
 

 

 

 

RAPORT  Z  PRZEGLĄDU  SZCZEGÓŁOWEGO  

OBIEKTU  MOSTOWEGO 

 

 

 Nazwa Zarządu Drogi: Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu 

 

 Nazwa obiektu: most nad rzeką Brynica 
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 Nr drogi i kilometraż: 1 154, km 7+895 
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1. Protokół przeglądu szczegółowego obiektu mostowego  

2. Załącznik 1 – Badania sklerometryczne betonu 

                                                      
 



 

PROTOKÓŁ  PRZEGLĄDU  SZCZEGÓŁOWEGO  OBIEKTU  MOSTOWEGO 

INFORMACJE OGÓLNE Karta nr 1 

JNI: 21 / 01014351 Lokalizacja szczegółowa  

Nazwa przeszkody: rzeka Brynica 

 

Rodzaj i nazwa obiektu: most 

Miejscowość: Stare Siołkowice 

Nr drogi i kilometraż: droga nr 1 154, km 7+895 

Nośność projektowana: kl. C 

Nośność lub aktualna nośność użytkowa: -  

Rok budowy:   1926 

Dane o dokumentacji:  

Brak dokumentacji technicznej obiektu 

 

 

Informacje o budowie, przebudowie, remontach i poprzednich przeglądach: 

Most został wybudowany w 1926r. Od tego czasu obiekt przeszedł co najmniej dwa remonty. Podczas 

pierwszego dobudowano (bądź odbudowano)  balustrady na skrzydłach (w postaci otynkowanych murów 

ceglanych) Podczas drugiego remontu oczyszczono  powierzchnie betonowe, odtworzono  wzór ciosów 

na sklepieniu oraz odtworzono zabezpieczenie antykorozyjne stalowych balustrad zlokalizowanych na 

przęśle. 

Opis obiektu:  

Most jednoprzęsłowy o schemacie statycznym łuku bezprzegubowego. Długość (wraz ze skrzydłami) 

wynosi 17,90 m. Przęsło ma konstrukcję łukową sklepioną, żelbetową, monolityczną. Zmienna grubość 

przęsła wynosi od 0,52 m (w kluczu) do 0,675 m (w wezgłowiu). Szerokość całkowita obiektu wynosi 

7,76 m. Korpusy przyczółków masywne, wykonane z betonu zbrojonego. Przyczółki wyposażone w 

równoległe skrzydła  z betonu zbrojonego. Posadowienie nie jest znane. Na obiekcie znajduje się jezdnia 

o szerokości 5,16 m. Nawierzchnia jezdni asfaltowa, poboczy betonowa (w postaci prefabrykowanych kap 

chodnikowych). Jezdnia ukształtowana z  obustronnym spadkiem poprzecznym wynoszący ok. 2%. 

Odwodnienie drogi na moście powierzchniowe,  brak wpustów, woda odprowadzana bezpośrednio na 

skarpy nasypu drogowego. Z prawej strony obiektu znajduje się stalowa rura osłonowa o śr. 0,20m. Na 

przęśle mostu znajduje się balustrada wykonana z kształtowników stalowych. Balustrada na skrzydłach w 

formie murków ceglanych (otynkowanych) – po stronie lewej oraz ściany betonowe po stronie prawej. 

Rodzaj izolacji sklepienia nie jest znany. 

 

Podstawowe wymiary mostu przedstawiono na rysunku inwentaryzacyjnym. 

 

Podstawa powołania zespołu wykonującego przegląd: 

 

Zespół wykonujący przegląd Podpisy Data przeglądu: 12.12.2016 

Kierownik zespołu: mgr inż. Grzegorz Sierka 

Członkowie:            mgr inż. Sławomir Słowiok 

                                mgr. Inż. Marek Obodziński 

 
 

Stan pogody: 
Lekki deszcz 

 

Temperatura: 6 0C 

Termin następnego 

przeglądu: po remoncie obiektu 

i nie później niż w 2019 r. 
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU 

z dnia 12.12.2016 
Karta nr 2.1 

 

 
 

Fot. 1.  Widok mostu od strony górnej wody 

 

 
 

Fot. 2.  Widok mostu od strony dolnej wody 
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Fot. 3.  Widok dojazdu od strony Nowych Siołkowic  

 

 

Fot. 4.  Widok dojazdu od strony Starych Siołkowic  
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Fot. 5.  Widok mostu od spodu  

 

 

Fot. 6.  Widok przeszkody i przestrzeni pod mostem  
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Fot. 7. Rysy i pęknięcia nawierzchni jezdni na dojazdach spowodowane złą jakością wykonania 

strefy przejściowej za i przed obiektem 

 

 

Fot. 8. Zanieczyszczenia, korozja betonu i wegetacja roślin na poboczach (kapach 

chodnikowych) spowodowane złą jakością betonu, niewłaściwym utrzymaniem i brakiem 

odpowiednich spadków poprzecznych kap. Ubytki nawierzchni na krawędzi jezdni 
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Fot. 9.  Rysy i pęknięcia oraz odspojenia betonowych balustrad betonowych po stronie prawej 

spowodowane złą jakością betonu i błędami wykonawczymi (brak przerw dylatacyjnych 

balustrady nad łączeniami kap) 

  

 

Fot. 10.  Rysy, pęknięcia oraz ubytki materiału balustrad ceglanych po stronie lewej 

spowodowane błędami wykonawczymi (brak  przerw dylatacyjnych balustrady nad łączeniami 

kap) 
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Fot. 11.  Rysy oraz wycieki na betonowych skrzydłach spowodowane złą jakością betonu, 

brakiem odpowiednich zabiegów utrzymaniowych, niesprawnym systemem odwodnienia oraz 

nieszczelną izolacją 

 

  

Fot. 12.  Ubytki oraz zarysowania strefy wezgłowia spowodowane złą jakością betonu i brakiem 

odpowiednich zabiegów utrzymaniowych 
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Fot. 13. Wycieki i wykwity w strefie krawędzi przęsła łukowego spowodowane nieszczelną 

izolacją. Rozmyciem brzegu cieku pod obiektem, przy przyczółku nr2, spowodowane brakiem 

odpowiednich zabiegów utrzymaniowych koryta cieku 

  

 

Fot. 14.  Ubytki, zacieki, zarysowania oraz odspojenie materiału kap chodnikowych i 

wsporników ściany czołowej spowodowane złą jakością betonu, niedbałym wykonaniem oraz 

brakiem odpowiednich zabiegów utrzymaniowych 
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Fot. 15.  Korozja powierzchniowa, szczelinowa oraz wżerowa balustrady stalowej. Odspojenie 

materiału balustrady betonowej spowodowane błędami wykonawczymi przy połączeniu balustrad 

  

 

Fot. 16.  Korozja powierzchniowa i szczelinowa balustrady stalowej spowodowana brakiem 

odpowiednich zabiegów utrzymaniowych 

JNI: ARKUSZ SPOSTRZEŻEŃ  Karta nr 4.1 



z dnia .............. 

1. Średni dobowy ruch (SDR) oraz procentowy udział w ruchu pojazdów ciężarowych 

i autobusów wg ostatniego GPR: 

SDR = b.d. 

 

2. Stan nawierzchni jezdni: 
Stan nawierzchni jest dostateczny. Występują zarysowania i pęknięcia w strefach dojazdu (25m2 od 

strony Starych Siołkowic oraz 5m2 od strony Nowych Siołkowic - fot. 7), wyraźne obniżenie 

niewelety jezdni. Uszkodzenia spowodowane brakiem wykształcenia odpowiednich stref 

przejściowych., Ubytki materiału nawierzchni jezdni w strefach przy krawężnikach (fot. 8). 

 

Brak wymaganego, minimalnego wyniesienia krawężników ponad nawierzchnię jezdni - 

krawężniki w poziomie jezdni. 

 

3. Stan chodników (nawierzchnia, kapy, gzymsy, krawężniki): 
Brak chodników na obiekcie. Występują pobocza w postaci betonowych kap chodnikowych. Stan 

poboczy jest niezadowalający. Występują zanieczyszczenia, wegetacja roślin i korozja 

powierzchniowa betonu (fot. 8)., Błędy wykonawcze przy osadzaniu kap spowodowały 

rozszczelnienie styków dylatacyjnych i zalewanie ścian czołowych (fot. 14). 

 

4. Stan balustrad, barier i osłon: 
Stan balustrad stalowych na przęśle jest zadowalający. Występuje korozja szczelinowa (na 

połączeniu poszczególnych elementów), wżerowa (na połączeniu z balustradami na skrzydłach) 

oraz powierzchniowa, na ok 10% całkowitej powierzchni balustrad. Zaobserwowano deformację w 

planie przeciągu po stronie prawej (wygięcie o ok. 10cm do wewnątrz). 

 

Stan balustrad betonowych / ceglanych na przyczółkach jest niezadowalający. Liczne pęknięcia 

penetrujące przez całą grubość elementów  betonowych ścianek i ceglanych murków . Powodem są  

błędy wykonawcze (brak dylatacji).  Odspojenia elementów ścian / murków wykazuje symptomy 

utraty stateczności (niedostateczne kotwienie do kap chodnikowych). 

 

Wysokość balustrad na przęśle i skrzydłach wynosi 1,01m (nienormatywna).. 

 

5. Stan urządzeń odwadniających:  
Stan odwodnienia na obiekcie jest dostateczny. Prawidłowo ukształtowane spadki poprzeczne  

jezdni pozwalają na skuteczne, powierzchniowe odprowadzenie wody z przęsła. Brak  spadków 

poprzecznych na kapach chodnikowych powoduje stagnację wody na tych elementach i  znaczną 

korozję powierzchniową betonu. 

Brak skanalizowanego odprowadzenia wód opadowych poprzez zastosowanie np. ścieków 

naskarpowych. 

 

6. Stan izolacji: 
Izolacja przęsła łukowego nie wykazuje symptomów uszkodzenia (brak  wyraźnych śladów 

wycieków na tym elemencie). Wątpliwości budzi jakość izolacji ścian czołowych oraz skrzydeł 

przyczółków, gdzie zaobserwowano liczne wycieki . 

 

7. Stan urządzeń dylatacyjnych: 
Nie dotyczy 
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8. Stan konstrukcji przęseł 

8.1. Stan dźwigara łukowego: 
Stan dźwigara jest zadowalający. Nie zaobserwowano występowania rys lub pęknięć świadczących 

o utracie nośności. Drobne pęknięcia oraz wycieki znajdują się na krawędzi przęsła i są skutkiem 

niesprawnej izolacji ścian czołowych   

 

8.2. Stan wsporników podchodnikowych: 
Stan wsporników podchodnikowych (belkowe elementy ściany czołowej) jest dostateczny. 

Rozszczelnienia połączeń kap chodnikowych powoduje zalewanie tych elementów., Na większości 

z nich występują ubytki materiałów (częściowo uzupełnione), zarysowania i pęknięcia. 

9. Stan podpór 

9.1. Stan przyczółków (fundamentów i korpusów): 
Nie stwierdzono uszkodzeń świadczących o złym stanie fundamentów takich jak: pęknięcia przęsła 

spowodowane niekontrolowanym przesunięciem w planie bądź nierównomiernym osiadaniem. 

 

Z uwagi na typ konstrukcji oraz geometrię koryta rzeki możliwy do oceny jest tylko niewielki 

fragment korpusów przyczółków. 

Widoczne fragmenty korpusów przyczółków są w stanie dostatecznym. Brak wycieków i 

wykwitów na ich licach. Zaobserwowano odspojenie naroża przyczółka nr1 po stronie prawej (fot. 

12). 

 

Stan ścian skrzydeł stanowiących elementy przyczółka jest dostateczny.  Liczne zarysowania 

świadczą o złej jakości użytego betonu oraz niewłaściwej pielęgnacji (zarysowania skurczowe). Zły 

skan izolacji w części odziemnej skrzydeł spowodował wysolenia oraz  wycieki na ich 

powierzchniach w części widocznej. 
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9.2. 

 

Stan filarów (fundamentów i korpusów): 
Nie dotyczy. 

10. Stan łożysk: 
Nie dotyczy. 

11. Stan dojazdów: 
Stan dojazdów jest dostateczny, zaobserwowano uszkodzenia nawierzchni  spowodowane 

niedostateczną jakością strefy przejściowej przed i za obiektem, pomierzone osiadania 

nawierzchni przed i za obiektem wynoszą do 5cm  (fot. 8). 

 

12. Przestrzeń podmostowa i otoczenie obiektu: 
Stan przestrzeni podmostowej jest niezadowalający. Przy przyczółku nr 2 zaobserwowano 

pozostałości drewnianej ściany szczelnej. Rozmycie skarpy cieku w rejonie przyczółka nr2 

spowodowało zaburzenie przepływu i stałe zalewanie lica podpory.. Koryto cieku poza obiektem 

jest w stanie dostatecznym. Skarpy mają prawidłowe nachylenie. Występuje niewielka wegetacja 

roślin. 

 

13. Administrator i stan urządzeń obcych: 
Po stronie prawej obiektu przebiegają 2 szt. kabli tD (ustalone na podstawie mapy do celów 

projektowych). W strefie obiektu instalacje obce ujęte są w stalowe rury osłonowe.  

Stan rur osłonowych oraz ich podwieszenia jest dostateczny. Występuje korozja powierzchniowa 

(na 90% powierzchni). 

 

 

Uwaga: 

Zgodnie z SIWZ zadania - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego: 

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1154 O Kuźnica Katowska – Biedaszka w miejscowości Stare 

Siołkowiceul. Klapacz od km 7 + 560,00  do km 9 + 060,00”, most nad rzeką Brynica zostanie 

poddany remontowi. 

Do powyższego „Raportu z przeglądu szczegółowego” zatem nie dołączono arkusza zaleceń, 

arkusza wnioskowanych decyzji oraz arkusza decyzji. Wszystkie przewidziane dla obiektu 

prace remontowe uzgodniono z Zamawiającym oraz zamieszczono w Projekcie. 


