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PODSTAWY OPRACOWANIA  

 

PODSTAWY FORMALNE 
 

Podstawą opracowania jest umowa nr 04/UD/P/09 z dnia 16.02.2009r. zawarta 

z Zarządem Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim na wykonanie projektu 

przebudowy mostu drogowego w km 6+542 drogi powiatowej nr 0739 Z w miejscowości 

Białuń nad rzeką Giełdnicą. 

 

PODSTAWY TECHNICZNE 
 

W pracy wykorzystano: 

• Akty prawne: 

[1] Ustawa z 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (urzędowy tekst jednolity Dz.U. nr 106, poz. 1126 z 

2000r. z późniejszymi zmianami) 

[2] Rozporządzenie MTiGM nr 735 z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogowe obiekty inŜynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr 63 z 2000r. poz. 735) 

[3] Rozporządzenie MTiGM nr 430 z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 430 z 1999r. poz. 430) 

[4] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 

warunków ich umieszczania na drogach 

[5] Ustawa „Prawo o ruchu drogowym” Dz. U. 58 z 2003r. poz. 515 z późniejszymi zmianami 

[6] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji 

z dnia 31.07.2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych 

 

• Normy i instrukcje: 

[7] PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. ObciąŜenia. 

[8] PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Projektowanie. 

 

• Inne 

[9] Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego zadania. 

[10] Przegląd szczegółowy, Opracowanie INWEST-PROJEKT mgr inŜ. Dariusz Bury, Wołczkowo 2008 

[11] Opinia geotechniczna z warunków posadowienia, Opracowanie Fundacja Na Rzecz Rozwoju Politechniki 

Szczecińskiej - Laboratorium Drogowe, Szczecin 2009. 

[12] Mapa do celów projektowych z pomiarami inwentaryzacyjnymi sytuacyjno-wysokościowymi, GEOSERVICE, 

Stargard Szczeciński 2009r. 

[13] Inwentaryzacja i wizje w terenie, luty – maj 2009 
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PRZEDMIOT PROJEKTU 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa mostu drogowego nad rzeką Giełdnicą w km 

6+542 drogi powiatowej nr 0739 Z w miejscowości Białuń polegająca na: 

- remoncie konstrukcji nawierzchni odcinka drogi powiatowej stanowiącej bezpośredni 

dojazd do obiektu – odcinek ok. 60m 

- wykonaniu przepustu drogowego w świetle istniejącego mostu, bez rozbiórki jego konstrukcji 

- wykonaniu elementów wyposaŜenia drogi (tj. bariery energochłonne, korytka ściekowe) 

 

MOST – STAN ISTNIEJĄCY  

Konstrukcję nośną stanowi ustrój płytowo-belkowy  

W przekroju poprzecznym 6 belek głównych o szerokości 0,30m, wysokości (bez płyty 

pomostu) 0,21m i rozstawie osiowym 1,52m. 

Przyczółki ze skrzydłami betonowe, masywne, posadowione bezpośrednio. 

Nawierzchnia na moście z betonu asfaltowego. Chodniki betonowe bez nawierzchni. 

W obiekcie nie stwierdzono dylatacji ani łoŜysk – ustrój nośny wtopiony w przyczółki. Brak 

jest barier energochłonnych na moście i dojazdach oraz schodów skarpowych. 

Na skraju wsporników pochodnikowych zlokalizowane są betonowe balustrady 

o szerokości 0,15m i wysokości 1,1m. 

Przeszkoda – rzeka Giełdnica (km 7+300 rzeki). Koryto jest naturalne, dno i skarpy koryta 

nieumocnione. 

Zgodnie z wykonanym przeglądem szczegółowym mostu [10] obiekt jest w stanie 

przedawaryjnym.   

 

Podstawowe parametry obiektu: 

− rozpiętość mostu w świetle podpór  3,95m 

− wysokość światła mostu    ~3,50m 

− rozpiętość teoretyczna    1,05x4,00=4,10m 

− długość całkowita ze skrzydłami podpór  13,0m 

− szerokość uŜytkowa    0,80+7,20+0,80m 

− szerokość całkowita    9,10m 

− kąt skosu podpór obiektu z osią drogi   90° 

− kąt skrzyŜowania drogi z rzeką    85° 

− rok budowy      1945 
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PRZEPUST – STAN PROJEKTOWANY  

 

Lokalizacja i dane ogólne 

Projektowana konstrukcja przepustu usytuowana jest w świetle mostu istniejącego. 

 

Podstawowe parametru geometryczne: 

- światło poziome na rzędnej wody miarodajnej  2,92 m 

- światło pionowe      3,30 m 

- długość całkowita przewodu    8,40m 

- długość całkowita ze skrzydłami podpór   13,00m 

- szerokość uŜytkowa (opaski + jezdnia)   1,00+6,00+1,00m 

- szerokość całkowita     9,10m 

- klasa obciąŜeń – B wg PN-85/S-10030 

 

Przeznaczenie 

Obiekt ma za zadanie przeprowadzenie rzeki Giełdnicy pod drogą powiatową nr 0739 

Z w okolicy miejscowości Białuń. 

 

Rozwiązanie konstrukcyjno-materiałowe 

Ustrój nośny: 

Konstrukcja nośna hybrydowa – istniejące konstrukcja Ŝelbetowa wzmocniona 

konstrukcją podatną z blachy falistej. 

Wymaga się doboru konstrukcji z blachy falistej o parametrach geometrycznych nie 

gorszych od przyjętych w projekcie, oraz zapewniającej nośność klasy B wg PN-85/S-

10030. Po wyborze producenta blachy  (np. ViaCon Polska lub VoestAlpine) oraz 

rodzaju profilu Wykonawca w uzgodnieniu z Producentem opracuje projekt 

warsztatowy konstrukcji i projekt technologiczny wykonania przepustu. 

Z uwagi na róŜne moduły długości blach falistych w zaleŜności od producenta, 

parametry geometryczne wykonanego przepustu mogą się nieznacznie róŜnić od 

przyjętych w projekcie. 

Zaprojektowano wypełnienie przestrzeni pomiędzy konstrukcją stalową a istniejącymi 

przyczółkami betonem C12/15 ciekloplastycznym.  
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Zewnętrzną warstwę wypełnienia o grubości ok. 300mm wykonać naleŜy z betonu 

C25/30 zbrojonego powierzchniowo siatką przeciwskurczową φ8 #100x100. 

Wykonawca opracuje projekt technologiczny wykonania wypełnienia betonem. 

Na istniejącym ustroju nośnym naleŜy wykonać warstwę wyrównawczą z betonu 

C25/30 zbrojonego przeciwskurczowo siatką stalową φ8 #100/100. Rzędne góry 

betonu wyrównawczego zgodne ze spodem warstwy wiąŜącej nawierzchni bitumicznej. 

Projektuje się naprawę gzymsów wsporników i powierzchni bocznej ustroju nośnego 

poprzez usunięcie luźnego betonu i reprofilację, zgodnie z dokumentacją rysunkową. 

 

Posadowienie:  

Posadowienie istniejących podpór bezpośrednie, bez zmian.  

Posadowienie konstrukcji podatnej z balchy falistej – bezpośrednie w warstwie pyłów 

twardoplastycznych.  

Po wykonaniu wykopu pod przepust naleŜy zastabilizować dno warstwą chudego 

betonu. W przypadku zalegania w poziomie posadowienia mniej nośnych gruntów 

naleŜy wykonać wymiany gruntu na warstwę pospółki o gr 1m. 

Wykop naleŜy utrzymywać bez wody stojącej. 

Projektuje się naprawę powierzchni zewnętrznych skrzydeł przyczółków poprzez 

usunięcie luźnego betonu i wykonanie warstwy betonu narzutowego C25/30 o grubości 

ok. 50mm zbrojonego siatką stalową φ8 #100/100. 

Na ścianie wlotowej i wylotowej w miejscu styku istniejącego mostu i betonu 

wypełnienia oraz na styku korpusu podpory i skrzydeł naleŜy wykonać dylatację 

pozorną – nacięcie w betonie o grubości i głębokości 1 cm i wypełnienie szczeliny 

masą trwale plastyczną. 

 

Płyty przejściowe: 

NaleŜy wykonać płyty przejściowe Ŝelbetowe o długości 4,0m i szerokości 7,0m pod 

warstwami nawierzchni. Projektuje się oparcie płyt na wspornikach zakotwionych w 

istniejących trzonach podpór.  

U podnóŜa płyt przejściowych wykonać dren φ200 w rynnie z chudego betonu 

wyprowadzony 5% spadkiem na skarpy. Wylot drenu umocnić wg Katalogu 

Powtarzalnych Elementów Drogowych. 
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WyposaŜenie obiektu 

Izolacje 

NaleŜy wykonać izolację górnej powierzchni pomostu i płyt przejściowych z izolacji 

termozgrzewalnej. 

Dla stykających się z gruntem powierzchni betonu naleŜy wykonać powłokową izolację 

bitumiczną na zimno. 

Wszystkie odkryte powierzchnie betonowe skrzydeł i ustroju nośnego zabezpieczyć 

powłokami antykorozyjnymi. 

Nawierzchnia 

Nawierzchnię jezdni na moście stanowią 2 wierzchnie warstwy nawierzchni  

remontowanej drogi,  tj: 40 mm warstwy ścieralnej z mieszanki SMA 

80 mm warstwy wiąŜącej z betonu asfaltowego 

Powierzchnię wierzchnią wsporników istniejącego mostu naleŜy naprawić zaprawami 

PCC. 

Elementy zabezpieczenia ruchu 

Zaprojektowano barieroporęcze SP-06 typu sztywnego kotwione do istniejących 

wsporników mostu. 

Odwodnienie 

W rejonie przebudowywanego obiektu mostowego w celu uniknięcia odprowadzania 

wody bezpośrednio do koryta rzeki naleŜy wykonać ściek drogowy typu trójkątnego z 

odprowadzeniem wody do rowów ściekami skarpowymi trapezowymi.  

Element łączący ściek drogowy ze ściekiem skarpowym wykonać na mokro z betonu 

C25/30 dostosowując górną powierzchnię do krzywizn łączonych prefabrykatów. 

Elementy odwodnienia wykonać zgodnie z Katalogiem Powtarzalnych Elementów 

Drogowych. 

Koryto potoku 

NaleŜy wykonać umocnienie podnóŜa skarp koryta palisadą z palików melioracyjnych z 

zaimpregnowanych okrąglaków iglastych na długości 10m (paliki o śr 10-12m, L=1,5m) 

oraz usunąć warstwę osadów dennych i części przybrzeŜnej, zakorzenionej roślinności 

(wybagrować). 

Dno rzeki w przewodzie przepustu naleŜy pozostawić do naturalnego zalądowania. 
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DROGA – STAN ISTNIEJĄCY 

 

Lokalizacja. 

Droga podlegająca remontowi stanowi bezpośredni dojazd do przebudowywanego mostu 

i obejmuje km 6+512,00 do km 6+572 drogi powiatowej nr 0739 Z, odcinek Białuń – Stara 

Dąbrowa. 

 

Opis geometrii. 

Na istniejącą DP nr 0739 Z składa się jedna jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego 

o szerokości ok. 6,0m oraz pobocza gruntowe o szerokości 1,5m. 

Droga w planie przebiega po prostej, w profilu ma spadki podłuŜne ok. 1% w kierunkach 

od obiektu. 

 

Konstrukcja nawierzchni 

Na podstawie przeprowadzonych odwiertów stwierdzono ze nawierzchnia składa się 

z mieszanek mineralno-asfaltowych typu beton asfaltowy o grubości od 6 cm do 10,5cm 

oraz betonu smołowego od 6,5 cm do 18 cm) ułoŜonych na podbudowie z tłucznia. Stan 

mieszanek bitumicznych wskazuje na znacznie posunięty proces starzenia. 

Badania nośności belką Benkelmana wykazały ugięcie miarodajne 1,38mm i obliczeniowe 

1,39mm, co oznacza grubość wzmocnienia dla trwałości zmęczeniowej 800 000 osi 

obliczeniowych 100kN równą 32cm co przełoŜyło się na min 16cm nowych warstw MMA.  

Istniejąca jezdnia ma spadek poprzeczny daszkowy.  

 

Odwodnienie. 

Odwodnienie  DP nr 3029 N odbywa się powierzchniowo przez skarpy, rowy i tereny 

zieleni do rzeki Giełdnicy. 

 

Oświetlenie. 

DP nr 3029 N na docinku objętym opracowaniem brak jest oświetlenia. 

 

Organizacja ruchu. 

Ze względu na zły stan obiektu mostowego na obiekcie jest ograniczenie do 10t. 

 

Urządzenia obce. 

W rejonie korpusu drogi nie przebiegają Ŝadne urządzenia obce. 
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DROGA – STAN PROJEKTOWANY  

 

Projektowana niweleta w nieznacznym stopniu została skorygowana pod względem 

wysokościowym z uwagi na występujący na obiekcie mostowym garb.  

Remont nawierzchni realizowany jest na odcinku prostym i zastosowano parametry trasy 

w profilu podłuŜnym: dwie proste o spadku 0,42%. 

Remont nawierzchni nie narusza zasad i warunków odwodnienia. 

 

Oś w planie 

Oś drogi w planie bez zmian w stosunku do stanu istniejącego. 

 

Przekrój poprzeczny – konstrukcyjny. 

Typowy przekrój poprzeczny: 

Jezdnia główna    2x3,00m; spadek daszkowy 2,5% 

Pobocza utwardzone  2x1,50m – spadek jednostronny zewn. 6% 

Konstrukcja drogi 

Konstrukcję nawierzchni jezdni przyjęto dla ruchu KR3. 

Zaprojektowano następującą konstrukcję: 

- 4cm warstwa ścieralna z SMA 0/12,8mm 

- 8cm warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego 0/20mm  

- 11cm podbudowa z betonu asfaltowego 0/25mm 

- 20cm podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

- podłoŜe G1 (wymagane badanie nośności po korytowaniu) 

W przypadku nie uzyskania grupy podłoŜa G1 naleŜy wykonać stabilizację gruntów 

spoiwem zgodnie z [3]. 

Pobocza drogi wykonać jako utwardzone o konstrukcji: 

- 5cm destrukt drogowy 

-7cm kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 

 

Odwodnienie. 

Odwodnienie grawitacyjne przez skarpy, rowy i tereny zieleni do rzeki Giełdnicy – bez 

zmian w stosunku do stanu istniejącego. 
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Elementy zabezpieczenia ruchu 

NaleŜy wykonać balustradę stalową SP-06 o geometrii zgodnej z dokumentacją 

rysunkową. 

 

Organizacja ruchu. 

Projekt organizacji ruchu stanowi odrębne opracowanie. 

W wyniku remontu drogi i przebudowy mostu na przepust zlikwidowane zostanie 

ograniczenie przed mostem do 10t. 

 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE  

 

NaleŜy wykonać rozbiórkę: 

- Ŝelbetową balustradę mostu 

- betonową ściankę ochronną przyczółków pod mostem 

- nawierzchni mostu z izolacją do poziomu betonowej płyty pomostu 

- zasypki przyczółków w rejonie płyt przejściowych 

- konstrukcji drogi zgodnie z dokumentacją rysunkową 

 

UWAGI 

Wszystkie niezbędne materiały potrzebne dla przeprowadzenia remontu jezdni oraz 

budowy przepustu powinny posiadać Aprobatę Techniczną IBDiM lub spełniać wymogi 

aktualnych Norm Państwowych; 

Roboty naleŜy prowadzić z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP,  PpoŜ. 

Ochrony Środowiska i norm obowiązujących dla robót branŜowych. 

 

Zakłada się wykonywanie robót remontowych drogi metodą połówkową z czynnym ruchem 

w ciągu drogi powiatowej. 

Wykonawca opracuje i uzgodni w odpowiednich instytucjach projekt tymczasowej 

organizacji robót na czas budowy. 

 

Wykonawca opracuje projekt technologiczny i wykona zabezpieczenie miejsca robót przed 

zalewaniem wodami rzeki np. ścianką szczelną z grodzic stalowych lub groblą drewniano-

ziemną. 
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W zaleŜności od przyjętej technologii wykonywania robót konieczne moŜe okazać się 

wykonanie przepustu tymczasowego lub pompowanie wody rzeki. Niezbędne ilości wody 

do przepuszczenia podano w dokumentacji hydrologicznej. 

 

 
DOKUMENTACJA RYSUNKOWA  
 
 
 

i. M-00  Orientacja 

ii. D-01  Plan sytuacyjny 

iii. D-02  Typowy przekrój konstrukcyjny 

iv. D-03  Niweleta 

v. D-04  Szczegóły konstrukcyjne 

vi. D-05  Przekroje charakterystyczne 

vii. IG  Inwentaryzacja geometryczna (stan istniejący) 

viii. M-01  Rysunek zestawczy przepustu 

ix. M-02  Detale konstrukcyjne 

x. M-03  Zbrojenie płyty przejściowej 
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