządzenie nr10 GDDP z 27.11.1998r. IBDiM Żmigród 
1998.  

1.2.4.6 Katalog zabezpieczeń powierzchniowych drogowych obiektów inżynierskich. Część I 
– wymagania. Zarządzenie nr 11 GDDKiA z 19.09.2003r. IBDiM Żmigród 2002. 

1.2.4.7 Karty techniczne i Aprobaty Techniczne Instytutu Badawczego Dróg i Mostów 
Warszawa dla materiałów chemii budowlanej i elementów wyposażenia mostowego. 

1.2.4.8 Katalog Detali Mostowych. BP-BDiM Transprojekt Warszawa 2002. 

1.2.4.9 Załącznik do Zarządzenia Nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 
dnia 1 czerwca 2004r. "Instrukcja do określania nośności użytkowej drogowych 
obiektów mostowych" 

1.2.4.10 "Ruchome obciążenia obiektów mostowych", Czesław Machelski, Dolnośląskie 
Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2015 

1.2.4.11 "Historyczne konstrukcje żelbetowe - stosowane materiały oraz algorytmy 
obliczeniowe", Bartosz Szostak, Maciej Trochonowicz, Budownictwo i Architektura nr 
14(2), 2015 rok, str. 105-112.  

1.2.4.12 "Mostowe konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Zasady projektowania",  

1.2.4.13 J. Karlikowski, A. Madaj, W. Wołowicki, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, 
Warszawa 2007.  
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1.3 Uzasadnienie, cel i zakres opracowania 

1.3.1.1 Projektowana rozbudowa drogi powiatowej nr 1154 O Kuźnica Katowska – Biedaszka 
w miejscowości Stare Siołkowice ul. Klapacz od km 7+560,00 do km 9+060,00 
obejmuje wielobranżową przebudowę drogi dla potrzeb dostosowania jej 
wymaganych parametrów technicznych drogi klasy Z. 

1.3.1.2 Niniejsze opracowanie stanowi podstawę techniczną dla realizacji przebudowy 
przedmiotowego odcinka drogi w zakresie obiektów inżynierskich. 

1.4 Zakres zrealizowanych prac przedprojektowych 

1.4.1 Pomiary inwentaryzacyjne 

Pomiary inwentaryzacyjne i niwelacyjne oraz pomiary geodezyjne dla potrzeb analiz 
hydrologiczno-hydraulicznych wykonano w okresie wrzesień – grudzień 2016r., pomiary 
inwentaryzacyjne połączono ze szczegółową oceną stanu fizycznego konstrukcji oraz 
inwentaryzacją ich uszkodzeń.  

Uzupełnieniem prac inwentaryzacyjnych jest zaktualizowana mapa zasadnicza, 
przeznaczona do celów projektowych, w skali 1:500, z naniesionym istniejącym uzbrojeniem 
nad- i podziemnym. 

Pomiary niwelacyjne przeprowadzono w dowiązaniu do lokalnych reperów. 

Wszystkie rzędne wysokościowe w dokumentacji podano w poziomie odniesienia 
Kronsztad 60.  

1.4.2 Ocena stanu technicznego 

Przy ocenie stanu technicznego obiektów istniejących posłużono się sześciostopniową 
skalą ocen dla poszczególnych elementów obiektu inżynierskiego. Opis skali zamieszczono w 
poniższej tabeli. 

 
Ocena Określenie stanu Kryterium oceny elementu obiektu inżynieryjnego 

5 Odpowiedni Element bez uszkodzeń i zanieczyszczeń możliwych do 

stwierdzenia podczas przeglądu 

4 Zadowalający Element wykazuje zanieczyszczenia lub pierwsze objawy 

uszkodzeń pogarszających wygląd estetyczny 

3 Niepokojący Element wykazuje uszkodzenia, których nienaprawienie 

spowoduje skrócenie okresu bezpiecznej eksploatacji 

2 Niedostateczny Element wykazuje uszkodzenia obniżające przydatność 

użytkową, ale możliwe do naprawy 

1 Przedawaryjny Element wykazuje nieodwracalne uszkodzenia 

dyskwalifikujące przydatność użytkową 

0 Awaryjny Element uległ zniszczeniu lub przestał istnieć 
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1.4.3 Badania geologiczne 

Badania geotechniczne poligonowe (odwierty badawcze, sondowania dynamiczne) 
oraz laboratoryjne, niezbędne dla oceny warunków gruntowo-wodnych posadowienia obiektów 
inżynieryjnych, zrealizowane zostały w okresie styczeń – grudzień 2016r. 

Zakres badań geotechnicznych dla obiektów inżynieryjnych: rozmieszczenie i 
głębokość otworów badawczych określono w oparciu o Instrukcję badań podłoża gruntowego 
budowli drogowych i mostowych GDDP Warszawa 1998r.  

Oceny warunków gruntowych i kategorii geotechnicznej dokonano na podstawie 
zrealizowanych badań geologicznych w oparciu o Rozporządzenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. w sprawie ustalenia geotechnicznych 
warunków posadowienia obiektów budowlanych budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz. 463). 

1.4.4 Badania materiałowe 

Badania materiałowe, poligonowe zrealizowano w grudniu 2016r. 

Badania objęły obiekty, dla których przewidziano możliwość realizacji prac 
remontowych, a istotnym czynnikiem decydującym o wyborze wariantu remontu lub 
przebudowy obiektu był stan techniczny materiału z jakiego został wykonany oraz jego 
nośność (analiza statyczno-wytrzymałościowa). 

Badania poligonowe i laboratoryjne zrealizowano w zakresie oceny: 

 wytrzymałości betonu na ściskanie i ocena jednorodności betonu metodą 
sklerometryczną, sklerometrem Schmidta typu N. 

1.4.5 Analiza hydrologiczno-hydrauliczna (operat wodnoprawny) 

Analiza hydrologiczno-hydrauliczna obiektów inżynierskich w oparciu z zał. nr1 do 
rozporządzenia MTiGM z dnia 30.05.2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie poz. [1.2.2.7.]. 

Prawdopodobieństwo przepływu miarodajnego:  

 p=0,5% dla mostów w ciągu dróg klasy Z, 

 p=1,0% dla przepustów pod drogami klasy Z. 

1.4.6 Analiza statyczno-wytrzymałościowa 

Analizy statyczno-wytrzymałościowej, pozwalającej na ocenę nośności obiektów 
istniejących, dokonano w oparciu o pomiary inwentaryzacyjne i badania materiałowe. 

Analizę statyczno-wytrzymałościową obiektów drogowych sporządzono dokonując 
oceny nośności w aspekcie przenoszenia przez konstrukcję określonej klasy obciążeń 
drogowych (klasa C), w oparciu o obciążenia wg PN-S-10030:1985. 

Analizę statyczno-wytrzymałościową kładki dla pieszych sporządzono dokonując oceny 
nośności w aspekcie przenoszenia przez konstrukcję określonej klasy obciążeń drogowych 
(obciążenie tłumem pieszych lub pojazdem S w układzie wyjątkowym), w oparciu o obciążenia 
wg PN-S-10030:1985. 

1.5 Założenia do projektu technicznego i budowlanego 

1.5.1 Ogólne 

 klasa drogi – Z, 
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 prędkość projektowa Vp=50km/h, 
 prędkość miarodajna Vm=60km/h, 
 szerokość jezdni – 6,0m, 
 szerokość chodnika – 2,0m, 
 obciążenie – 100 kN/oś, 
 kategoria ruchu KR-2, 
 szerokość chodnika na kładce – 2,5m. 

1.5.2 Nośność 

Nośność obiektów drogowych wg PN-S-10030:1985 dla obciążeń klasy C, 

Nośność kładki dla pieszych wg PN-S-10030:1985 dla obciążenia tłumem pieszych lub 
pojazdem S w układzie wyjątkowym. 

1.5.3 Parametry geometryczne 

Skrajnia budowli wg rozporządzenia MTiGM z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (poz. [1.2.2.8.]). w 
zależności od klasy technicznej drogi. 

1.5.4 Nawierzchnia drogowa na obiekcie mostowym 

Na obiektach i na dojazdach do obiektów nawierzchnia wg opracowania branży 
drogowej. 

1.5.5 Geodezja obiektów inżynieryjnych 

Projekt sporządzony został na bazie zaktualizowanej mapy zasadniczej, przeznaczonej 
do celów projektowych, w skali 1:500 z naniesionym istniejącym uzbrojeniem nad- i 
podziemnym, projektowane obiekty inżynieryjne zlokalizowane zostały w układzie 
współrzędnych państwowych. Wszystkie rzędne wysokościowe w dokumentacji podano w 
poziomie odniesienia Kronsztadt 60.  

Wszystkie współrzędne geodezyjne w dokumentacji podano w układzie PL- 2000, 
strefa 6 (południk osiowy 18°). 

1.6 Podstawowe materiały i rozwiązania 

 

1.6.1. stal konstrukcyjna S355J2+N / S235JRG2 

1.6.2. stal zbrojeniowa A-IIIN RB500W / BSt500 

1.6.3. beton C30/37 W8 F150 

1.6.4. beton podkładowy C16/20 

1.6.5. hydroizolacja konstrukcji 
betonowych 

4,0mm żywica epoksydowo-poliuretanowa, papa 
zgrzewalna układana jednowarstwowo 

1.6.6. zabezp. antykorozyjne stali – stal 
nowa 

150μm Zn metalizacja + 200μm powłoki malarskie 

1.6.7. zabezp. antykorozyjne stali – stal 
istniejąca 

200μm powłoki malarskie (farby wysokocynkowe) 

1.6.8. zabezpieczenie powierzchniowe 
betonu – część widoczna 

300μm jednoskładnikowe dyspersje wodnych 
kopolimerów etylowych, o podwyższonej zdolności 
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pokrywania rys do 0,3mm 

1.6.9. zabezpieczenie powierzchniowe 
betonu – część odziemna 

500μm materiał bitumiczno-żywiczny 

1.6.10. naprawy – iniekcje siłowe żywice epoksydowe, suspensje cementowe 

1.6.11. naprawy – iniekcje 
uszczelniające 

żywice poliuretanowe 

1.6.12. naprawy miejscowe i pow., 
spoinowanie 

systemy naprawcze PCC I (dla budowli obciążonych 
dynamicznie) 

1.6.13. łożyska elastomerowe 

1.6.14. umocnienie skarp nasypu 
kolejowego w strefie mostów i 

wiaduktów 

płyty ażurowe, żelbetowe, prefabrykowane, kotwione z 
wypełnieniem humusem i obsianiem mieszanką traw 

niskich, wieloletnich 

Wszystkie zastosowane materiały muszą być zgodne z wymogami Prawa 
Budowlanego, polskimi normami i przepisami związanymi oraz powinny posiadać Aprobaty 
Techniczne wydane przez IBDiM. 

1.7 Wytyczne realizacji robót 

1.7.1 Konstrukcje stalowe 

1.7.1.1 Zabezpieczenie antykorozyjne – konstrukcje nowe 

Przewiduje się wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych elementów stalowych 
konstrukcji nowych w następującej technologii (nie obejmuje koryt balastowych dla podsypki 
tłuczniowej): 

 oczyszczenie (metodą strumieniowo-cierną: piaskowanie, śrutowanie lub 
hydrodynamicznie) konstrukcji do stopnia Sa 2.5 (wg PN-EN ISO 8501-1:2008P), 

 metalizacja natryskowa cynkiem Zn – 150μm, 

 warstwa technologiczna doszczelniająca - powłoka epoksydowa gr. do wysycenia 
powierzchni, 

 warstwa gruntująca i międzywarstwa - powłoka epoksydowa gr. łączna min. 150μm, 

 warstwa nawierzchniowa – powłoka poliuretanowa barwna gr. min. 50μm, 

Łączna grubość powłok malarskich wynosi minimum 200μm.   

Zabezpieczenie antykorozyjne dla elementów szczelnie zamkniętych (elementy 
konstrukcyjne o przekroju skrzynkowym np. skrzynki pasów dolnych i górnych dźwigarów 
głównych, rygle stężeń, ramy portalowe, podłużnice korytkowe itp.): 

 oczyszczenie (metodą śrutowania lub piaskowania) konstrukcji do stopnia Sa 2.5 (wg 
PN-EN ISO 8501-1:2008P) metodą strumieniowo-cierną,  

 powłoka gruntująca - dwuskładnikowa farba na bazie żywicy epoksydowej, 
wysokocynkowa (o zawartości cynku powyżej 90%) - 60 μm. 

Warunki aplikacji: 

 uzyskana powierzchnia sucha, odtłuszczona i odkurzona, 

 temperatura powietrza min 50C, 
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 temperatura podłoża wyższa o 30C od temperatury punktu rosy, 

 wilgotność powietrza max. 80%. 

Uwaga: warunki i technologia wykonania zabezpieczeń antykorozyjnych zgodne 
z treścią Aprobaty Technicznej IBDiM Warszawa, pod nadzorem przedstawiciela 
producenta materiałów. W wypadku braku technicznej możliwości realizacji metalizacji 
natryskowej, dopuszcza się możliwość wykonania powłoki gruntującej z 
dwuskładnikowej farby na bazie żywicy epoksydowej, wysokocynkowej (o zawartości 
cynku powyżej 90%) - 60μm. 

1.7.1.2 Zabezpieczenie antykorozyjne – konstrukcje istniejące 

Przewiduje się wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych elementów stalowych 
konstrukcji istniejących w następującej technologii (nie obejmuje koryt balastowych dla 
podsypki tłuczniowej): 

 oczyszczenie (metodą strumieniowo-cierną: piaskowanie, śrutowanie lub 
hydrodynamicznie) konstrukcji do stopnia Sa 2.5 (wg PN-EN ISO 8501-1:2008P),  

 powłoka gruntująca z dwuskładnikowej farby na bazie żywicy epoksydowej, 
wysokocynkowa (zawartość cynku powyżej 90%) – 60μm, 

 powłoka międzywarstwowa z dwuskładnikowej farby na bazie żywicy epoksydowej z 
wypełniaczem metalicznym – 80μm, 

 powłoka nawierzchniowa z dwuskładnikowej farby na bazie poliuretanu – 60μm. 

Łączna grubość powłok malarskich wynosi minimum 200μm.   

Warunki aplikacji: 

 uzyskana powierzchnia sucha, odtłuszczona i odkurzona, 

 temperatura powietrza min 50C, 

 temperatura podłoża wyższa o 30C od temperatury punktu rosy, 

 wilgotność powietrza max. 80%. 

Uwaga: warunki i technologia wykonania zabezpieczeń antykorozyjnych zgodne z 
treścią Aprobaty Technicznej IBDiM Warszawa, pod nadzorem przedstawiciela producenta 
materiałów. 

1.7.2 Konstrukcje betonowe 

1.7.2.1 Przygotowanie (oczyszczenie) powierzchni  
Przygotowanie powierzchni obejmuje: 

 skucie zerodowanych, uszkodzonych, odparzonych i zarysowanych powierzchni 
betonu,  

 oczyszczenie powierzchni materiału polegające na usunięciu: luźnych frakcji materiału, 
fragmentów materiału powierzchniowo zerodowanego, pozostałości mleczka 
cementowego, pozostałości substancji szkodliwych, smarów, tłuszczy, powłok 
ochronnych i pyłów,  

 czyszczenie metodą strumieniowo-cierną: piaskowanie, śrutowanie lub 
hydrodynamicznie,  

 zmycie pod ciśnieniem. 

 Przygotowane podłoże betonowe powinno spełniać następujące wymagania: 
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 wytrzymałość na ściskanie  20MPa wg PN-B-06261:1974 (badanie metodą pull-out), 

 wytrzymałość na odrywanie wg PN-B-01814:1992 (badanie metodą pull-off) 

- wartość średnia  1,5MPa, 

- wartość minimalna 1,0MPa, 

 zawartość jonów chlorkowych Cl- 

- elementy żelbetowe – 0,40% masy cementu (0,064% masy betonu), 

- elementy skarbonatyzowane 0,10% masy cementu (0,016% masy betonu), 

 pH > 11, 

 wilgotności podłoża w zależności od aplikowanego materiału.  

Uwaga: badania zrealizowane przez Wykonawcę Robót warunkują możliwość 
aplikacji materiału. 

1.7.2.2 Hydroizolacja konstrukcji betonowych 

Izolacja płyty pomostowej przęsła z żywic epoksydowo-poliuretanowych nie wymaga 
wykonania betonowej warstwy ochronnej i obejmuje:  

 przygotowanie podłoża zgodnie z punktem 1.7.2.1. 

 warstwę gruntującą z żywicy epoksydowej o niskiej lepkości, 

 zasadniczą warstwę izolacji z żywicy epoksydowo – poliuretanowej zmieszanej w 
stosunku 1:1 z ogniowo suszonym piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,4-0,7mm – 
min. 4,0mm, 

 posypanie świeżej warstwy ogniowo suszonym piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,4-
0,7mm.  

Uwaga: warunki i technologia wykonania izolacji zgodna z wytycznymi 
technicznymi oraz treścią Aprobaty Technicznej IBDiM Warszawa, pod nadzorem 
przedstawiciela producenta materiału.  

Warunki aplikacji: 

 przygotowanie podłoża zgodnie z punktem 1.7.2.1., 

 wysokość lokalnych nierówności powierzchni max. 1,5mm (krawędzie nieostre), 

 krawędzie występujące na izolowanej powierzchni zaokrąglone łukiem o min. R=5cm 
lub ścięte pod kątem 450 o boku min. 3cm, 

 powierzchnia przed gruntowaniem starannie odpylona, 

 wilgotność podłoża max. 4%,  

 temperatura powierzchni betonu wyższa min. o 30C od punktu rosy, 

 wilgotność względna powietrza max. 85%,  

 temperatura powietrza i budowli od +100C do +300C. 

 Technologia układania: 

 aplikacja gruntu metodą ręczną z użyciem wałka, pędzla lub gumowej gracy,  

 wtarcie ułożonego gruntu szczotką z twardego włosia dla uzyskania pełnego nasycenia 
podłoża,  
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 w wypadku dwóch warstw gruntu konieczność wykonania posypki świeżego gruntu 
pierwszej warstwy prażonym (piecowo suchym) piaskiem kwarcowym o frakcji 0,4-
0,7mm (1,0-1,5kg/m2) i usunięcie nadmiaru posypki,  

 naniesienie wymieszanego materiału warstwy zasadniczej w jednej warstwie, 

 ułożenie przy pomocy szpachli ząbkowanej lub natrysk niskociśnieniowy, 

 wyrównanie i odpowietrzenie świeżo ułożonej warstwy materiału wałkiem 
okolcowanym,  

 posypanie świeżej warstwy prażonym (piecowo suchym) piaskiem kwarcowym o frakcji 
0,4-0,7mm (4,0-6,0kg/m2) i usunięcie nadmiaru posypki. 
W ramach hydroizolacji konstrukcji betonowych w części odziemnej przewiduje się 

zastosowanie hydroizolacji o grubości 5,0mm w postaci polimerowo-bitumicznej papy 
termozgrzewalnej, modyfikowanej elastomerem SBS (styren – butadien - styren) z osnową z 
włókniny poliestrowej, przesyconej i powleczonej obustronnie masą asfaltowo-polimerową. 
Wierzchnia warstwa wykończona posypką z piasku kwarcowego. Dolna powierzchnia papy 
jest zabezpieczona przed sklejeniem w rolce cienką folią polietylenową. Do gruntowania 
przygotowanej powierzchni przewiduje się dwukomponentowy, bezrozpuszczalnikowy środek 
z utwardzaczem aminowym na bazie żywicy epoksydowej. Użyty do wykonania izolacji 
materiał powinien spełniać wymagania określone w rozporządzeniu MTiGM z dnia 
30.05.2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 
inżynierskie i ich usytuowanie (poz. [1.2.2.7]. 

Izolacja ułożona zostanie jednowarstwowo.  

1.7.2.3 Izolacja części odziemnych 

Na przygotowane zgodnie z punktem 1.7.2.1 powierzchnie należy zastosować materiał 
powłokowy, dwuskładnikowy na bazie żywicy epoksydowej wysyconej olejem antracytowym z 
dodatkiem wypełniaczy mineralnych o niskiej zawartości rozpuszczalników organicznych.  

Przewidywana grubość powłok – 500μm w 2-3 warstwach. Pierwszą warstwę 
rozcieńczyć rozcieńczalnikiem w ilości 5%. Zalecana metoda nakładania: natrysk 
hydrodynamiczny, dopuszczalna: pędzel (wtarcie materiału). Drugą warstwę nakładać bez 
rozcieńczenia (w warunkach letnich przy temperaturze t > 200C max. odstęp czasowy – 8 
godzin).  

1.7.2.4 Zabezpieczenie powierzchniowe  

Na przygotowane podłoże należy zastosować elastyczne powłoki 
antykarbonatyzacyjne i hydrofobizacyjne w postaci jednoskładnikowych dyspersji wodnych 
kopolimerów etylowych, o podwyższonej zdolności pokrywania zarysowań (pokrywających 
rysy o rozwartości do 0.3 mm).  

Warunki aplikacji: 

 podłoże przygotowane zgodnie z punktem 1.7.2.1. 

 wilgotność podłoża bezpośrednio przed wykonywaniem robót powinna spełniać 
wymagania podane w instrukcji producenta materiału powłoki tzn. : 

- nie może być większa niż 4% dla materiałów stosowanych na suche 
podłoże,  

- dla materiałów stosowanych na mokre podłoże dopuszczalne jest podłoże 
matowo-wilgotne, 

- temperatura podłoża betonowego i powietrza powinna wynosić: 
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- dla materiałów na bazie żywic syntetycznych nie mniej niż +80C 
(temperatura podłoża musi być wyższa o 30C od punktu rosy) i nie więcej 
niż +300C, 

- dla materiałów na bazie cementów i cementów modyfikowanych żywicami 
syntetycznymi nie mniej niż +50C lecz nie więcej niż +250C, 

- materiał można nanosić przy wilgotności wzgl. powietrza max. 80%, po 
upływie 1h powłoka jest odporna na oddziaływanie deszczu. 

Wykonanie powłok:  

 powłoki elastyczne wymagają zastosowania materiału gruntującego,  

 przewiduje się dwie warstwy powłok nanoszonych w odstępie 6-8 godz., 

 przed wykonaniem powłok należy przewidzieć min. 6 godz. na związanie warstwy 
szpachlówki, 

 nanoszenie przy użyciu natrysku hydrodynamicznego, 

 bezpośrednio po ukończeniu prac związanych z zabezpieczeniem materiału należy chronić 
powierzchnię przed intensywnym nasłonecznieniem, silnym wiatrem, a także deszczem 
oraz spadkiem temperatury powietrza poniżej 50C i przegrzaniem powyżej 250C (o ile 
instrukcja producenta materiału nie stanowi inaczej). 

Podstawowe wymagania dla stosowanego materiału: 

 grubość dla powłok elastycznych 300μm (zgodna z instrukcjami producenta i 
wymaganiami Aprobaty Technicznej dla danego materiału), 

 zdolność przenoszenia rys do 0,3mm,  

 opory dyfuzyjne  

- współczynnik przenikania SD CO2 min. 70m,  

- współczynnik przenikania SD H2O maks. 0,60m. 

 wymagana wytrzymałość na odrywanie powłoki od podłoża bet. wg PN-B-01814:1992: 

- wartość średnia  0,8MPa, 

- wartość minimalna 0,5MPa. 

Dobór kolorów materiału zgodny z projektem obiektu. 

1.7.3 Roboty naprawcze – naprawa i rewitalizacja konstrukcji betonowych, 
ceglanych i kamiennych 

1.7.3.1 Przygotowanie (oczyszczenie) powierzchni  
Przygotowanie powierzchni obejmuje: 

 skucie zerodowanych, uszkodzonych, odparzonych i zarysowanych powierzchni 
betonu (kamienia , cegły),  

 oczyszczenie powierzchni materiału polegające na usunięciu: luźnych frakcji materiału, 
fragmentów materiału powierzchniowo zerodowanego, pozostałości mleczka 
cementowego, pozostałości substancji szkodliwych, smarów, tłuszczy, powłok 
ochronnych i pyłów,  

 czyszczenie metodą strumieniowo-cierną: piaskowanie, śrutowanie lub 
hydrodynamicznie,  

 zmycie pod ciśnieniem. 

 Dodatkowo dla potrzeb betonu natryskowego: 
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 staranne nawilżenie powierzchni wodą w okresie 2-3dni przed nałożeniem torkretu, 

 bezpośrednio przed torkretowaniem zmycie powierzchni pod ciśnieniem i osuszenie z 
nadmiaru wody sprężonym powietrzem. 

Podłoże betonowe przygotowane do napraw powinno spełniać następujące 
wymagania: 

 wytrzymałość na ściskanie  20MPa wg PN-B-06261:1974 (badanie metodą „pull-out”), 

 wytrzymałość na odrywanie wg PN-B-01814:1992 (badanie metodą „pull-off”) 

- wartość średnia  1,5MPa, 

- wartość minimalna 1,0MPa, 

 zawartość jonów chlorkowych Cl- 

- elementy żelbetowe – 0,40% masy cementu (0,064% masy betonu), 

- elementy skarbonatyzowane 0,10% masy cementu (0,016% masy betonu), 

 pH > 11, 

 wilgotności podłoża w zależności od aplikowanego materiału.  

Uwaga: badania zrealizowane przez Wykonawcę Robót warunkują możliwość 
aplikacji materiału. 

1.7.3.2 Iniekcje 

Przygotowanie podłoża zgodnie z punktem 1.7.3.1. 
Dla potrzeb: iniekcji siłowych niepracujących rys i pęknięć, wzmacniania strukturalnego 

metodą sklejania siłowego, uszczelnienia rys wilgotnych i nieruchomych o szerokości od 
0,2mm do 5mm przewiduje się zastosowanie żywic epoksydowych, dwuskładnikowych o 
niskiej lepkości.  

Dla pęknięć o większej rozwartości należy stosować suspensje mineralne drobno 
zmielonych cementów, modyfikowanych polimerami z dodatkiem piasków kwarcowych i z 
płynem zarobowym w postaci wodnej dyspersji akrylowej. 

Dla potrzeb uszczelnienia zarysowań prowadzących wycieki a nie wymagających 
zamknięć siłowych należy stosować pęczniejące żywice poliuretanowe.  

Technologia prac iniekcyjnych: 

 wykonanie rusztowań w obszarze występowania zarysowań, wykonanie prac 
rozbiórkowych (skucie otuliny) oraz oczyszczenie podłoża, 

 ustalenie szczegółowego przebiegu zarysowań, szerokości i zmiany szerokości 
zarysowań, określenie stopnia zawilgocenia (w tym występowanie przecieków 
wodnych), zmiany krawędzi pęknięć (ruchome, nieruchome), 

 ustalenie wytrzymałości materiału młotkiem Schmidt’a dla określenia maksymalnego 
ciśnienia iniekcji, 

 poszerzenie i pogłębienie zarysowań, odkucie skorodowanych fragmentów materiału 
na obrzeżach zarysowań, 

 wykonanie naprzemiennych nawiertów przez zarysowanie pod kątem 450 w rozstawie 
co ok. 0,5 grubości naprawianego elementu, gabaryty otworów uzależnione od rodzaju 
uszkodzenia (rysa, pęknięcie),  

 oczyszczenie rys i nawierconych otworów sprężony powietrzem lub wodą pod 
ciśnieniem, 

 zamknięcie powierzchniowe (uszczelnienie) rys za pomocą szpachlówki, 
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 montaż pakerów (wentyli) iniekcyjnych bez zaworów zwrotnych, dla odpowietrzenia i 
kontroli wypełnienia kompozycją iniekcyjną, 

 iniekcja pompą iniekcyjną pozwalającą na jednoczesne dozowanie dwóch składników 
kompozycji iniekcyjnej, 

 prace iniekcyjne prowadzone w temp. od +50C do +300C,  

 iniekcja w kolejności od pakera skrajnego z jednoczesną obserwacją rysy od góry 
(spodziewany wypływ materiału iniekcyjnego), 

 iniekcja prowadzona przez kolejne pakery przy jednoczesnym zamykaniu zaworów 
zwrotnych w pakerach wykorzystanych, 

 iniekcja uzupełniająca przed upływem czasu wiązania preparatu, 

 demontaż pakerów i zamknięcie otworów materiałem uszczelniającym. 
Uwaga: 
Iniekcji nie podlegają zarysowania wywołane korozją prętów zbrojeniowych (beton w 

miejscach uszkodzenia podlega w całości usunięciu) oraz rysy o charakterze termicznym (w 
tym rysy skurczowe) o rozwartości poniżej 0,2-0,3mm. Przy ocenie rozwartości rys należy 
uwzględnić, że proces oczyszczenia powierzchni metodą piaskowania może prowadzić do 
poszerzenia krawędzi rys o ok. 0,2mm.  

Zarysowania konstrukcji stwierdzone w trakcie szczegółowego przeglądu, któremu 
podlega konstrukcja po jej oczyszczeniu podlegają ocenie i kwalifikacji przez Inżyniera 
Kontraktu i Projektanta.  

1.7.3.3 Naprawy powierzchniowe, miejscowe, spoinowanie 

Przygotowanie podłoża zgodnie z punktem 1.7.3.1. 
Do napraw powierzchniowych i miejscowych należy stosować jednoskładnikowe 

zaprawy cementowe z dodatkiem żywic syntetycznych, dopuszczone do stosowania na 
konstrukcjach bezpośrednio obciążonych dynamicznie (typ PCC I).  

Naprawy można dokonać przy użyciu zestawu materiałów w postaci 
jednoskładnikowych, drobnoziarnistych zapraw naprawczych na bazie cementu 
modyfikowanego polimerami z dodatkiem mikrokrzemionki i zbrojonych włóknami 
syntetycznymi z wodną dyspersją akrylową jako płynem zarobowym. 

 Zaprawy winny spełniać następujące wymagania: 

 średnia wytrzymałość na ściskanie po 7d  30MPa, po 28d  45MPa, 

 średnia wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu po 7d  5MPa, po 28d  9MPa, 

 skurcz po 90d  1,0 0/00 , 

 przyczepność do betonu po 7 dobach (badana w warunkach laboratoryjnych): 
- wartość średnia  2,0MPa, 
- wartość minimalna 1,5MPa, 

 przyczepność do betonu po 7 dobach (badana na budowie): 
- wartość średnia  1,5MPa, 
- wartość minimalna 1,0MPa. 

Właściwości materiału: 

 łatwy w przygotowaniu, gotowy do użycia po wymieszaniu z wodą, 

 plastyczny i urabialny, o regulowanej konsystencji, 

 bardzo dobra tiksotropowość mieszanki, 

 wysoka wytrzymałość mechaniczna i mrozoodporność, 
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 bardzo niski odskok przy natrysku na mokro, 

 produkt na bazie cementu o podwyższonej odporności na siarczany. 

Technologia wykonania napraw: 

 oczyszczone pręty zbrojeniowe (jeśli występują) należy niezwłocznie zabezpieczyć 
pierwszą warstwą materiału, 

 w odstępie ok. 3-5 godz. (w zależności od temp.) nanosić drugą warstwę, która jest 
jednocześnie warstwą szczepną pod wypełnienie ubytku, 

 w chwili układania warstwy naprawczej warstwa szczepna powinna być matowo-
wilgotna,  

 materiał naprawczy można stosować w temp. nie mniejszej niż. +50C i wilgotności 
wzg. powietrza max 80%, 

 czas przydatności zaprawy naprawczej do stosowania 50-60min., 

 beton naprawianego elementu wzdłuż krawędzi ubytku należy podkuć lub naciąć pod 
kątem prostym na głębokość nie mniejszą niż 1cm,  

 temperatura podłoża betonowego i powietrza powinna wynosić: dla materiałów na 
bazie cementów i cementów modyfikowanych żywicami syntetycznymi nie niższa niż 
+50C (temperatura podłoża musi być wyższa o 30C od punktu rosy) i nie wyższa niż 
+250C, 

 przy wypełnianiu ubytków i spoinowaniu nie wolno stosować technik tynkarskich, 
zaprawę należy wciskać w ubytek lub pustą fugę, zaprawa typu PCC powinna być 
zagęszczona mechanicznie. 

1.7.4 Roboty wykończeniowe 

Stożki skarp nasypu drogowego w strefie przyczółków i skrzydeł obiektów inżynierskich 
należy wykonać przy użyciu prefabrykowanych płyt żelbetowych, kotwionych. Ułożenie 
umocnienia wymaga wykonania zagęszczonej podbudowy cementowo-piaskowej o grubości 
10cm. Elementy ażurowe wymagają zahumusowanie i obsiania mieszanką traw niskich, 
wieloletnich (nie wymagających koszenia). Umocnienie stożka nasypu drogowego wymaga 
osadzenia elementów zapierających u jego podstawy (oporniki betonowe). Przy znacznej 
wysokości stożka elementy stabilizujące wymagają dodatkowo kotwienia w gruncie.  

Po ukończeniu prac budowlanych teren podlega uporządkowaniu. 

1.8 Dane i nadzór geodezyjny 

Projekt sporządzono na bazie mapy zasadniczej, zaktualizowanej do celów 
projektowych, wprowadzonej do zasobów miejskiego i kolejowego ośrodka dokumentacji 
geodezyjnej i kartograficznej. 

Obiekty zlokalizowano w układzie współrzędnych państwowych – tabela 
współrzędnych charakterystycznych punktów konstrukcyjnych zamieszczona została na 
rysunku zestawczym.  

Wszystkie rzędne wysokościowe podano w poziomie odniesienia Kronsztadt 60.  

Podane lokaty identyfikujące poszczególne obiekty ustalono w dowiązaniu do 
hektometrażu drogi powiatowej 1154 O. 

Sporządzenie przez zespół geodetów operatu geodezyjnego tyczenia obiektu 
warunkuje rozpoczęcie prac budowlanych.  
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Dla wybranych obiektów wymagane będzie sporządzenie operatów geodezyjnych 
w poszczególnych fazach realizacji ich przebudowy, a w tym m.in.: 

 po wykonaniu robót ziemnych i odsłonięciu części odziemnych przyczółków i skrzydeł 
(weryfikacja założonych gabarytów części podziemnych istniejących obiektów), 

 w trakcie i po wykonanych pracach rozbiórkowych istniejących obiektów w ustalonych 
zakresach i w poszczególnych etapach dla potrzeb wykonania ich remontu 
(umożliwienie weryfikacji przyjętych w dokumentacji projektowej obmiarów i zakresów 
robót elementów niedostępnych, ukrytych i nie objętych dokumentacją archiwalną), 

 po wykonaniu nowych lub podpór i skrzydeł w poszczególnych etapach,  

 po montażu konstrukcji nośnej poszczególnych przęseł na łożyskach (przed 
wykonaniem podlewek łożysk), 

 po ułożeniu nawierzchni drogowej.  
Każdorazowo operat geodezyjny podlega odbiorowi i zatwierdzeniu przez Inżyniera 

Kontraktu. 

Obiekt winien zostać wyposażony w znaki wysokościowe (repery), które należy 
umieścić (w zależności od typu konstrukcji): 

 na każdym dźwigarze głównym poszczególnych przęseł, w środku rozpiętości (w osi 
podłużnej dźwigara) i nad podporami, 

 po obu stronach każdej z podpór, 

 na każdym skrzydle zewnętrznym. 

Znaki wysokościowe powinny być powiązane ze stałym znakiem wysokościowym, 
usytuowanym poza obiektem i dowiązanym do niwelacji państwowej. 

1.9 Uwarunkowania realizacji prac  

1.9.1 Instalacje obce 

Istniejące instalacje, które kolidują z projektowaną przebudową, należy zabezpieczyć 
na czas prowadzenia robót przez ujęcie w rury osłonowe PEHD dwudzielne o średnicy 
d=110mm lub przełożyć (wg opracowania branżowego).  

Przebieg istniejących instalacji obcych pokazano na planie sytuacyjnym. 

1.9.2 Cieki 

W celu uniknięcia ograniczeń realizacyjnych związanych z poziomem wód gruntowych 
obiekty należy realizować w porze suchej, przy ich obniżonym poziomie. W przeciwnym 
wypadku należy przewidzieć ochronę wykopu np. ścianką szczelną z dyli drewnianych lub z 
grodzic stalowych o długości dostosowanej do sytuacji.  

1.9.3 Ściany szczelne 

Dla potrzeb ochrony wykopu fundamentowego przed napływem wód gruntowych 
dopuszcza się zastosowanie ścian szczelnych z brusów stalowych np. typu GU 16-400 / GU 
18-400. Typ przekroju ściany (profil brusa), wysokość ściany (długość brusa) oraz poziom 
wbicia ściany szczelnej powinien zostać określony w dokumentacji technologicznej 
sporządzonej przez Wykonawcę Robót i zaakceptowany przez Zamawiającego. 

1.9.4 Utrzymanie ciągłości ruchu 
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Uwaga: Do obowiązków Wykonawcy Robót należy uwzględnienie w przedmiarze robót 
(kosztorysie ofertowym) sporządzenia projektów uzupełniających i kosztów wynikających z ich 
realizacji. Do obowiązków Wykonawcy Robót należy sporządzenie m. in. projektów 
technologicznych (z uwzględnieniem doboru określonych typów żurawi dźwigów 
hydraulicznych na podwoziu samochodowym dla potrzeb montażu i demontażu), w tym 
projektów zabezpieczenia miejsca robót, projektów warsztatowych, projektów rusztowań, 
deskowań i urządzeń technologicznych, w tym ścian szczelnych, projektów i badań próbnego 
obciążenia (dla obiektów, które wymagają próbnego obciążenia zgodnie z wymogami 
procedury odbiorowej), uzupełniających badań materiałowych,  kontrolnych odwiertów 
geologicznych,  w tym oceny poziomu występowania wody gruntowej w chwili rozpoczęcia 
inwestycji, projektów branżowo związanych, w tym projektów organizacji ruchu zastępczego 
oraz projektów dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z BHP.   

Przewiduje się realizację obiektów w jednej fazie, po opracowaniu i wdrożeniu przez 
Wykonawcę robót projektu organizacji ruchu tymczasowego na czas robót, uwzględniającego 
całkowite zamknięcie drogi.  

1.10 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

(sporządzona na podstawie Rozporządzenia MI z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczących 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – D.U. z 2003r. nr 120 poz. 1126) 

1.10.1 Zakres robót dla zamierzenia budowlanego 

Projektowany zakres robót budowlanych obejmuje: 

rozbudowę istniejącej drogi powiatowej nr 1154 O Kuźnica Katowska – Biedaszka w 
miejscowości Stare Siołkowice, ul. Klapacz od km 7+560,00 do km 9+060,00 wraz z 
niezbędną, towarzyszącą infrastrukturą. 

Dokumentacja obejmuje swoim zakresem 3 obiekty inżynierskie, w tym:  

 most drogowy w km 7+895 (nad rzeką Brynica), 

 kładkę dla pieszych w km 7+895 (nad rzeką Brynica), 

 przepust drogowy (nad rzeką Fiszerka). 

1.10.2 Fazy realizacji 

Obiekty drogowe realizowane będą w jednej fazie. Dojazd będzie zapewniony drogami 
objazdowymi uwzględnionymi w projekcie organizacji ruchu drogowego, tymczasowego. W 
razie braku możliwości wyznaczenia drogi objazdowej, fazowanie budowy obiektów 
drogowych będzie uwzględniało zachowanie ciągłości przejazdu. 

1.10.3 Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

 droga  powiatowa nr 1154 O Kuźnica Katowska – Biedaszka, 

 infrastruktura drogowa, 

 podziemne i nadziemne instalacje elektro-energetyczne i telekomunikacyjne w strefie 
drogi. 

1.10.4 Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Do elementów zagospodarowania terenu mogących stanowić zagrożenia należy 
zaliczyć: 

 droga  powiatowa nr 1154 O Kuźnica Katowska – Biedaszka, 
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 podziemną i nadziemna infrastruktura techniczna drogi, 

 rzeka Brynica i Fiszerka. 

1.10.5 Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 
realizacji robót budowlanych 

Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót: 

 praca w strefie obiektów inżynierskich, w tym praca na wysokości, 

 praca w strefie ulic o znacznym natężeniu ruchu kołowego, 

 roboty budowlane prowadzone w strefie głębokich wykopów 

 roboty budowlane prowadzone w pobliżu sieci energetycznych, 

 praca w sąsiedztwie ciężkich maszyn budowlanych, 

 roboty montażowe z użyciem dźwigów samochodowych i ciężkiego sprzętu (m.in. 
samochody do transportu betonu, pompy betonu, kafary dla potrzeb pogrążania 
stalowych ścian szczelnych, naczepy niskopodwoziowe), 

 prace przy załadunku i rozładunku elementów przestrzennych i masowych. 

1.10.6 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

W planie BIOZ opracowanym przez Kierownika budowy należy określić plan 
szkoleń BHP, szczególnie zasad prowadzenia szkoleń pracowników zatrudnionych przy 
robotach niebezpiecznych. Szkolenie powinno obejmować zapoznanie się z wszystkimi 
obowiązującymi przepisami dotyczącymi realizacji robót na terenie dróg publicznych. 

Ponadto zaleca się: 

a)  Prowadzenie codziennego krótkiego instruktażu pracowników przed rozpoczęciem pracy 
(zalecane potwierdzenie przeprowadzonego instruktażu – za podpisem pracowników). 

b)  Przed przystąpieniem do realizacji robót, należy przeprowadzić każdorazowo instruktaż 
obejmujący: 

 określenie zasad postępowania w przypadku zagrożenia, 

 określenie konieczności i zasad stosowania przez pracowników środków ochrony 
indywidualnej, 

 określenie zasad bezpiecznego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi 
przez wyznaczone w tym celu osoby, 

 określenie zasad transportu i składowania materiałów zgodnie z instrukcją producenta, 

 określenie warunków pracy w strefie dróg kołowych (ulic miejskich). 

c) Przeprowadzenie instruktażu przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych: 

 stwarzających wysokie ryzyko powstawania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia 
ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości, 

 przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych zagrażających 
bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi, 

 prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia, 

 prowadzonych w pobliżu czynnych dróg kołowych (ulic miejskich). 
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1.10.7 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych 

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, 
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz przepisami BHP. 

Poniżej jednostka projektowa podaje tylko podstawowe środki techniczne i 
organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwu. 

1.10.7.1 Ogólne 

 wprowadzenie codziennego (przed rozpoczęciem pracy), krótkiego instruktażu w 
zakresie BHP, uwzględniającego specyfikę i zagrożenie wynikające z miejsca i 
warunków realizacji robót, 

 przy robotach wykonywanych w strefie czynnych ulic – wprowadzenie sygnalisty 
ostrzegającego pozostałych pracowników przed nadjeżdżającymi pociągami, 

 sprawdzenie wyposażenia pracowników w sprzęt ochrony indywidualnej BHP. 

1.10.7.2 Zagospodarowanie terenu budowy 

 ogrodzenie i wyznaczenie stref niebezpiecznych oraz stref pracy sprzętu, 

 wykonanie dróg, wyjść, przejść dla pieszych,  

 zapewnienie składowisk materiałów i wyrobów, 

 zapewnienie łączności telefonicznej (radiowej). 

1.10.7.3 Roboty rozbiórkowe 

 teren, na którym prowadzone są roboty rozbiórkowe, należy ogrodzić i oznakować 
tablicami ostrzegawczymi 

 roboty należy wstrzymać, gdy prędkość wiatru przekracza 10m/s, 

 w czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobami zmechanizowanymi, wszystkie 
osoby i maszyny powinny znajdować się poza strefą niebezpieczną. 

1.10.7.4 Instalacje i inne urządzenia elektroenergetyczne 

 przy wykonywaniu robót przy użyciu maszyn lub innych urządzeń technicznych, 
w rejonie linii energetycznych należy uzgodnić bezpieczne warunki jej użytkowania, 

 roboty związane z podłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji oraz 
urządzeń elektrycznych mogą być wykonane wyłącznie przez osoby posiadające 
odpowiednie uprawnienia. 

1.10.7.5 Maszyny i urządzenia techniczne 

 powinny być utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność, 

 stosowane wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone, 

 obsługiwane przez przeszkolone osoby. 

1.10.7.6 Rusztowania i ruchome podesty robocze 

 montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż rusztowań powinny być wykonane 
zgodnie z instrukcją producenta lub zatwierdzonym projektantem indywidualnym, 

 osoby zatrudnione przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy ruchomych 
podestów roboczych powinni posiadać wymagane uprawnienia, 
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 odbiór rusztowania potwierdza się wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru 
technicznego. 

1.10.7.7 Roboty na wysokości 

 osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wys. co najmniej 1m od 
poziomu terenu, powinny być zabezpieczone przed upadkiem z wysokości i 
wyposażone w sprzęt indywidualny. 

1.10.7.8 Roboty ziemne 

 w czasie wykonywania robót ziemnych, miejsca niebezpieczne należy ogrodzić  
i umieścić napisy ostrzegawcze, 

 wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci powinno być 
poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości, w jakiej 
mogą być one wykonywane oraz sposobu wykonywania tych robót, 

 prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także głębokich 
wykopów poszukiwawczych powinno odbywać się ręcznie, 

 wykopy o ścianach pionowych bez umocnień i bez rozparcia lub podparcia, mogą być 
wykonane tylko do głębokości 1m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy 
wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu, 

 wykop bez umocnień, o głębokości większej od 2m, można wykonywać, jeżeli 
pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno – inżynierska, 

 niedopuszczalne jest używanie elementów obudowy wykopu niezgodne z 
przeznaczeniem. 

1.10.7.9 Roboty montażowe 

 urządzenia pomocnicze, przeznaczone do montażu, powinny posiadać wymagane 
dokumenty, 

 montaż elementów wielkowymiarowych jest zabroniony przy prędkości wiatru powyżej 
10m/s lub przy złej widoczności. 

1.11 Uwaga ogólna  

Zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego, Kierownik Budowy jest obowiązany 
sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia. W planie należy uwzględnić wszystkie rodzaje robót stwarzających wysokie 
ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności wymienione w §6 punkt 
1 a, b, f, g, h, i, j, k, n; punkt 4 c, d; punkt 7; punkt 10 – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. (D. U. z 2003r. nr 120 poz. 1126). 

1.12 Informacje o rozwiązaniach chroniących środowisko 

 place budowy, ich zaplecza oraz drogi techniczne będą zorganizowane w sposób 
zapewniający oszczędne korzystanie z terenu i minimalne przekształcenie jego 
powierzchni. Po zakończeniu prac tereny te przywrócone zostaną do stanu 
poprzedniego i poddane rekultywacji. 

 w zasięgu strefy korzeniowej nie będą składowane materiały budowlane. 

 prace ziemne i budowlane prowadzone w pobliżu cieków wodnych prowadzone z 
uwzględnieniem rozwiązań zabezpieczających cieki i zbiorniki wodne przed 
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zasypaniem lub zanieczyszczeniem substancjami chemicznymi pochodzącymi z prac 
budowlanych.  

 przewiduje się następujące sposoby zabezpieczenia cieków i zbiorników: 
o zabezpieczenie przed przedostawaniem się zanieczyszczeń i 

zasypaniem przez przeprowadzenie cieku kolektorem technologicznym 
np. z rur PEHD, 

o wprowadzenie zakazu manewrowania sprzętem ciężkim w pobliżu 
cieków, 

 podczas prac rozbiórkowych w pobliżu cieków wodnych nie będą stosowane herbicydy. 

 roboty ziemne podczas prac rozbiórkowych poprzedzone zostaną usunięciem warstwy 
ziemi próchniczej oraz zgromadzeniem jej poza obszarem robót ziemnych. 
Jednocześnie zapewni się możliwość jej ponownego wykorzystania do odtworzenia 
warstwy urodzajnej na etapie budowy lub do innych celów. 

 odpady porozbiórkowe magazynowane będą w miejscu zabezpieczonym przed 
dostępem osób nieupoważnionych, na folii o grubości >0,2mm do czasu odbioru w celu 
unieszkodliwienia. Powierzchnie pod odpady będą utwardzone i utrzymywane w 
porządku i czystości, tak aby uniemożliwić przedostawania się zanieczyszczeń do 
gruntu.  

 ograniczenie hałasu na etapie prac rozbiórkowych nastąpi poprzez właściwą 
organizację czasu pracy i wykorzystywanie sprawnego sprzętu o możliwie 
najmniejszym poziomie mocy akustycznej. Prace wykonywane będą w porze dziennej. 

1.13 Uwagi końcowe 

 dopuszczalna jest zmiana zaproponowanych w przedmiotowej dokumentacji 
materiałów pod warunkiem ich równorzędności z projektowanymi, posiadania Aprobaty 
Technicznej IBDiM oraz zgody Jednostki Projektowej i Zamawiającego. 

 przed przystąpieniem do robót Wykonawca Robót winien opracować, na podstawie 
dołączonej do Projektu Architektoniczno-Budowlanego w Części Ogólnej Informacji 
BIOZ, plan BIOZ dla każdego rodzaju robót. 

 szczegółowy przebieg instalacji obcych należy ustalić w trakcie przekazania placu 
budowy, w tym metodą ręcznego przekopu. Roboty ziemne w strefie ułożenia instalacji 
obcych należy prowadzić ręcznie. Projektant nie ponosi odpowiedzialności materialnej 
za uszkodzenie instalacji obcych i za wynikające z powyższego uszkodzenia 
konsekwencje. 

 materiały niebezpieczne (np. bitumy, itp.) przewidziane do utylizacji przez firmę 
zewnętrzną, posiadającą pozwolenie na utylizację przedmiotowych materiałów. 
Demontowane konstrukcje stalowe są przekazywane Inwestorowi, zgodnie z 
ustaleniami pomiędzy Wykonawcą Robót a Inwestorem. Pozostałe materiały np. gruz 
betonowy, ceglany, kamienny itp. zostaną zmagazynowane przez Wykonawcę Robót i 
wykorzystane we własnym zakresie. 

 Wykonawca robót zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji powykonawczej. 
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2. Obiekty inżynierskie  

2.1 Most nad rzeką Brynicą  

2.1.1 Opis stanu istniejącego 

2.1.1.1 Lokalizacja 

 w km 7+895 drogi powiatowej nr 1154 O Kuźnica Katowska – Biedaszka w 
miejscowości Stare Siołkowice ul. Klapacz, 

 obiekt zlokalizowany nad rzeką Brynica w km 7+830 – kilometraż rzeki 
(Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu, Oddział w 
Brzegu). 

2.1.1.2 Dane drogowe 

 droga na prostej w łuku pionowym wypukłym, 

 nawierzchnia bitumiczna, 

 szerokość jezdni       5,16m, 

 spadek poprzeczny       ok. 2%, 

 rzędna niwelety jezdni w osi mostu    147,150m npm, 

 obustronne pobocza       0,85m / 0,84m, 

 odwodnienie drogi – powierzchniowe (spływ wody na teren przyległy). 

2.1.1.3 Opis przeszkody 

 rzeka Brynica, 

 w rejonie przeprawy nieuregulowana, brzegi nieumocnione, 

 brzeg prawobrzeżny, w rejonie podpory mostu, rozmyty, odsłaniający 
fundament, 

 szerokość koryta      ok. 5,3m. 

2.1.1.4 Opis konstrukcji 

 obiekt równoległy do osi drogi, 

 jednoprzęsłowa konstrukcja łukowa, 

 żelbetowa, monolityczna, 

 schemat statyczny - łuk rozporowy, dwuprzegubowy, 

 przyczółki masywne, żelbetowe, monolityczne, 

 skrzydła żelbetowe, monolityczne, równoległe. 

 balustrady stalowe (spawane), ceglane, betonowe, 

 rok budowy – 1926r., 

 brak informacji na temat posadowienia obiektu. 

2.1.1.5 Parametry geometryczne 

 długość (wraz ze skrzydłami)     L=17,90m, 
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 rozpiętość teoretyczna      Lt=10,46m, 

 światło poziome      L0=11,44m, 

 szerokość mostu      B=7,76m, 

 grubość przęsła sklepionego     g=0,52÷0,675m, 

 rzędna spodu przęsła (mierzona w kluczu)   146,185m npm, 

 Rzędna przepływu miarodajnego    ZWWQ0,5% = 
144,600m npm. 

2.1.1.6 Ocena stanu technicznego 

 opis i ocenę stanu technicznego istniejącej konstrukcji mostu zawarto w 
opracowaniu [1.2.1.9.]. 

2.1.2 Opis stanu projektowanego 

2.1.2.1 Dane ogólne 

 zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ [1.2.1.1], popartymi raportem z 
przeglądu specjalnego obiektu mostowego [1.2.1.9.] projektuje się remont 
istniejącego most (bez zmiany światła pionowego i poziomego), 

 lokata obiektu pozostaje bez zmian tj. km 7+895 drogi powiatowej nr 1154 O, 

 droga powiatowa nr 1154 O Kuźnica Katowska – Biedaszka, 

 funkcja obiektu pozostanie bez zmian – most drogowy nad rzeką Brynica. 

2.1.2.2 Parametry geometryczne konstrukcji 

 długość (wraz ze skrzydłami)     L=17,90m, 

 rozpiętość teoretyczna      Lt=10,46m, 

 światło poziome      L0=11,44m, 

 szerokość mostu      B=7,76m, 

 grubość przęsła sklepionego     g=0,52÷0,675m, 

 rzędna spodu przęsła (mierzona w kluczu)   146,185m npm, 

 Rzędna przepływu miarodajnego    ZWWQ0,5% = 
144,600m npm. 

2.1.2.3 Nośność 

 nośność zgodna z punktem [1.5.2.]. 

2.1.3 Branże i projekty związane 

2.1.3.1 Geodezja 

 dane i nadzór geodezyjny zgodnie z punktem [1.8.]. 

2.1.3.2 Geologia 

 nie dotyczy. 

2.1.3.3 Drogi – układ drogowy 

 zgodnie z punktem [1.5.1.] – dla obiektu mostowego nie przewiduje się 
chodnika dla pieszych (brak w stanie istniejącym). 
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2.1.3.4 Drogi – odwodnienie układu drogowego 

 zrzut wody powierzchniowej do wpustów drogowych – wg opracowania 
branżowego. 

2.1.3.5 Dendrologia 

 brak kolizji. 

2.1.4 Szczegóły rozwiązań projektowych 

2.1.4.1 Konstrukcja 

 szczegółowy zakres prac remontowych konstrukcji mostu wyspecyfikowano na 
rysunku Rysunek zestawczy remontu mostu w km 7+895 (nad rzeką Brynicą), 

 w ramach projektu remontu na obiekcie zostaną przeprowadzone następujące 
prace: 

o demontaż istniejących elementów wyposażenia mostu takich jak: balustrada 
stalowa (przeznaczona do oczyszczenia, zabezpieczenia antykorozyjnego oraz 
powtórnego wbudowania), betonowo - ceglane balustrady na skrzydłach mostu, 
betonowe kapy chodnikowe, 

o odsłonięcie istniejącego przęsła łukowego mostu w celu odtworzenia izolacji, 
projektowana izolacja - jedna warstwa papy zgrzewalnej,  

o rozbiórka i odtworzenie ścian czołowych (żelbetowych) w niezmienionej formie 
(łącznie ze wspornikami, na których opierały się betonowe kapy chodnikowe), 

o wykonanie strefy przejściowej przed i za obiektem, 
o odtworzenie elementów wyposażenia takich jak kapy chodnikowe oraz 

balustrady na skrzydłach jako elementy żelbetowe, 
o wykonanie nowej jezdni na obiekcie (całkowita szerokość jezdni wyniesie 6,0m 

wraz z opaskami), 
o umocnienie stożków i skarp nasypów kostką granitową 18/20cm na podbudowie 

cementowo - piaskowej, 
o wykonanie schodów skarpowych, służbowych szer. 80 cm wraz z balustradami 

wg KDM.  

 zastosowane materiały zgodnie z punktem [1.6.]. 

Poza w/w głównymi pracami remontowymi na obiekcie przewidziano szereg drobnych robót poprawiających estetykę obiektu oraz 
zwiększających jego trwałość takich jak m.in. oczyszczenie powierzchni betonowych, naprawy miejscowe, wykonanie zabezpieczenia 
powierzchniowego, wykonanie iniekcji siłowych z żywic epoksydowych, wzmacniających konstrukcję łuku żelbetowego oraz skrzydeł, 
przystosowanie istniejącej balustrady do aktualnie obowiązujących przepisów wraz z odtworzeniem zabezpieczenia antykorozyjnego, 
uporządkowanie i zabezpieczenie strefy prawobrzeżnej koryta cieku pod obiektem, poprzez wykonanie narzutu z kamienia łamanego, 
klinującego o Φmin = 20cm. 

2.1.4.2 Hydroizolacja 

 powierzchnia betonu przygotowana zgodnie z punktem [1.7.2.1], 

 hydroizolacja górnej powierzchni istniejącej konstrukcji łukowej oraz nowo 
wykonanej konstrukcji łukowej (nadłucza) – papa termozgrzewalna o grubości 
5,0mm zgodnie z punktem [1.7.2.2.]. 

2.1.4.3 Odwodnienie 

 spływ powierzchniowy do systemu odwodnienia drogowego. 

2.1.4.4 Zabezpieczenie powierzchniowe 

 zabezpieczenie odkrytych powierzchni betonu, powłoka bezbarwna – zgodnie z 
punktem [1.7.2.4], 
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2.1.4.5 Zabezpieczenie antykorozyjne  

 zabezpieczenie antykorozyjne stalowej konstrukcji balustrad– zgodnie z 
[1.7.1.2.]. 

2.1.4.6 Kolorystyka obiektu 

 elementy betonowe – powłoka bezbarwna (istniejący kolor betonu), 

 elementy stalowe (balustrady) – RAL 7016. 

2.1.4.7 Roboty wykończeniowe 

 realizacja robót wykończeniowych zgodnie z punktem [1.7.4.]. 

2.1.5 Uwarunkowania realizacji 

2.1.5.1 Urządzenia obce i ich zabezpieczenie 

 w strefie prac znajdują się 2 kable telekomunikacyjne tD, 

 zabezpieczenie instalacji obcych zgodnie z punktem [1.9.1.]. 

2.1.5.2 Ochrona wykopu 

 ochrona wykopu ścianami szczelnymi zgodnie z punktem [1.9.3]. 

2.1.5.3 Cieki 

 zgodnie z punktem [1.9.2.]. 

2.1.5.4 Utrzymanie ciągłości ruchu 

 zgodnie z  punktem [1.9.4]. 

2.1.6 Wyciąg z obliczeń statycznych 

 założenia, przebieg i wyniki przeprowadzonych obliczeń statyczno – 
wytrzymałościowych przedstawiono w załącznikach:  

o Załącznik nr 1 „Badania materiałowe",  
o Załącznik nr 2 „Obliczenia statyczne”,  
o Załącznik nr 3 „Wymiarowanie podstawowych elementów konstrukcyjnych”. 

2.2 Kładka dla pieszych nad rzeką Brynicą  

2.2.1 Opis stanu istniejącego 

2.2.1.1 Lokalizacja 

 kładka dla pieszych w km 7+895 drogi powiatowej nr 1154 O Kuźnica Katowska 
– Biedaszka w miejscowości Stare Siołkowice ul. Klapacz jest obiektem nowo 
projektowanym, 

 obiekt zlokalizowany nad rzeką Brynica w km 7+837 – kilometraż rzeki 
(Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu, Oddział w 
Brzegu). 

2.2.1.2 Opis przeszkody 

 rzeka Brynica, 

 w rejonie przeprawy nieuregulowana, brzegi nieumocnione, 

 szerokość koryta      ok. 4,8m. 
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2.2.2 Opis stanu projektowanego 

2.2.2.1 Dane ogólne 

 zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ [1.2.1.1], projektuje się budowę nowej 
kładki dla pieszych, 

 lokata obiektu – w km 7+895 drogi powiatowej nr 1154 O Kuźnica Katowska – 
Biedaszka, 

 funkcja  – przeprowadzenie ciągu pieszych (przyszłościowo pieszo-
rowerowego) nad rzeką Brynica. 

2.2.2.2 Opis konstrukcji 

 obiekt równoległy do osi drogi, 

 jednoprzęsłowa konstrukcja łukowa z zespolonym pomostem z ruchem górą, 

 konstrukcja łuku stalowa, skrzynkowa, 

 pomost w postaci stalowych dźwigarów walcowanych zespolonych z żelbetową, 
monolityczną płytą, 

 przyczółki i skrzydła żelbetowe, monolityczne, 

 posadowienie bezpośrednie w osłonie ścian szczelnych, 

 balustrady stalowe (spawane), wykonane na wzór balustrad zamontowanych 
na moście drogowym w km 7+895 drogi powiatowej nr 1154 O Kuźnica 
Katowska – Biedaszka (obiekt równoległy do nowo projektowanej kładki, 
zlokalizowany od strony dolnej wody), 

 obiekt zlokalizowano w układzie współrzędnych (tabela punktów 
charakterystycznych obiektu została zamieszczona na rys. "Nowo projektowana 
kładka dla pieszych", 

 zastosowane materiały zgodnie z punktem [1.6.]. 

2.2.2.3 Parametry geometryczne konstrukcji 

 długość (wraz ze skrzydłami)     L=22,60m, 

 rozpiętość teoretyczna pomostu    Lt=13,00m, 

 rozpiętość teoretyczna łuku     Lt=11,30m, 

 szerokość całkowita      B=2,880m, 

 światło poziome      L0=11,76m, 

 rzędna spodu przęsła (mierzona w kluczu)   146,380m npm, 

 Rzędna przepływu miarodajnego    ZWWQ0,5% = 
144,60m npm. 

2.2.2.4 Nośność 

 nośność zgodna z punktem [1.5.2.]. 

2.2.3 Branże i projekty związane 

2.2.3.1 Geodezja 

 dane i nadzór geodezyjny zgodnie z punktem [1.8]. 



 

 

 

WTU Sp. z o.o. , ul. Karkonoska 10, 53-015 Wrocław                                                        str. 29 

 

PROJEKT WYKONAWCZY - TOM 3 BRANŻA MOSTOWA 
"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1154 O Kuźnica Katowska – Biedaszka 

w miejscowości Stare Siołkowice, ul. Klapacz od km 7+560,00 do km 9+060,00” 

2.2.3.2 Geologia 

 zakres badań – 2 otwory badawcze o głębokości 10,0m ppt oraz 1 sondowanie 
dynamiczne sondą DPL w bezpośredniej bliskości otworu nr 7, do głębokości 
10,0m ppt, 

 nawiercony poziom zwierciadła wody gruntowej w otworach badawczych – 
2,2m ppt, 

 warunki gruntowe – proste, 

 obiekt inżynieryjny – druga kategoria geotechniczna, 

 słupki geologiczne zamieszczono na rys.  Rysunek zestawczy. Kładka dla 
pieszych w km 7+895 (nad rzeką Brynicą). 

 badania zawarte w [1.2.1.10.]. 

2.2.3.3 Drogi – układ drogowy 

 zgodnie z punktem [1.5.1.]. 

2.2.3.4 Drogi – odwodnienie układu drogowego 

 zrzut wody powierzchniowej na skarpy przed i za obiektem. 

2.2.3.5 Dendrologia 

 brak kolizji. 

2.2.4 Szczegóły rozwiązań projektowych 

2.2.4.1 Konstrukcja 

 przęsła kładek o konstrukcji stalowej, skrzynkowej, spawanej (łuk) oraz 
zespolonej stal–beton (pomost) , 

 oparcie kładki na ławach podłożyskowych wykształconych w projektowanych 
konstrukcjach przyczółkach, 

 konstrukcja usytuowana równolegle do osi drogi, 

 zastosowane materiały zgodnie z punktem [1.6.]. 

2.2.4.2 Hydroizolacja 

 powierzchnia betonu przygotowana zgodnie z punktem [1.7.2.1], 

 hydroizolacja płyty pomostowej kładki – żywica epoksydowo-poliuretanowa o 
grubości 4,0mm zgodnie z punktem [1.7.2.2.]. 

2.2.4.3 Odwodnienie 

 spływ powierzchniowy na teren przyległy. 

2.2.4.4 Zabezpieczenie powierzchniowe 

 zabezpieczenie odkrytych powierzchni betonu, powłoka bezbarwna – zgodnie z 
punktem [1.7.2.4], 

2.2.4.5 Zabezpieczenie antykorozyjne  

 zabezpieczenie antykorozyjne stalowej konstrukcji balustrad – zgodnie z 
[1.7.1.1.]. 

2.2.4.6 Kolorystyka obiektu 
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 elementy betonowe – powłoka bezbarwna (istniejący kolor betonu), 

 elementy stalowe (konstrukcja nośna) – kolor szary (kolor naturalnego betonu), 

 elementy stalowe (balustrady) – RAL 7016. 

2.2.4.7 Roboty wykończeniowe 

 realizacja robót wykończeniowych zgodnie z punktem [1.7.4.]. 

2.2.5 Uwarunkowania realizacji 

2.2.5.1 Urządzenia obce i ich zabezpieczenie 

 w strefie prac znajdują się 2 kable telekomunikacyjne tD, 

 zabezpieczenie instalacji obcych zgodnie z punktem [1.9.1.]. 

2.2.5.2 Ochrona wykopu 

 zabezpieczenie fundamentów przyczółków oraz ochrona wykopu ścianami 
szczelnymi zgodnie z punktem [1.9.3]. 

2.2.5.3 Cieki 

 zgodnie z punktem [1.9.2.]. 

2.2.5.4 Utrzymanie ciągłości ruchu 

 zgodnie z  punktem [1.9.4]. 

2.2.6 Wyciąg z obliczeń statycznych 

2.2.6.1 Układ konstrukcyjny obiektu. Schemat statyczny. Model obliczeniowy 

 konstrukcja nośna łuku - skrzynka stalowa, spawana, 

 konstrukcja nośna pomostu, płytowa, zespolona stalowo – betonowa, 

 przyczółki masywne, żelbetowe, posadowione bezpośrednio w osłonie z 
grodzic stalowych, 

 schemat statyczny: 
o pomost : płyta ciągła, pięcioprzęsłowa, oparta przegubowo za pomocą słupków 

na dźwigarze łukowym – Lt1 = 13,00m (2x 2,00m + 3x 3,00m), 
o łuk: dźwigar dwuprzegubowy, rozporowy - Lt2 = 11,30m, 
o model obliczeniowy: płaski (e2,p1). 

2.2.6.2 Założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji. Obciążenia 

 obciążenie obiektu wyznaczono zgodnie z PN-S-10030:1985. Obiekty 
mostowe. Obciążenia,  

 przyjęto następujące obciążenia poszczególnych elementów konstrukcyjnych 
obiektu: 

o konstrukcja nośna: ciężar własny pomostu i dźwigara łukowego, ciężar 
nawierzchni i wyposażenia, obciążenie eksploatacyjne (podstawowe) tłumem 
pieszych - obciążenie powierzchniowe qt, obciążenie eksploatacyjne (wyjątkowe) 
pojazdem samochodowym – pojazd S (klasa obciążenia E), 

o podpora: reakcja z przęsła, ciężar własny, parcie czynne gruntu zasypowego, 

 przyjęto następujące wielkości obciążeń charakterystycznych: 
o ciężar betonu:    25,0 kN/m3 
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o ciężar stali:    78,5 kN/m3 
o ciężar nawierzchni i wyposażenia, materiały niekonstrukcyjne: 
o izolacja:    14,0 kN/m3 
o gruntu zasypowy, zagęszczony:  18,5 kN/m3 

 obciążenia ruchome :  
o tłum pieszych – podstawowe:  qt = 4,0 kN/m2, 
o pojazd S – wyjątkowe:   P1 = 50 kN, P2 =100 kN,. 

2.2.6.3 Podstawowe wielkości statyczne i wymiarowanie 

Podstawowe wyniki obliczeń statycznych konstrukcji nośnej obiektu zestawiono tabelarycznie poniżej. W tabeli 1 zestawiono 
ekstremalne wartości sił wewnętrznych w przekrojach charakterystycznych płyty pomostowej, w tabeli 2 ekstremalne wartości sił 
wewnętrznych w elementach konstrukcyjnych dźwigara łukowego, w tabeli 3 i 4 wyniki obliczeń maksymalnych reakcji podporowych na 
łożyskach odpowiednio w części płytowej i łukowej, w tabeli 5 wyniki obliczeń maksymalnych sił obliczeniowych działających na fundamenty 
podpór. 

 

Tab. 1. Ekstremalne wartości sił wewnętrznych w przekrojach dźwigara głównego 
części belkowej. 

Przekrój 

Moment Siła poprzeczna 

charaktery obliczenio charaktery obliczenio

[kNm] [kNm] [kN] [kN] 

podpora 
P1 

— — 56,43 84,96 

1/5 L1 34,86 53,02 33,82 48,60 

podpora 
P2 

25,25 42,72 3,75 4,26 

2/5 L2 50,79 77,99 28,62 42,72 

podpora 
P3 

-24,89 -38,78 26,39 34,90 

1/2 L3 37,08 54,92 33,81 48,81 

 

Tab. 2. Ekstremalne wartości sił wewnętrznych w elementach konstrukcyjnych 
dźwigara łukowego. 

Element Przekrój 

Moment Siła poprzeczna Siła osiowa 

charakt. oblicz. charakt. oblicz. charakt. oblicz. 

[kNm] [kNm] [kN] [kN] [kN] [kN] 

Łuk 

wezgłowi — — 5,79 8,43 210,09 284,20 

słupek 
nr1 

20,26 29,60 18,60 30,86 184,10 263,26 

1/3 Lt -12,20 -18,12 6,16 8,83 174,88 226,25 

słupek 
nr2 

16,15 22,53 19,56 26,81 187,89 254,27 

klucz 2,18 2,75 4,61 6,35 184,40 248,99 

Słupek — — — — — 50,76 70,06 
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Tab. 3. Zestawienie reakcji podporowych dla części płytowej (na 1 łożysko). 

  
Podpora 

Reakcja pionowa Reakcja pozioma 

charakteryst. obliczeniowa charakteryst. obliczeniowa 

[kN/m] [kN/
m] 

[kN/
m] 

[kN/
m] 

P1 56,43 84,96 — — 

P2 56,43 84,96 45,00 67,50 

 

Tab. 4. Zestawienie reakcji podporowych dla części łukowej (na 1 łożysko). 

Podpora 

Reakcja pionowa Reakcja pozioma 

charakteryst. obliczeniowa charakteryst. obliczeniowa 

[kN/m] [kN/m] [kN/m] [kN/m] 

P1 95,74 122,99 189,22 256,24 

P2 95,74 122,99 189,22 256,24 

 

Tab. 5. Zestawienie sił obliczeniowych działających na fundamenty. 

Podpora 

Siła pionowa 
Pmax 

Siła pozioma 
HX_max 

Moment 

MY_max 

[kN] [kN] [kNm] 

P1 1846,0 250,4 93,4 

P2 1846,0 182,9 84,0 

 


