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1. OPIS TECHNICZNY 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany kładki pieszo-rowerowej w 

km 16+850,00 DP1807 w miejscowości Krasiejów (km rzeki Mała Panew 33,968). Obiekt znajduje się na 

terenie województwa opolskiego, powiat opolski, gmina Ozimek. 

1.2. Podstawa opracowania. 

Podstawą opracowania jest Umowa zawarta pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych w Opolu a 

ProtechniCon Konstrukcje Inżynierskie w Krakowie. 

Niniejszy opis techniczny dotyczy projektu architektoniczno-budowlanego kładki pieszo-rowerowej   

w miejscowości Krasiejów.  

Zakres i forma projektu budowlanego jest zgodna z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

(poz. 462) oraz w Ustawie Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 (Dz. U. Nr 89, poz.414) z późniejszymi 

zmianami. 

1.3. Cel opracowania. 

Projekt architektoniczno-budowlany wraz z kompletem uzgodnień, będzie stanowił materiał niezbędny do 

uzyskania zgody na realizacje inwestycji drogowej. 

1.4. Materiały wyj ściowe. 

Niniejszy projekt architektoniczno-budowlany kładki pieszo-rowerowej w ciągu w km 16+850,00   drogi 

powiatowej  nr 1807 w miejscowości Krasiejów  został opracowany w oparciu o: 

− mapy do celów projektowych dla wykonania projektu, 

− inwentaryzacja wykonana w 08.2011r., 

− koncepcję obiektu zawartą w materiałach przetargowych, 

− dokumentacje geotechniczna opracowaną we wrześniu 2011r. przez Katarzyna Schneider „GEO” 

z Gliwic. 

1.5. Podstawowe przepisy i normatywy. 

− Ustawa „Prawo budowlane” (Dz. U. Nr 80 z dn. 27.03.03) 

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 

43 z dnia 14 maja 1999r.) 

− Rozporządzenie nr 735 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie (Dz.U. Nr 63 z dnia 3 sierpnia 2000r.) 

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 września 1998r w sprawie 

ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. Nr 126 poz. 

839 z dnia 24 września 1998r.) 
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− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 

i warunków ich umieszczania na drogach. 

− Ustawa „Prawo wodne” (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z dn. 11.10.2001.) 

− PN-85/S-10030 - Obiekty mostowe. Obciążenia. 

− PN-81/B-03020 - Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.  

− PN-83/B-03010 - Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

− PN-S-02204 - Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg. 

− PN-S-02205 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. 

Niniejszy projekt wykonany jest z obowiązującymi przepisami oraz wiedzą inżynierską.  

2. PODSTAWOWE DANE WYJŚCIOWE. 

2.1. Opis stanu istniej ącego. 

 

W stanie istniejącym ciąg pieszych prowadzony jest przez obiekt mostowy km 33,968 rzeki Mała 

Panew o konstrukcji sklepionej.  

W stanie istniejącym w rejonie projektowanej kładki dla pieszych znajdują się następujące 

urządzenia obce: sieć teletechniczna.   Teren pod kładką stanowi woda płynąca rzeki mała Panew. 

Koryto rzeki nie jest umocnione. Teren pokryty jest trawą, krzewami i drzewami.  

2.2. Opis stanu projektowanego. 

2.2.1. Ogólny opis rozwi ązania konstrukcyjnego  

 

Projektowana kładka ma za zadanie bezpiecznie przeprowadzać ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż drogi 

powiatowej nr 1807 nad rzeką Mała Panew. Projektuje się kładkę jedno przęsłową o konstrukcji 

wstęgowej.  

Niweleta kładki jest wzniesiona w najniższym punkcie ponad zwierciadło wody wysokiej w rzece na 

wysokość 1,33m. 

 

2.3. Opis warunków drogowych.  

2.3.1. Przekrój normalny  na doj ściach do kładki. 

Droga powiatowa nr 1807 wzdłuż kładki ma przekrój jednojezdniowy z obustronnymi poboczami o 

całkowitej szerokości 6,5m+2x1m=8,5m 

Ciąg pieszo-rowerowy na dojściach do kładki ma szerokość 3,0m. 

2.4. Charakterystyka przeszkody. 

Projektowana kładka dla pieszych przekracza rzekę Mała Panew. Rzeka płynie korytem 

nieregulowanym. Szerokość koryta wynosi około 27m. 
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Parametry hydrauliczno – hydrologiczne w przekroju kładki dla drogi powiatowej ( w oparciu  

o obliczenia hydrologiczno – hydrauliczne) wynoszą: 

- przepływ miarodajny Q1%     203.00 m3/s 

- rzędna wody miarodajnej    183.54 m n.p.m. 

- rzędna wody miarodajnej spiętrzonej  183.54 m n.p.m. 

- minimalne światło poziome    56.00 m 

- światło pionowe     5.47 m 

- spodziewane pogłębienie koryta pod kładką  0.0 m 

- minimalna rzędna spodu konstrukcji wynosi  184.87 m n.p.m. 

 

2.5. Nawiązanie geodezyjne obiektu. 

W projekcie pokazano współrzędne punktu przecięcia osi kładki z osią rzeki. Pozostałe współrzędne 

potrzebne do wytyczenie obiektu oraz repery zawarte są w projekcie wykonawczym. 

2.6. Warunki geotechniczne i sposób posadowienia ob iektu 

Wykonane prace geologiczne pozwoliły na rozpoznanie podłoża do głębokości około 10,0 m p.p.t. .  

Podstawą charakterystyki gruntów były badania terenowe makroskopowe. Parametry geotechniczne 

warstw gruntów zostały wyznaczone metodą A i B wg normy PN-81/B-03020 „Grunty budowlane. 

Posadowienie bezpośrednie budowli”, stanowiącej podstawę charakterystyki gruntów wraz z określeniem 

ich parametrów fizyko – mechanicznych.  

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn.28.09.98  

(Dz. U. nr. 126 poz. 839) ze względu na charakter planowanego obiektu, jak i na proste warunki gruntowe 

mamy tu do czynienia z   II kategorią geotechniczną. 

 

W podłożu opisywanego terenu stwierdzono. 

 

Warstwa I  

Warstwy nasypów budowlanych i niebudowlanych budują głównie grunty rodzime tj. piaski średnie i 

drobne. Miąższość nasypów jest zmienna i zależna od morfologii terenu oraz niwelety drogi powiatowej 

nr 1807. W miejscach wierceń osiągają wartość od ok. 1,0 m ppt (otwór nr 11) ÷ 3,5 m ppt (otwór nr 8 i 

10). Z uwagi na charakter nasypu, spąg warstwy został przyjęty orientacyjnie na podstawie obserwacji 

ukształtowania terenu, postępu wiercenia oraz badań makroskopowych.  

Ponieważ nie przeprowadzono badań gruntów nasypowych, nie uzyskano również żadnych dokumentów 

dotyczących konstrukcji nasypów, należy uznać je jako grunt nierównomiernie ściśliwy. Zaliczenie 

nasypów do budowlanych nie odnosi się do ich obecnego składu i stanu, a co się z tym wiąże, nie 

świadczy o spełnianiu przez nie stawianych wymagań. Określenia użyto wyłącznie w związku z celem ich 

zabudowy, którym było podniesienie powierzchni terenu do istniejącej niwelety drogi powiatowej. 

Zaznaczyć należy również, że przedstawiony na przekrojach geotechnicznych przebieg nasypów jest 

jedynie orientacyjny. Otwory badawcze jako wyrobiska punktowe nie mogą wykazać jednoznacznie 

przebiegu nasypów w podłożu, gdyż jako twór antropogeniczny, nie poddają się regułom sedymentacji 

geologicznej.  
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Warstwa nr IIa  

Warstwę tą budują osady czwartorzędowe wykształcone jako piaski drobne i pylaste, średnio 

zagęszczone, dla których przyjmuje się stopień zagęszczenia ID=0,4. Utwory te stwierdzono we 

wszystkich otworach badawczych. Piaski zalegają w podłożu bezpośrednio poniżej powierzchni terenu 

lub poniżej warstwy nasypów antropogenicznych. Są to grunty nośne, mało ściśliwe i pomimo iż 

nawodnione, stwarzają korzystne warunki geotechniczne dla realizacji przedmiotowej inwestycji.  

Parametry fizyko-mechaniczne to:  

Wn(n) = nw; ρ(n) = 1,90 t/m3;  

φ(n) = 30°; Mo(n) = 51,0 MPa; Eo(n) = 38,0 MPa; 

 

Warstwa nr IIb  

Warstwę tą budują osady czwartorzędowe wykształcone jako piaski średnie i grube, średnio 

zagęszczone, dla których przyjmuje się stopień zagęszczenia ID=0,4. Utwory te stwierdzono we 

wszystkich otworach badawczych. Piaski zalegają w podłożu bezpośrednio poniżej powierzchni terenu 

lub poniżej warstwy nasypów antropogenicznych. Są to grunty nośne, mało ściśliwe i pomimo iż 

nawodnione, stwarzają korzystne warunki geotechniczne dla realizacji przedmiotowej inwestycji.  

Parametry fizyko-mechaniczne to:  

Wn(n) = nw; ρ(n) = 2,00 t/m3;  

φ(n) = 32°; Mo(n) = 79,0 MPa; Eo(n) = 67,0 MPa;  

Warstwa nr IIc  

Warstwę tą budują miękkoplastyczne namuły piaszczyste, dla których nie podaje się parametrów 

geotechnicznych. Są to grunty mokre, nierównomiernie ściśliwe stwarzające skrajnie niekorzystne 

warunki geotechniczne. Osady te nawiercono w otworze badawczym nr 1 na głębokości 1,1m ppt. 

Miąższość tej warstwy w miejscu badania wynosiła 0,3 m.  

Według PN-68/B-06050 grunty warstwy II należą do III kategorii urabialności gruntu.  

Warstwa nr IIIa  

Warstwę tą stanowią spoiste zwietrzeliny utworów triasu górnego (retyku), wykształcone w postaci iłu. 

Utwory te występują w podłożu w stanie twardoplastycznym i charakteryzują się stopniem plastyczności 

IL=0,05. Jest to warstwa gruntów wilgotnych, średnio ściśliwych, stwarzających generalnie korzystne 

warunki geotechniczne. Grunty te charakteryzują się wskaźnikiem plastyczności Ip rzędu 30÷40 %, 

zgodnie z podziałem gruntów pęczniejących (Posadowienia…, 1990) są to grunty silnie pęczniejące.  

Parametry fizyko-mechaniczne to:  

Wn(n) = 33,00 %; ρ(n) = 1,90 t/m3;  

Cu(n) = 57,0 kPa; φ(n) = 12°; Mo(n) = 35,0 MPa; Eo(n) = 20,0 MPa;  

Warstwa nr IIIb  

Warstwę tą stanowią spoiste zwietrzeliny utworów triasu górnego (retyku), wykształcone w postaci iłu. 

Utwory te występują w podłożu w stanie półzwartym i zwartym, charakteryzują się stopniem plastyczności 

IL≤0,00. Jest to warstwa gruntów wilgotnych, średnio ściśliwych, stwarzających generalnie korzystne 

warunki geotechniczne. Grunty te charakteryzują się wskaźnikiem plastyczności Ip rzędu 30÷40 %, 

zgodnie z podziałem gruntów pęczniejących (Posadowienia…, 1990) są to grunty silnie pęczniejące.  

Parametry fizyko-mechaniczne to:  
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Wn(n) = 25,00 %; ρ(n) = 2,05 t/m3;  

Cu(n) ≥ 60 kPa; φ(n) ≥ 13°; Mo(n) ≥ 39,0 MPa; Eo(n) ≥ 22,0 MPa; 

3. ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE. 

 

3.1. Opis projektowanej konstrukcji 

Kładkę projektuje się jako jednoprzęsłową o konstrukcji wstęgowej. Ustrój nośny stanowi symetryczny, 

prefabrykowany przekrój kablobetonowy składający się z płyty żelbetowej o zmiennej grubości, sześciu 

wewnętrznych kabli sprężających i dwóch zewnętrznych lin nośnych.  Podpory zaprojektowano jako 

żelbetowe, posadowione pośrednio za pomocą mikropali i kotwione za pomocą kotew gruntowych. 

Odwodnienie kładki realizowane jest przez symetryczny spadek obustronny do środka pomostu i sączki 

odwadniające. Na krawędziach pomostu projektuje się balustradę pełną z wypełnieniem ze szkła 

hartowanego o wysokości H=1,20m. 

3.2. Forma architektoniczna i powi ązanie z istniej ącym terenem 

Zaprojektowane elementy konstrukcyjne realizowane w ramach budowy kładki dla pieszych są 

dobrze wkomponowane w istniejące i projektowane zagospodarowanie terenu. 

Forma architektoniczna obiektu w postaci ustroju wstęgowego pozwala na uzyskanie obiektu  

o niewielkiej wysokości konstrukcyjnej nie ingerującej znacząco w istniejącą architekturę mostu 

sklepionego.  

Obiekt jest dobrze wpisany w teren i przebieg dróg.   

3.3.  Kolorystyka obiektu 

Przewiduje się pokrycie betonowych elementów ustroju niosącego przy pomocy powłok akrylowych. 

3.4. Podstawowe parametry obiektu.  

3.4.1. Przekrój poprzeczny na obiekcie. 

Projektowany przekrój poprzeczny na kładce dla pieszych będzie się składał z następujących 

elementów: 

− Balustrada z gzymsem   = 0,25 m 

− Chodnik  = 3,00 m 

− Balustrada z gzymsem   = 0,25 m 

Razem szeroko ść ustroju  = 3,50 m  

Spadek poprzeczny na obiekcie      2,5% 

 

3.4.2. Długo ść i rozpi ętość obiektu. 

  

− Długość całkowita ustroju niosącego                                                                    Lt = 56,00m 

− Długość całkowita obiektu           LO = 63,16m 
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3.4.3. Kąt skosu obiektu. 

Obiekt przebiega w planie na prostej a kąt skosu pomiędzy osią  obiektu, a rzeki wynosi 90 deg. 

3.4.4. Obciążenia. 

Obiekt zaprojektowany na obciążenia dla kładek wg PN-85/S10030 „Obiekty mostowe. 

Obciążenia”. 

3.4.5. Zestawienie powierzchni. 

Powierzchnia chodnika wynosi 221m2. Powierzchnia stożków nasypowych 115m2. 

 

3.5. Rodzaj zastosowanych materiałów. 

Do wykonania obiektu przewidziano zastosowanie następujących materiałów: 

− beton konstrukcyjny 

Element 
konstrukcyjny 

Klasa betonu 
wg PN-91/S-10042 

Klasa wytrzymałości 
wg PN-EN 206-1 

Klasa ekspozycji 
wg PN-EN 206-1 

Przyczółki B45 C45/55 XC4 + XD3 + XF4 

Ustrój niosący B45 C45/55 XC4 + XD3 + XF4 

Mikropale B25 C20/25 XC4 + XD3 + XF4 

Płyty przejściowe B37 C30/37 XC4 + XD3 + XF4 

 

− stal sprężająca o wytrzymałości charakterystycznej Rvk=1860MPa, 

− stal zbrojeniowa klasy A-IIIN (BSt500S), 

− stal dla mikropali StE460, 

− beton wyrównawczy klasy C8/10, 

− stal kotew gruntowych StE460. 

3.6. Uzasadnienie przyj ętego rozwi ązania. 

Zastosowanie dla obiektu konstrukcji wstęgowej pozwala na uzyskanie małej wysokości 

konstrukcyjnej obiektu. 

Przyjęcie takiego rozwiązania niesie za sobą: 

− łatwość procesu wznoszenia konstrukcji, 

− szybkie tempo wykonania konstrukcji, 

− niski wpływ na otaczającą architekturę. 

Przyjęte rozwiązanie jest w przypadku pokonywanej przeszkody rozwiązaniem optymalnym pod 

względem konstrukcyjnym, uzasadnionym również względami technologicznymi i architektonicznymi. 
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4. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE 

4.1. Technologia organizacji robót. 

Przed przystąpieniem do robót objętych niniejszym projektem architektoniczno-budowlanym Wykonawca 

jest zobowiązany do zinwentaryzowania urządzeń obcych występujących na terenie przewidzianym pod 

roboty budowlane. 

Roboty przy budowie obiektu, prowadzone będą w oparciu o sporządzony przez Wykonawcę projekt 

organizacji robót zawierający m.in.  

- projekt zabezpieczenia rozkopów, 

- projekty technologiczne wykonywania poszczególnych robót, 

- projekt zabezpieczenia korpusu istniejącej drogi na czas robót, 

- projekt deskowania elementów betonowych, 

- projekt zabezpieczenia ciągłości odwodnienia, 

- projekt technologii sprężenia, 

- projekt montażu lin nośnych, 

- projekt montażu elementów pomostu, 

- projekt wykonywania mikropali i kotew gruntowych, 

W opracowaniu powyższym muszą być zapewnione następujące warunki prowadzenia robót: 

- nienaruszalność interesów osób trzecich 

 

4.2. Budowa obiektu. 

4.2.1. Ustrój nios ący. 

W przekroju poprzecznym w zastosowano ustrój nośny płytowy o zmiennej wysokości 

konstrukcyjnej. Płyta ma grubość 15cm w środkowej części natomiast elementy gzymsowe są o 

wysokości 39cm.  

4.2.2. Przyczółki 

Przyczółki zaprojektowano jako masywne, pełnościenne zatopione w nasypie, posadowione 

pośrednio za pomocą mikropali. Konstrukcja przyczółka składa się z bryły dostosowanej do wymaganej 

ilości kotew gruntowych, mikropali oraz bloków kotwiących kabli i lin sprężających. 

Długość przyczółka wynosi 3,58m, wysokość całkowita wynosi 3,00m. 

4.2.3. Technologia wykonania obiektu. 

Przyjęta technologia realizacji obiektu zakłada następującą kolejność realizacji obiektu: 

• wykonanie zabezpieczenia wykopów ścianką szczelną, 

• wykonanie mikropali, 

•  wykonanie kotew gruntowych 

• wykonanie przyczółków żelbetowych 

• rozciągnięcie lin nośnych 

• montaż prefabrykowanych płyt pomostowych 
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• wykonanie sprężenia płyt pomostu 

• wykonanie balustrad 

• wykonanie nawierzchni płyty pomostu 

 

4.3. Wyposa żenie obiektu. 

4.3.1. Izolacja. 

Izolację pozorną będzie stanowić nawierzchnia bitumiczna modyfikowana polimerami.  

4.3.2. Nawierzchnia na obiekcie. 

Projektuje się nawierzchnię bitumiczną modyfikowaną polimerami 

4.3.3. Zabezpieczenia antykorozyjne. 

Powierzchnie betonowe stykające się z gruntem zabezpieczane są za pomocą izolacji bitumicznych 

wykonywanych „na zimno”. Pozostałe powierzchnie betonowe pokrywa się powłokami akrylowymi. 

Kotwy i mikropale należy zabezpieczyć poprzez cynkowanie ogniowe dodatkowo pokryte warstwą 

epoksydową. 

4.3.4. Urządzenia bezpiecze ństwa ruchu. 

Na obiekcie przewiduje się montaż balustrad pełnych z wypełnieniem ze szkła hartowanego o h=1,20m.  

4.3.5. Płyty przej ściowe. 

Nie dotyczy 

4.3.6. Łożyska. 

Nie dotyczy 

4.3.7. Dylatacje. 

Styki dylatacyjne płyt pomostu należy wypełnić masą trwale plastyczną. 

4.3.8. Odwodnienie obiektu. 

Przewidziano montaż sączków odprowadzających wodę do rzeki. 

4.3.9. Oświetlenie 

Nie dotyczy. 

4.3.10. Urządzenia obce.  

Projektuje się przebudowę sieci teletechnicznej, której kable zostaną wprowadzone w rury osłonowe 

podwieszone pod płyta pomostu. 

4.3.11. Umocnienie sto żków i nasypów. 

Nie dotyczy 

4.3.12. Schody dla obsługi. 

Nie dotyczy 
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5. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRZY EKSPLOATACJI OBIEKTU. 

Bezpieczeństwo użytkowania obiektów zapewnione jest przez zastosowanie na obiekcie balustrad. 

6. WARUNKI GÓRNICZE. 

Obszar projektowanej inwestycji nie podlega wpływom eksploatacji górniczej.  

7. DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE WPŁYW O BIEKTU 

BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ 

NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY S ĄSIEDZTWIE. 

 

Obiekt budowlany nie wymaga zaopatrzenia w wodę. Odprowadzenie wód opadowych z kładki odbywa 

się grawitacyjnie poprzez spadki podłużne do sączków a następnie na przyległy teren. Z uwagi że kładka 

jest w ciągu ścieżki pieszo rowerowej nie przewiduje się jej odsalania, w związku z powyższym wody 

odprowadzane na przyległy teren nie będą zanieczyszczone. 

Kładka podczas eksploatacji nie będzie emitowała zanieczyszczeń gazowych. 

Kładka dla pieszych nie będzie wytwarzała odpadów. 

Kładka dla pieszych nie będzie emitowała drgań, hałasu, promieniowania. 

W skutek realizacji kładki wymagane będzie wykonanie usunięcia krzewów i drzew kolidujących z kładką. 

Roboty ziemne w większości polegać będą na wykonaniu nowych obsypań przyczółków. Ziemia która 

zostanie pobrana z wykopów zostanie użyta do obsypania przyczółków, jeżeli będzie spełniała 

wymagania stosowne parametry gruntu zasypowego. Humus zdjęty przy wykonywaniu wykopów zostanie 

na czas prowadzenia robot składowany na pryzmach, a następnie ułożony w miejscach wykonania 

nowych obsypań oraz w celu odtworzenia stany istniejącego. 

Budowa kładki nie wpłynie negatywnie na przyległy teren i sąsiadujące zabudowania. Poprawi estetykę 

krajobrazu otoczenia i umożliwi podziwianie połozonego mostu łukowego. 

Planowana inwestycja nie znajduje się w obrębie obszarów chronionych ze względu na walory 

przyrodnicze lub wysokiej wartości użytki rolne. 

8. BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE. 

Nie dotyczy. 

9. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPOSOBIE WZNOSZENIA OBIE KTU. 

9.1. Etapowanie robót. 

Przyjęta technologia zakłada wykonie robót w następujących etapach: 

• Wykonanie zabezpieczenia wykopów ścianką szczelną, 

• wykonanie mikropali, 

•  wykonanie kotew gruntowych 

• wykonanie podpór żelbetowych 



Kładka pieszo-rowerowa  w km 16+850,00 w miejscowości Krasiejów                             14 

ProtechniConProtechniConProtechniConProtechniCon   

• rozciągnięcie lin nośnych 

• montaż prefabrykowanych płyt pomostowych 

• wykonanie sprężenia płyt pomostu 

• wykonanie balustrad 

• wykonanie nawierzchni płyty pomostu 

 

9.2. Metody realizacji. 

9.2.1. Zapewnienie ci ągło ści przepływu rzeki Mała Panew. 

Roboty przy budowie w żaden sposób nie zakłócą ciągłości przepływu rzeki Mała Panew. 

9.2.2. Wykopy. 

Wykopy fundamentowe będą wykonywane w nachyleniach skarp 1:1,5 i 1:1, oraz z zabezpieczeniem w 

postaci ścianek szczelnych.  

9.2.3. Budowa ustroju nios ącego.  

Przyjęta technologia budowy obiektu przewiduje jednoetapowe wykonanie obiektu bez użycia rusztowań 

stacjonarnych. Elementy prefabrykowane zostaną układane przy użyciu dźwigu na dwóch linach 

nośnych, a następnie do nich kotwiony. 

9.2.4. Zasypki przyobiektowe. 

Zasypka konstrukcyjna obiektu powinna zostać wykonana przy użyciu gruntu przepuszczalnego (piasek 

średni lub gruby), o co najmniej następujących parametrach: 

− gęstość objętościowa  γ ≤ 19.0 kN/m3 

− kąt tarcia wewnętrznego ø ≥ 320 

− wskaźnik zagęszczenia IS ≥ 1.00 

9.3. Sprężenie ustroju nios ącego. 

9.3.1. Materiały 

9.3.1.1. Parametry stali spr ężającej: 

wytrzymałość charakterystyczna Rvk  1860 MPa 

moduł sprężystości podłużnej Ev  195 GPa 

9.3.1.2. Parametry lin spr ężających 

Sprężenie konstrukcji nośnej realizowane jest jako podłużne. Stosowane są w kierunku 

podłużnym liny typu T15. 

typ liny / średnica zastępcza liny T15 15.7 mm 

pole przekroju liny AL 150.0 mm2 

siła zrywająca Nvk 279 kN 

masa jednostkowa m 1.110 kg/m 
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9.3.2. Realizacja spr ężenia  

Sprężenie konstrukcji następuje po osiągnięciu przez beton odpowiedniej wytrzymałości 

wynoszącej 0.85 wytrzymałości gwarantowanej betonu na ściskanie.  

Sprężenie może być realizowane na podstawie programu sprężania. 

9.3.3. Realizacja spr ężenia lin no śnych 

Liny nośne projektuje się wykonać typu 37T15. 

Trwała siła naciągu liny wynosi 5,677MN. 

9.3.4. Realizacja spr ężenia kabli spr ężających 

Kable sprężające projektuje się wykonać typu 4T15. 

Trwała siła naciągu liny wynosi 0,669MN. 

9.4. Mikropale. 

9.4.1. Materiały 

Zastosowano mikropale o następujących parametrach: 

średnica zewnętrzna     103mm 

średnica wewnętrzna     78mm 

Typowa nośność obliczeniowa żerdzi   1280kN 

Średnica koronki     280mm 

Długość mikropala    15.0m 

Długość buławy minimalna w warstwie zwietrzeliny 10.0m  

9.5. Kotwy gruntowe. 

9.5.1. Materiały 

Zastosowano kotwy gruntowe o następujących parametrach: 

średnica zewnętrzna     103mm 

średnica wewnętrzna     78mm 

Typowa nośność obliczeniowa żerdzi   1280kN 

Średnica koronki     280mm 

Długość kotwy gruntowej    24.0÷30.0m 

Długość buławy minimalna w warstwie zwietrzeliny 17.0m 

9.6. Kontrola osiada ń obiektu. 

Na konstrukcji nośnej i podporach przewiduje się montaż znaków pomiarowych. 

9.7. Bezpiecze ństwo i higiena pracy w trakcie prowadzenia robót. 

Roboty przy budowie obiektu będą trwały przez okres dłuższy niż 30 dni, przy zatrudnieniu 

przekraczającym 20 pracowników. 

W związku z powyższym Wykonawca robót zobowiązany zostanie do: 
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− umieszczenia na tablicy informacyjnej stosownych zapisów, 

− opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na okres wykonywania robót 

budowlanych. 

Przy prowadzeniu robót zgodnie z zasadami BHP nie powinny wystąpić sytuacje niebezpieczne. 

Pracowników należy wyposażyć w odpowiednią odzież ochronną. Pracownicy wykonujący prace powinni 

być przeszkoleni, oraz roboty powinny być prowadzone pod nadzorem. Miejsce prowadzenia robót 

powinno być zabezpieczone i oznakowane zgodnie z odpowiednimi przepisami. 

9.8. Próbne obci ążenie obiektu. 

Przewiduje się wykonanie próbnego obciążenia obiektu. 

9.9. Odpady w trakcie realizacji inwestycji. 

Gospodarka odpadami w fazie zarówno realizacji, jak i eksploatacji przedsięwzięcia będzie odbywać się 

zgodnie z procedurami określonymi w ustawie z dnia 27 kwietnia (Oz.U. nr 62, poz. 628 ze zm.). 

Wszystkie wytwarzane odpady będą ewidencjonowane przez ich wytwórców (firmę wykonującą roboty 

budowlane na etapie realizacji oraz firmy świadczące usługi - na etapie eksploatacji).  

Powstające w czasie budowy odpady niebezpieczne, takie jak: zużyte oleje, akumulatory, części maszyn 

należy składować w kontenerach (wymagana jest zbiórka selektywna).  

Najlepszym sposobem utylizacji odpadów organicznych jest ich kompostowanie. Ze względu na możliwe 

ich zanieczyszczenie metalami ciężkimi i substancjami ropopochodnymi (pochodzącymi ze spływów z 

powierzchni drogi), powstały kompost nie powinien być używany w celach rolniczych. 

 

 

10. SPRAWOZDANIE Z OBLICZE Ń STATYCZNYCH. 

10.1. Założenia do oblicze ń. 

10.1.1. Normy, przepisy i normatywy : 

Obliczenia statyczne przeprowadzono zgodnie z następującymi normami i przepisami: 

PN-85/S-10030  Obiekty mostowe. Obciążenia, 

PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

Projektowanie, 

PN-82/S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie. 

PN-82/B-03300 Konstrukcje zespolone stalowo - betonowe. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. Belki zespolone krępe 

PN-86/B-03301 Konstrukcje zespolone stalowo - betonowe. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. Belki zespolone smukłe 

PN-81/B-03020 Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne 

i projektowanie, 

PN-83/B-03010 Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-EN 1538  Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ściany 

szczelinowe 
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PN-EN 12063  Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki szczelne 

10.1.2. Układ konstrukcyjny. 

Model obliczeniowy odwzorowuje układ konstrukcyjny następująco: 

− dla ustroju niosącego układ konstrukcyjny są to elementy belkowe żelbetowe wsparte na linach 

nośnych stalowych: model obliczeniowy zastosowano schemat przestrzenny, cięgnowo belkowy, 

− dla podpór układ konstrukcyjny jest bryłą żelbetową obciążoną siłami z lin i kabli sprężających: model 

obliczeniowy zastosowano schemat płytowo tarczowy. 

10.1.3. Dane dotycz ące obci ążeń. 

Dla wymiarowania obiektu zastosowano następujące obciążenia: 

− Ciężar własny ustroju nośnego, 

− Ciężar wyposażenia ustroju nośnego (nawierzchnia, balustrady), 

− Ciężar tłumem pieszych, 

− Obciążenie wywołane śniegiem, 

− Obciążenie wywołane parciem wiatru, 

− Obciążenie wywołaniem uderzeniem o słupki balustrad i pochwytów. 

10.1.4. Wykorzystane programy komputerowe. 

Do obliczeń statyczno – wytrzymałościowych wykorzystano następujące programy komputerowe: 

− RmWin – program do obliczeń konstrukcji, 

− arkusze kalkulacyjne EXCEL. 

10.2. Podstawowe wyniki oblicze ń. 

10.2.1.1. Schematy obliczeniowe. 

Obliczenia konstrukcji wykonano przy założeniu wykonania konstrukcji prefabrykowanej na linach 

nośnych. 

 

Dla przyczółka zastosowano model płytowo tarczowy. 
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10.2.1.2. Podstawowe wyniki oblicze ń podpór dla stanu granicznego no śności. 

W wyniku obliczeń statycznych określono wielkości sił wewnętrznych działające na poszczególne 

elementy podpór obiektu.  

W tabeli zestawiono przypadki obci ążenia miarodajne do obliczenia posadowienia.  

Maksymalna siła pionowa wyst ępująca w mikropalu   550kN 

Minimalna no śność mikropala      571kN 

Maksymalna siła podłu żna kotwy gruntowej    576÷666kN 

Minimalna no śność kotwy gruntowej     680kN 

 

 W tabeli zestawiono momenty zginaj ące wyst ępujące w przypadkach obci ążenia 

miarodajnych do oblicze ń wytrzymało ściowych elementów przyczółków. 

Wyszczególnienie 
kierunek poziomy 

max 

kierunek pionowy 

min 

Przyczółek [kN/m] [kN/m] 

Siła pionowa rozwarstwiająca 2450 -5932 

Siła pozioma rozwarstwiająca 1775 -13758 

 

Naprężenia maksymalne w elementach żelbetowych przyczółka, pod wpływem działających sił 

wynoszą: 

 max σa = 220 MPa < 375 MPa – od obciążeń obliczeniowych 

 max σb = 12,6 MPa < 26,0 MPa (dopuszczalne dla B45) – od obciążeń obliczeniowych 
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10.2.1.3. Podstawowe wyniki oblicze ń konstrukcji dla stanu granicznego no śności. 

W wyniku obliczeń statycznych określono wielkości sił wewnętrznych działające na poszczególne 

elementy konstrukcji płyty pomostu.  

W tabeli zestawiono miarodajne do wymiarowania zbro jenia momenty wyst ępujące w 

elementach konstrukcji ustroju nios ącego. 

 

Wyszczególnienie obciążeń Momenty zginające [kNm] 

 Max Min 

Wartości obliczeniowe 11 -18,6 

 

10.2.1.4. Podstawowe wyniki oblicze ń konstrukcji dla stanu granicznego u żytkowania. 

Zbrojenie przyjęte w elementach żelbetowych konstrukcji nośnej i podpór oraz wielkość 

działających sił wewnętrznych zapewniają zachowanie rozwarcia rys w elementach żelbetowych na 

poziomie 0,2 mm. 

10.2.1.5. Dopuszczalne warto ści ugi ęć i osiada ń konstrukcji. 

Obliczeniowa strzałka ugięcia (zwis) kładki wynosi 0.80m. 

Dopuszczalne osiadania podpór obiektu mogą wynieść 0,01 m w kierunku podłużnym i 0,01 m w 

kierunku poprzecznym. 

10.2.1.6. Interpretacja wyników oblicze ń. 

Przyjęte wymiary elementów konstrukcyjnych zapewniają spełnienie warunków nośności, 

użytkowania i trwałości konstrukcji. 

 

 

Opracował : 

 

       mgr inż. Maciej Żuchowicz 

 

 

 Kraków, maj 2012r. 
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I. RYSUNKI 

Rys. 1. Orientacja 

Rys. 2. Sytuacja 

Rys. 3. Rysunki ogólne - Rzut z góry 

Rys. 4. Rysunki ogólne - Przekrój podłużny, przekrój poprzeczny 

Rys. 5. Rysunki ogólne - Widok z boku 
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II. KOPIE UPRAWNIEŃ I ZAŚWIADCZEŃ O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY 

INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

 

1. Uprawnienia projektanta 

2. Uprawnienia sprawdzającego 

3. Przynależność projektanta do IIB 

4. Przynależność sprawdzającego do IIB 
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Rys. 1.  
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