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1. UZGODNIENIA I DECYZJE

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z późniejszymi
zmianami my niżej podpisani: mgr inż. Jerzy Materek – projektant i mgr inż. Piotr
Materek – sprawdzający oświadczamy że: niniejszy „Projekt budowy kładki pieszorowerowej o konstrukcji stalowo żelbetowej przez ciek bez nazwy, zlokalizowanej przy
drodze krajowej nr 48 w km 78+705,70 na odcinku Białobrzegi- Jasionna” działka
nr ewid. 184, obręb ewidencyjny 0001 – Białobrzegi” stanowiący integralną część
projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę
ścieżki pieszo – rowerowej przy drodze krajowej nr 48 na odcinku Białobrzegi Jasionna od km 78+374,28 do km 78+857,60 porozumienie nr 3/Z.3/02/2015
z dnia 24 luty 2015r.”
opracowany w stadium Projektu Wykonawczego do zgłoszenia robót budowlanych
niewymagających pozwolenia na budowę – został wykonany w stanie kompletnym
z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, zgodnie z umową, obowiązującymi
przepisami techniczno budowlanymi, normami i wytycznymi oraz zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej.

Radom: Maj 2015 r.

Projektant:

Sprawdzający:

Zaświadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-P7Y-QKV-HMY *

Pan JERZY MATEREK o numerze ewidencyjnym MAZ/BM/4198/01
adres zamieszkania OPOLSKA 11 M 1, 26-606 RADOM
jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-11-19 roku przez:
Mieczysław Grodzki, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

Podpis jest prawidłowy
Digitally signed by Mieczysław Grodzki
Date: 2014.11.19 17:28:49 CET
Reason:Elektroniczne zaświadczenie PIIB
Location: Warszawa, Polska

Zaświadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SWK-4TK-Z2H-5ZE *

Pan Piotr Materek o numerze ewidencyjnym SWK/BO/0400/01
adres zamieszkania ul. E.Orzeszkowej 28/6, 25-435 Kielce
jest członkiem Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2015-04-01 do 2016-03-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-03-04 roku przez:
Wojciech Płaza, Przewodniczący Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

Signature Not Verified

Digitally signed by WOJCIECH PŁAZA
Date: 2015.03.04 10:02:00 CET
Reason: Elektroniczne zaświadczenie PIIB
Location: Kielce, Polska
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Projekt Wykonawczy
Nr umowy:

FB/034/UP/2015

2. PROJEKT WYKONAWCZY

OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego branży mostowej, obejmującego zakres budowy kładki pieszo-rowerowej
o szerokości 3,00 m i długości 15,00 m realizowanej w ramach projektu pn. „Przebudowa drogi krajowej
nr 48 w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej i kładki dla pieszych realizowana w ramach zadania „
poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze
krajowej nr 48 na odcinku Białobrzegi- Jasionna” działka nr ewid. 184, obręb ewidencyjny 0001 –
Białobrzegi”
Nazwa projektu:
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę ścieżki pieszo – rowerowej
przy drodze krajowej nr 48 na odcinku Białobrzegi – Jasionna od km 78+374,28 do km
78+857,60 porozumienie nr 3/Z.3/02/2015 z dnia 24 luty 2015r.”

1. Podstawa opracowania.
− Zgłoszenie Robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.
Zgłaszający ( inwestor): GMINA BIAŁOBRZEGI Plac Zygmunta Starego 9,
26-800 Białobrzegi
− Umowa FB/034/UP/2015 z dnia 08 kwietnia 2015 r. pomiędzy: Gminą Białobrzegi jako
Zamawiającym – a Panem Szymonem Materek jako Wykonawcą, będącym właścicielem Firmy
Usługowej MS z siedzibą: 26-400 Przysucha ul. Staszica 32
− Umowa Nr 01/04/2015 z dnia 14.04.2015 r. zawarta pomiędzy: Podwykonawcą robót
projektowych, Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „POLMOST” – Jerzy Materek przy ul.
Opolskiej 11 m 1, 26-606 Radom, a Głównym Wykonawcą - Panem Szymonem Materek jako
będącym właścicielem Firmy Usługowej MS z siedzibą: 26-400 Przysucha ul. Staszica 32
- na opracowanie projektu wykonawczego branży mostowej, obejmującego zakres budowy kładki
pieszo-rowerowej o szerokości 3,00 m i długości 15,00 m realizowanej w ramach projektu
pn. Przebudowa drogi krajowej nr 48 w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej i kładki dla
pieszych realizowana w ramach zadania „ poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez
budowę ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze krajowej nr 48 na odcinku Białobrzegi- Jesionna”
działka nr ewid. 184, obręb ewidencyjny 0001 - Białobrzegi
− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane,
− Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,
− Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. „O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”,
− Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. „Prawo wodne”,
− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich
usytuowanie,
− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne
i ich usytuowanie,
− Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych,
− Opinia geotechniczna odnośnie warunków gruntowo-wodnych terenu pod projektowany obiekt,
− Mapa zasadnicza,
− Katalog powtarzalnych elementów drogowych,

−
−
−
−

Katalog detali mostowych,
Pomiary terenowe wykonane przez zespół projektanta.
PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obciążenia.
PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.
Projektowanie.
− PN-99/S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe żelbetowe i sprężone.
Wymagania i badania.
− Normy i przepisy branżowe.
− Uzgodnienie projektu:

2. Dane ogólne.
2.1. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa kładki pieszo-rowerowej o konstrukcji stalowo żelbetowej
przez ciek bez nazwy, zlokalizowanej przy drodze krajowej nr 48 w km 78+705,70 na odcinku
Białobrzegi- Jasionna” działka nr ewid. 184, obręb ewidencyjny 0001 - Białobrzegi
2.2. Adres inwestycji:
Obiekt zlokalizowany jest na działce nr ewid. 184, obręb ewidencyjny 0001-Białobrzegi – przy drodze
krajowej nr 48 w miejscowości Białobrzegi w km 78+705,70, gmina Białobrzegi, powiat białobrzeski,
woj. mazowieckie.
2.3. Uzasadnienie inwestycji
Projektuje się budowę kładki pieszo-rowerowej w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego
i pieszego w ciągu na odcinku drogi krajowej nr 48 będącej przedmiotem opracowania projektowego.
2.4. Nazwa inwestora:
Gmina Białobrzegi
Plac Zygmunta Starego 9
26-800 Białobrzegi
2.5. Nazwa jednostki projektującej:
Firma Usługowa „MS”
ul. Staszica 32,
26-400 Przysucha.
Podwykonawca – branża mostowa:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "POLMOST" - Jerzy Materek
ul. Opolska 11 m 1,
26-606 Radom.
2.6. Dane personalne projektanta opracowania branży mostowej:
mgr inż. Jerzy Materek – projektant obiektów mostowych, upr. bud. RA- 117/84
2.7. Dane personalne weryfikatora opracowania branży mostowej:
mgr inż. Piotr Materek – projektant obiektów mostowych, upr. bud. KL-42/2001
2.8. Warunki gruntowo-wodne występujące w obrębie kładki:
Dla potrzeb budowy kładki wykonana została "Dokumentacja geotechniczna" określająca warunki
gruntowo-wodne.
W profilu występują rzeczne utwory zastoiskowo-organiczne holoceńskie wykształcone jako torfy w
stanie miękkoplastycznym. Warstwę torfów stwierdzono we wszystkich wykonanych otworach, w
otworach nr 2,3,4 występują do głębokości 1,6-1,8m ppt, natomiast w otworze nr 1 do głębokości 0,4m
ppt.

W otworach wykonanych dla potrzeb posadowienia ścieżki ( otwory nr 1
i nr 2 ) pod warstwą torfu
występuje warstwa piasków drobnych przewarstwianych piaskami organicznymi w stanie średnio
zagęszczonym ( blisko stanu luźnego ) ID=0,35-0,40- warstwa II. Spąg tej warstwy stwierdzono na
głębokości 2,5-3,5m w zależności od wykonanego otworu. Poniżej występują piaski drobne średnio
zagęszczone ID=0,60.
W otworach wykonanych dla potrzeb kładki ( otwory nr 3 i nr 4 ), w otworze nr 4 pod warstwą torfu
występuje do głębokości 5,5m warstwa piasków drobnych przewarstwianych piaskami organicznymi w
stanie średnio zagęszczonym ( blisko stanu luźnego ) ID=0,40. Od głębokości 5,5do gł. 8,5m występują
piaski drobne w stanie średnio zagęszczonym ID=0,60.
W otworze nr 3 piaski drobne w stanie średnio zagęszczonym ID=0,60 występują bezpośrednio pod
warstwą torfu w przelocie 1,6-8,5m ppt.
GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA PODŁOŻA
Metodyka określania parametrów geotechnicznych
Cechy gruntów jako podłoża budowlanego określono na podstawie badań polowych „in situ”. W zakresie
tych badań, poza analizami makroskopowymi, stopień zagęszczenia gruntów sypkich określono
obserwując opory wiercenia oraz punktowo sondując sonda DPL.
Podział gruntów na warstwy geotechniczne
Zespoły geologiczno-genetyczne podzielono na warstwy geotechniczne zgodnie z normą PN-81/B-03020.

Warstwa I – utwory organiczne - torf. Nie nadaje się do posadowień bezpośrednich.
Warstwa humusu i nasypu niebudowlanego zalega w przypowierzchniowej części profili, natomiast spąg
warstwy miękkoplastycznego namułu organicznego stwierdzono na głębokości 2,4-2,6m w zależności od
otworu.
Warstwa II – utwory niespoiste pochodzenia rzecznego wykształcone jako piaski drobne średnio
zagęszczone ( z domieszką substancji organicznych (5%-10%) ID= 0,35-0,40. Z uwagi na domieszki subst.
organicznych proponuje się do dalszych obliczeń przyjąć ID=0,35
Warstwa III – utwory niespoiste pochodzenia rzecznego wykształcone jako piaski drobne średnio
zagęszczone ( z niewielką domieszką substancji organicznych (<5%)) ID= 0,60
Parametry geotechniczne na załączniku Nr 4.
WNIOSKI:
W wykonanych otworach stwierdzono torfy podścielone piaskami drobnymi z wkładkami piasków
organicznych Id=0,35-0,40 wraz z głębokością przechodzące w piaski drobne Id=0,60. Głębokości
poszczególnych warstw zgodnie z załączonymi profilami geotechnicznymi.
Warstwa torfów ( warstwa I ) nie nadaje się do posadowień bezpośrednich,
Warstwa II warunkowo nadaje się do posadowienia – konieczne jest uzgodnienie z konstruktorem.
W obrębie terenu badań woda gruntowa występuje w postaci swobodnego zwierciadła, które stabilizuje
się na głębokości 0,0-0,4m ppt.
Głębokość strefy przemarzania hz = 1,0m ppt.
Charakterystyka stanu istniejącego mostu w ciągu drogi krajowej:
Most w sąsiedztwie kładki:
Charakterystyka techniczna istniejącego mostu żelbetowego:
Długość mostu ze skrzydełkami:
LC = 14,70 m
Konstrukcja nośna: żelbetowa
Światło mostu
Lśw = 9,40 m
Rzędna spodu konstrukcji mostu
HK = 117,78 m npm
Rzędna dna pod mostem
H = 116,21 m npm

Charakterystyka zamierzenia projektowego:
Planowana inwestycja zapewni poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę ścieżki
pieszo-rowerowej przy drodze krajowej nr 48 na odcinku Białobrzegi- Jasionna wraz z budową kładki
pieszo-rowerowej na cieku bez nazwy, zlokalizowanej od górnej wody przy istniejącym moście zgodnie
z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 30 maja
2000 r. „W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie”.
Kładka pieszo-rowerowa
Schemat statyczny konstrukcji kładki - jednoprzęsłowa dwuwspornikowa belka wolnopodparta
składająca się z dwóch belek stalowych walcowanych IP 550 i żelbetowej płyty współpracującej.
Projektowane parametry kładki.
Szerokość kładki w świetle poręczy:
Bj = 2,56 m
Szerokość całkowita kładki
Bc = 3,00 m
Długość płyty ustroju niosącego
L = 15,00 m
Konstrukcja nośna
Jednoprzęsłowa dwuwspornikowa
Światło kładki
Lśw = 9,50 m
Rzędna dna pod kładką
H = 116,21 m (bez zmian)
Pomost zaprojektowano: spadki poprzeczne 2 % do osi kładki i spadek podłużny w formie łuku
pionowego wypukłego o promieniu 370m dla umożliwienia szybkiego odprowadzenia wód opadowych do
kratek ściekowych usytuowanych na końcach płyty pomostu i dalej kolektorami na skarpę.
Pale fundamentowe.
Zaprojektowano posadowienie obiektu na wierconych palach żelbetowych Ø700/8 mm w traconej rurze
stalowej o grubości ścianki 8 mm. Pale długości całkowitej L = 115,46 – 108,74 = 6,72 m, po dwa pale
w każdym filarze w rozstawie osiowym 1,50 m.
Zbrojenie pali należy wprowadzić do ław fundamentowych filarów żelbetowych w celu odpowiedniego
ich zakotwienia. Pale zaprojektowano z betonu B30 (C25/30) zbrojonego stalą AIIIN.
Filary.
Filary zaprojektowano jako żelbetowe posadowione poprzez ławy fundamentowe na palach wierconych.
Filary zaprojektowano z betonu B30 (C25/30) zbrojonego stalą AIIIN.
Ławy fundamentowe filarów należy posadowić na korku z chudego betonu B10 (C8/10)
o grubości 10 cm.
Zabezpieczenie przed napływem wody gruntowej na etapie wykonywania filarów stanowi drewniana
skrzynia szczelna.
Konstrukcja pomostu kładki.
Ustrój niosący stanowi jednoprzęsłowy dwuwspornikowy ruszt stalowy z żelbetową płytą współpracującą.
Belki rusztu stalowego 2 x IP 550 o długości L = 15,00 – 2x0,15 = 15,00-0,30 = 14,70 m zostaną stężone
poprzecznicami z ceowników [ 300 przykręcanych śrubami do kątowników 100x100x10 długości 300 mm
przyspawanych do środników belek w trzech miejscach: w osiach podpór i w środku rozpiętości.
Powiązanie rusztu z żelbetową płytą pomostu stanowią stalowe sworznie.
Ruszt stalowy oparty jest na filarach poprzez łożyska elastomerowe 200x150x42 mm o nośności 300 kN
układane bezpośrednio na wierzchu betonu korpusu filara.
Zabezpieczenie antykorozyjne.
Konstrukcję stalową należy wyczyścić i zabezpieczyć 3 warstwami powłok malarskich o całkowitej
grubości 280-400 [µm] składających się z:
- powłoki gruntowej – farba poliuretanowa lub poliuretanowa modyfikowana,
- powłoki między warstwowej – farba poliuretanowa o wysokiej zawartości części stałych,
- powłoki nawierzchniowej – farba poliuretanowa alifatyczna.

System zabezpieczenia konstrukcji należy wykonać zgodnie z systemem farb poliuretanowych W5.
Przygotowanie powierzchni do stopnia Sa 2½. Podczas nakładania powłok należy przestrzegać wymagań
dotyczących temperatury, wilgotności względnej, temperatury punktu rosy, odstępów czasowych do
nakładania następnej powłoki zawartych w kartach technicznych produktów.
Podczas schnięcia i utwardzania powłok należy zapewnić warunki otoczenia zgodne z kartami
technicznymi produktu.
Konieczne jest kontrolowanie tzw. wyrabiania, czyli pogrubienia powłoki wykonywanego po
wyschnięciu naniesionej powłoki na krawędziach, obrzeżach otworów, szczelinach, spoinach, śrubach i
nitach.
Do „wyrabiania” wskazane jest użycie farby w innym kolorze niż kolor danej powłoki.
Podczas wykonywania każdej kolejnej powłoki konieczne jest:
1) przestrzeganie czasu nałożenia kolejnej powłoki zgodnie z zaleceniami producenta farb,
2) sprawdzenie czy poprzednia powłoka w procesach międzyoperacyjnych nie uległa zabrudzeniu i
ewentualne usunięcie zabrudzenia.
W przypadku, gdy kolejną powłokę wykonuje się po przerwie zimowej lub jakiejkolwiek dłuższej
przerwie, należy zbadać poziom zanieczyszczeń jonowych. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych
stężeń należy powierzchnię konstrukcji umyć wodą pod ciśnieniem minimum
20 MPa.
Jeśli przerwa w nanoszeniu powłok była dłuższa niż zalecana w Karcie Technicznej danej farby lub
dłuższa niż 1 miesiąc dla powłok epoksydowych, (jeśli w aprobacie technicznej IBDiM nie jest określone
inaczej), powierzchnię przed nakładaniem następnej warstwy należy uszorstnić poprzez omiecenie
drobnym ścierniwem (frakcja 0,4 - 0,8 mm z przewagą frakcji drobnej; kąt czyszczenia nie większy jak
600).
Nie dopuszcza się uaktywniania powierzchni substancjami chemicznymi zagrażającymi środowisku
(np. rozpuszczalnikami zawierającymi węglowodory aromatyczne).
Parametry warunków otoczenia podczas malowania należy zapisywać w Protokole Pomiarów
Klimatycznych. Kontrolę jakości farb, przygotowania powierzchni, właściwości otrzymanych powłok
należy przeprowadzić zgodnie z Protokołem Kontroli Jakości Farb, Protokołem
Kontroli Jakości Przygotowania Powierzchni i Nanoszenia Powłok, Protokołem Pomiaru Grubości
Systemu Powłokowego, Protokołem Kontroli Jakości Całego Systemu Powłokowego.
Zabezpieczenie spodu konstrukcji płyty pomostu kładki, poprzecznicy i ścianek policzkowych
oraz powierzchni filarów:

•





Wszystkie elementy żelbetowe należy zabezpieczyć powłokami o zwiększonej zdolności pokrywania rys.
Powłoka z podwyższoną zdolnością pokrywania zarysowań:
Powłoki o grubości powyżej 1,0 mm, wykonane poliuretanami, dwukomponentowymi
polimetakrylami metyli lub modyfikacjami żywic epoksydowych.
Zaprojektowano wykonanie tych powłok na spodzie wsporników chodnikowych, spodzie płyty
pomostu, filarach oraz przyczółkach ponieważ są to elementy betonowe w strefie rozpyleń mgły solnej i
oddziaływania zanieczyszczonego środowiska atmosferycznego, zagrożone powierzchniowym
zarysowaniem.
Oddziaływanie na beton:
- redukuje nasiąkliwość powierzchniową betonu,
- redukuje wchłanianie substancji szkodliwych,
- zwiększa odporność na mróz i mgłę solną,
- hamuje dyfuzję pary wodnej („oddychanie betonu”),
- hamuje dyfuzję CO2 (zabezpiecza otulinę zbrojenia przed karbonatyzacją),
- pokrywa rysy o rozwartości do 0,30 mm.
Wymagania:
- względny opór dyfuzji dla CO2 ≥ 50 m równoważnej warstwy powietrza,

- wytrzymałość na odrywanie od podłoża wg PN-B-01814:1992:
wartość średnia ≥ 1,3 MPa
wartość minimalna 0,8 MPa
Powierzchnie betonowe mające styk z gruntem należy zabezpieczyć dwoma warstwami powłoki
asfaltowej układanej na zimno natomiast pozostałe powierzchnie betonowe należy zabezpieczyć powłoką
o zwiększonej zdolności pokrywania rys (elastyczną).
Przed naniesieniem powłok antykorozyjnych na powierzchnie betonowych należy wykonać czyszczenie
strumieniowo-ścierne.
Odwodnienie pomostu kładki.
Odwodnienie pomostu – powierzchniowe, z odprowadzeniem wód opadowych do kratek ściekowych
osadzonych na studzienkach fi 500 mm z osadnikiem (Karta 02.13) i dalej przykanalikiem:
- od strony Potworowa do prefabrykowanego wylotu drenu ( Karta 01.20) usytuowanego na skarpie
nasypu u podstawy stożka z odprowadzeniem wód opadowych do „umocnienia wylotu ścieku
skarpowego u podstawy nasypu” (Karta 01.29)
- od strony Białobrzegów, wpięcie do kolektora fi. 600 mm odwodnienia z rowu przydrożnego,
zakończonego „wylotem kolektora” (Karta 02.16 )
Odprowadzenie wód opadowych planuje się poprzez nadanie spadków poprzecznych 2% od gzymsów do
osi kładki i podłużnych wynikających z geometrii łuku pionowego którego wierzchołek jest w środku
rozpiętości kładki
Izolacjo - nawierzchnia.
Na całej płycie pomostu, projektuje się nawierzchnio-izolację z żywic epoksydowych modyfikowanych
bitumami, o grubości 0,4cm.
Umocnienie koryta rzeki.
Projektuje się oczyszczenie i odmulenie koryta cieku pod kładką.
Umocnienie skarp i stożków nasypowych.
Umocnienie stożków nasypu wykonać z dybli betonowych gr. 12 cm ułożonych na podsypce cementowopiaskowej gr. 10 cm, uwzględniając korektę stożków.
Umocnienia zakończyć ogranicznikami z obrzeży betonowych 30x8 cm.
Umocnienie stożków oparte będzie na żelbetowych ławach fundamentowych 30x70 cm posadowionych
na wbijanych w grunt na głębokość 1,50 m palach drewnianych o średnicy 12-15 cm i długości 1,90 m.
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu.
Na długości projektowanego kładki projekt przewiduje wykonanie balustrad mostowych typ P-1
wykonanych z płaskowników stalowych, wysokość balustrad h = 1200 mm, rozstaw słupków co 1000
mm. Słupki kotwione na skraju płyty pomostu, osiowo w odległości 12+5 = 17 cm od lica płyty.
Po obydwu stronach dojścia do kładki osadzono w ciągu pieszo-rowerowym słupki blokujące U12c,
h=80cm.
Kolorystyka.
Kolor nawierzchni żywicznej na płycie pomostu, oraz kolor zabezpieczenia antykorozyjnego powłoki
stalowej oraz powłok zabezpieczających beton wykonawca jest zobowiązany uzgodnić z Inwestorem.
Zestawienie danych charakterystycznych projektowanych:
obiekt i przeszkody
Województwo

Mazowieckie

Powiat

Białobrzegi

Gmina

Białobrzegi

Miejscowość

Białobrzegi

Numer drogi

DK 48

Przeszkoda i jej km

Ciek bez nazwy

Długość płyty ustroju niosącego

15,00 m

Szerokość całkowita kładki

3,00 m

Rodzaj konstrukcji ustroju niosącego

Jednoprzęsłowa dwuwspornikowa

Sposób posadowienia podpór

żelbetowe pale wiercone

Łożyska

Elastomerowe 200x150x42 mm N =300 kN

Rodzaj nawierzchni na obiekcie

nawierzchnio-izolacja epoksydowa

Rodzaj nawierzchni na ścieżce

kostka betonowa

Klasa obciążeń na obiekcie

Obciążenie tłumem pieszych

Podstawa określenia klasy obciążenia

PN-85/S-10030

Rodzaj gruntu na dnie cieku

Dno cieku nieumocnione

3. Projektowany zakres robót
Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze:
−
−
−
−

oznakowanie robót,
karczowanie krzewów,
wytyczenie w terenie głównych osi: niwelety i projektowanych podpór,
rozbiórka istniejących stożków nasypowych i fundamentów stożków – od górnej wody

Roboty związane z budową kładki:
- Wytyczenie w terenie głównych osi: niwelety, projektowanych podpór kładki oraz chodników.
- Wykonanie pali fundamentowych filarów o dł. 6,72 m,
- Wykonanie drewnianych skrzyni szczelnych w obrębie filarów,
- Wykonanie ław fundamentowych filarów,
- Wykonanie ścian filarów,
- Montaż łożysk elastomerowych niekotwionych 200x150x42 mm N= 300 kN, dla oparcia belek
ustroju nośnego pomostu kładki,
- Montaż ustroju nośnego: dźwigarów głównych INP 550 oraz stężenia ich poprzecznicami z
ceowników stalowych [ 300.
- Czyszczenie oraz zabezpieczenie antykorozyjne poprzez trzykrotne malowanie, konstrukcji
stalowej ustroju nośnego,
- Wykonanie żelbetowej płyty współpracującej wraz poprzecznicami skrajnymi i ściankami
policzkowymi wraz z osadzeniem kratek ściekowych odwodnienia płyty pomostu,
- Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej,
- Montaż obustronnych stalowych poręczy z płaskowników, o wysokości 1200 mm od
nawierzchni kładki,
- Zabezpieczenie filarów, poprzecznic skrajnych ze ściankami policzkowymi, izolacja bitumiczną
wykonywaną na zimno,
- Zasypanie wolnej przestrzeni za poprzecznicami skrajnymi wraz z formowaniem stożków,
- Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych powłoką hydrofobową,
- Montaż elementów odwodnienia na dojściach do kładki: studzienek ściekowych, wpustów,

drenaży, wylotu wód opadowych od strony Potworowa,
- Zabezpieczenie wierzchu żelbetowej płyty kładki cienkowarstwową nawierzchnią gr 4 mm
z żywic epoksydowych modyfikowanych bitumami,
- Wykonanie zabezpieczenia na dojściach do kładki w postaci słupka blokującego U12c, h=80cm,
- Wykonanie ścieków skarpowych trapezowych w 70 cm pasie oddzielającym kładkę od
istniejącego mostu,
- Umocnienie stożków przyczółkowych dyblami betonowymi gr. 12 cm ułożonymi na podsypce
cementowo-piaskowej gr 10 cm,
- Roboty ziemne - wyprofilowanie dna i skarp rzeki pod kładką i w jej obrębie,
- Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
- Dokonanie odbioru ostatecznego kładki,
- Przekazanie ciągu pieszo-rowerowego do eksploatacji.

4. Organizacja ruchu na czas prowadzenia robót.
Roboty związane z budową kładki wykonywane będą zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu
na czas robót.
Projekt tymczasowej organizacji ruchu (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarządzaniem); opracuje Wykonawca robót i uzgodni z odpowiednimi władzami.

5. Opis stanu zainwestowania terenu i powiązanie projektowanej inwestycji
z budowlami istniejącymi
Aktualnie teren zabudowany jest jednoprzęsłowym mostem żelbetowym przez ciek bez nazwy,
zlokalizowanym w ciąg drogi krajowej nr 48 w km 78+703,40
Z uwagi na to, że tematem projektu jest budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z kładką pieszo-rowerową
od górnej wody istniejącego mostu, w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu nie wprowadza się zmian
w stosunku do istniejącego zagospodarowania przestrzennego.

6. Wykonawstwo robót
Podczas budowy powinny być przestrzegane „Zalecenia do wykonywania oraz odbioru konstrukcji
i ochrony powierzchniowej betonu w konstrukcjach mostowych” opracowane przez Instytut Badawczy
Dróg i Mostów, a w szczególności:
Wymagania w stosunku do materiałów:
Budowa obiektu oraz ochrona powierzchniowa betonu w konstrukcjach mostowych wykonawca powinien
realizować:
•
•

zgodnie z niniejszym projektem wykonawczym,
materiałami posiadającymi odpowiednie dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania
w budownictwie komunikacyjnym, zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. Nr 89 z dnia 25 sierpnia 1994 r., poz. 414),
• po zaakceptowaniu przez inwestora materiałów do wbudowania, technologii i organizacji
robót.
Za sprawdzenie przydatności materiałów oraz jakość wbudowania odpowiada wykonawca robót.
Przed przystąpieniem do wbudowywania materiałów wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dla
każdej dostawy deklaracji zgodności lub certyfikatu zgodności materiału z Polską Normą lub,
w przypadku jej braku, z aprobatą techniczną.

Na żądanie inwestora wykonawca powinien przedstawić aktualne wyniki badań materiałów
wykonywanych w ramach nadzoru wewnętrznego przez producenta.
Ponadto wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatności do stosowania,
właściwego przechowywania materiałów, stanu opakowań oraz ich utylizacji.
Wymagania w stosunku do personelu wykonawcy:
Wymagania w stosunku do osób kierujących robotami:
•

uprawnienia wykonawcze - budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w zakresie budownictwa mostowego,
• znajomość zasad budowy konstrukcji i ochrony powierzchniowej betonu w konstrukcjach
mostowych oraz technologii stosowania materiałów, udokumentowane doświadczeniem w
wykonywaniu tego typu prac,
Wymagania w stosunku do brygadzistów:
•

znajomość technologii i umiejętność stosowania materiałów do napraw i ochrony
powierzchniowej betonu i doświadczenie w wykonywaniu prac tego typu.
Wymagania w stosunku do robotników:
•

znajomość zasad i umiejętność stosowania materiałów do napraw i ochrony betonu,
przeszkolenie na stanowisku pracy.

Wymagania w stosunku do wyposażenia wykonawcy:
Wykonawca zobowiązany jest posiadać niezbędny sprzęt do wykonywania robót, zgodnie z
przyjętą technologią i Kartami Technicznymi materiałów oraz konieczny, podstawowy sprzęt
laboratoryjny do kontroli procesu technologicznego i wykonywanych prac. Podczas robót, wykonawca
zobowiązany jest kontrolować warunki atmosferyczne, a podczas robót posiadać do dyspozycji:
• wilgotnościomierz,
• termometry do pomiaru temperatury powietrza i podłoża betonowego.
•
Kontrola jakości
Kontrola jakości obejmuje:
•
•
•
•
•

kontrolę wykonywania prac zgodnie z projektem,
kontrolę przydatności materiałów,
kontrolę wykonywania robót przeprowadzaną przez wykonawcę,
kontrolę zużycia materiałów,
badania kontrolne wykonywane przez nadzór.

Kontrola przydatności materiałów
Kontrolę wytwarzania materiałów do napraw oraz materiałów należących do systemów ochrony
powierzchniowej betonu prowadzi producent w ramach nadzoru wewnętrznego.
Kontrola wykonania robót
Kontrolę wykonania robót dokumentuje wykonawca przez wykonanie badań wyszczególnionych
w SST. Wyniki badań wykonawca przedstawia do akceptacji nadzorowi inwestorskiemu.
Badania kontrolne
Badania kontrolne obejmują cały proces budowy od robót przygotowawczych, przez etapy
realizacji robót, aż do badań końcowych. Zakres badań kontrolnych ustala inwestor.

Powyższe badania realizuje nadzór inwestora na próbkach świadkach wykonanych przez wykonawcę,
bądź na próbkach wykonanych przez własne lub wybrane przez siebie laboratorium w trakcie
prowadzenia robót. Koszty tych badań ponosi zleceniodawca.
W szczególności inwestor może odstąpić od badań kontrolnych opierając się na badaniach wykonanych
przez wykonawcę podczas kontroli wykonywania robót.
W przypadkach spornych, inwestor może zlecić wykonanie dodatkowych badań kontrolnych
niezależnemu laboratorium, a koszty tych badań, w przypadku stwierdzenia usterek, ponosi wykonawca.
Roboty przygotowawcze:
Oznakowanie robót należy wykonać zgodnie z „Projektem tymczasowej Organizacji Ruchu ”, który
opracuje Wykonawca robót i uzgodni go z odpowiednimi władzami.
Teren budowy wygrodzić i oznakować tablicami ostrzegającymi zgodnie z obowiązującymi przepisami
BHP.
Na czas robót zapewnić pracownikom środki BHP
Przed rozpoczęciem prac należy wykonać rusztowania oraz osłony zabezpieczające.
W zależności od możliwości i przyjętej technologii, Wykonawca przygotuje projekt rusztowań, który
podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. Rusztowania powinny mieć szczelne pomosty oraz
poręcze wysokości min. 1,10 m ze szczelnym wypełnieniem w postaci np. sklejki.
Roboty rozbiórkowe
Konstrukcję fundamentów stożków rozebrać mechanicznie.
Stalowe dźwigary główne / ruszt stalowy/ należy montować za pomocą żurawi samochodowych ze
środków transportowych. Należy zwrócić uwagę na to aby nie uszkodzić dźwigarów w trakcie montażu.
Ruszt stalowy
Ruszt stalowy stanowią dźwigary główne z belek IPN 550 – 2 belki dł. 14,70 m połączone ze sobą za
pomocą ceowników C300. Powiązanie rusztu z żelbetową płytą pomostu stanowią stalowe sworznie.
Dodatkowo na końcach belek IPN 550 należy przyspawać pręty fi 22 dla lepszego połączenia z
poprzecznicami skrajnymi.
Ruszt stalowy oparty jest na filarach poprzez łożyska elastomerowe 200x150x42 mm o nośności 300 kN.
Szczegóły wykonania rusztu stalowego według rysunku konstrukcji stalowej ustroju nośnego.
Konstrukcja płyty pomostu
Zbrojenie konstrukcji pomostu zamontować zgodnie z rysunkiem konstrukcji zbrojenia.
Zbrojenie powinno być połączone drutem wiązałkowym ∅ 1,2 mm.
Zaprojektowano wykonanie żelbetowej płyty pomostu o gr. 20÷23 cm dostosowanej do obowiązujących
wymagań.
Płytę pomostu stanowi przekrój zespolony z żelbetowej płyty pomostu i rusztu stalowego. Płytę
zaprojektowano z betonu C25/30 zbrojonego prętami AIIIN.
Lica i spód płyty pomostu należy zabezpieczyć powłoką o zwiększonej zdolności pokrywania rys
(elastyczną).
Na czas betonowania płyty pomostu należy zastosować szalunki podwieszane do ustroju nośnego,
nie należy opierać szalunków na gruncie.
Siatki dolne zbrojenia powinny być ułożone na przekładkach zapewniających min. 2,5 cm otuliny
zbrojenia.
Siatki górne powinny być zamontowane w taki sposób, aby zachować odpowiednią grubość otuliny
zbrojenia mierzoną od powierzchni górnej pręta.

Odwodnienie pomostu – powierzchniowe z odprowadzeniem wód do kratek ściekowych:
W celu odprowadzenia wód opadowych - projektuje się nadanie płycie pomostu wymaganych spadków
poprzecznych i podłużnych.
Zaprojektowano odwodnienie powierzchniowe poprzez spadki poprzeczne i podłużne płyty pomostu:
• poprzeczne-obustronne ( do środka), od lica płyty do osi kładki
-2%
• podłużne – zgodne z geometrią łuku pionowego płyty pomostu
Przed i po wykonaniu betonowania przeprowadzić niwelacyjny pomiar kontrolny w miejscach
charakterystycznych. Pomiar powinien wykonać uprawniony geodeta i udokumentować szkicem.
Balustrady mostowe
Zastosowano balustrady typ P-1 wykonane z płaskowników stalowych, wysokość balustrad h = 1200 mm
rozstaw słupków a = 1000 mm.
Stożki nasypu.
Umocnienie stożków nasypu wykonać z dybli betonowych gr. 12 cm ułożonych na podsypce cementowopiaskowej gr. 10 cm, uwzględniając korektę stożków.
Umocnienia zakończyć ogranicznikami z obrzeży betonowych 30x8 cm.
Umocnienie stożków oparte będzie na żelbetowych ławach fundamentowych 30x70 cm posadowionych
na wbijanych w grunt na głębokość 1,50 m palach drewnianych o średnicy 12-15 cm i długości 1,90 m.
Oczyszczenie dna cieku wodnego.
Dno cieku pod kładką należy oczyścić i odmulić na głębokość 20 cm
Urządzenia obce:
W obrębie projektowanej kładki od górnej wody występują urządzenia obce nie kolidujące z
projektowanymi robotami.

7. Charakterystyka ekologiczna
Projektowana budowa kładki nie będzie miał negatywnego wpływu na środowisko.
Wszystkie materiały przewidziane do wbudowania muszą posiadać Aprobaty Techniczne IBDiM lub
certyfikaty zgodności z Polską Normą, a tym samym są dopuszczone do stosowania przez Państwowy
Instytut Higieny.
Elementy metalowe pochodzące z rozbiórki powinny być odwiezione do składnicy złomu.
Odpady budowlane pochodzące z rozbiórki elementów betonowych powinny być odwiezione na
składowisko odpadów lub w miejsce wskazane przez inwestora.
Opakowania pozostałe po zużyciu farb i żywic powinny być utylizowane w zakładach utylizacji
posiadających odpowiednie uprawnienia.
Do dokumentacji odbiorowej należy dołączyć dokumenty świadczące o zagospodarowaniu materiałów
odpadowych zgodnie z zasadami ochrony środowiska.
W trakcie budowy kładki mogą wystąpić okresowe uciążliwości dla otoczenia, spowodowane hałasem
pracujących maszyn i środków transportowych.

8. Dowiązanie pomiarów.
Wysokościowo pomiary dowiązano do państwowego układu wysokościowego.
Założono reper roboczy na wierzchu betonu w zewnętrznym narożu prawobrzeżnego skrzydełka
istniejącego mostu - od górnej wody, rzędna repera H = 118,44 m npm

Zapotrzebowanie na energię elektryczną i wodę:
1/ Zapotrzebowanie na energię elektryczną dla celów budowy:
Pobór energii elektrycznej z agregatów prądotwórczych
Projekt zakłada pobór energii dla celów budowy o mocy 10 kW.
2/ Zapotrzebowanie na wodę dla celów budowy:
Dowóz wody beczkowozami beczkowozami z wodociągu gminnego po uprzednim uzyskaniu
przez Wykonawcę zgody władz gminy, po ustaleniu zasad odpłatności za pobór wody – potrzebny
pobór wody 2 000 litrów na dobę.

9. Warunki ochrony przeciwpożarowej
Nie występują.

10.

Uwagi końcowe

Projekt wykonawczy zawiera Szczegółowe Specyfikacje Techniczne, które szczegółowo przedstawiają
kryteria doboru materiałów, badania, technologię wykonania i odbiorów technicznych oraz warunki
płatności.
Ewentualne zmiany w stosunku do projektu wprowadzone przez Wykonawcę wymagają pisemnej zgody
Inwestora i Projektanta.
W przypadku natrafienia w czasie prowadzenia robót na nie zinwentaryzowane urządzenie uzbrojenia
terenu należy przerwać roboty i powiadomić Inspektora Nadzoru oraz Właściciela urządzenia w celu
uzgodnienia dalszego toku postępowania.
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania wszelkich dodatkowych, wymaganych przez przepisy
prawa, uzgodnień wykonywanych prac wynikających z przejętej technologii robót. Wykonawca ma
obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska
naturalnego. W czasie trwania inwestycji do obowiązków Wykonawcy należy utrzymanie porządku na
terenie budowy.
Przytoczone w dokumentacji nazwy własne poszczególnych materiałów należy traktować, jako podanie
przykładowych propozycji materiałowych, które każdorazowo należy czytać z dopiskiem /lub inne
równoważne o nie gorszych parametrach/. Podanie konkretnych nazw materiałowych stanowi jedynie
wyznacznik parametrów, pożądanego standardu i jakości materiałów, które zostaną zastosowane do
realizacji zamówienia.

Projektant: mgr inż. Jerzy Materek

1.0.0. OBLICZENIA STATYCZNE
do projektu wykonawczego budowy kładki pieszo-rowerowej o szerokości 3,00 m i długości 15,00 m
realizowanej w ramach projektu pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 48 w zakresie budowy ścieżki pieszorowerowej i kładki dla pieszych realizowana w ramach zadania „ poprawa bezpieczeństwa ruchu
drogowego poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze krajowej nr 48 na odcinku
Białobrzegi- Jasionna” działka nr ewid. 184, obręb ewidencyjny 0001 – Białobrzegi”
1.0. Obliczenia konstrukcji ustroju niosącego:
1.1. Wpływ ciężaru własnego
Ciężar własny 1 mb ustroju niosącego:
Obliczenie 1 m, ciężaru własnego stalowej belki IPN 550 długość belki L = 14,70 m szt. = 2
- belka gb = 1,67 kN/m
- poprzecznice [ 300 kpl. 3 L1 = 1,46 m
gp = 3x( 0,462x1,46) : 14,70 m = 2,28 : 14,70 = 0,16 kN/m
- łączniki g = 0,04 kN/m
Łączny ciężar belki: g = 1,67+0,16+0,04 = 1,87 kN/m
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Dźwigary stalowe IPN 550 ze
stężeniami i łącznikami
g = 1,87 kN/m

szt.

2

1,87

Płyta żelbetowa ustroju niosącego:
V= (0,215x3,00+2x0,25x0,05) x 1,00
= ( 0,645+0,025)x1,00 =
= 0,67x1,00 = 0,67 m3

m3

0,67

Nawierzchnia z żywic epoks. gr. 4 mm
V=0,004x 3,00x1,00 = 0,012 m3

m3

Blustrady z płaskowników stalowych
L = 2x 1,00 = 2,00 m

m

Razem / g /

28,42

Ciężar własny poprzecznic skrajnych ze ściankami policzkowymi:
- poprzecznica skrajna V = 0,30 x 1,15x 2,74 = 0,95 m3
Gp = 0,95x27,00x1,20= 30,78 kN
- ścianki policzkowe:
V = 2x(1,15x1,10x0,20) = 2x 0,253 = 0,51 m3
Gs = 0,51x27x1,20 = 16,53 kN
e = 1,10 : 2 = 0,55 m
Schemat statyczny ustroju niosącego – belka jednoprzęsłowa wolnopodparta dwuwspornikowa
L = 2,30+10,10+2,30 = 14,70 m
dł. wsporników a = 2,30 +0,15 = 2,45 m dł. przęsła L = 10,10 m
Rozpiętość teoretyczna Lt = 10,10 m wsporniki 2 x 2,30 m

Reakcja podporowa i momenty zginające od ciężaru własnego:
A. Wspornik płyty pomostu
1/ reakcja od wspornika:
a/ od ciężaru skrajnej poprzecznicy
Rp = 30,78 kN
b/ od ciężaru ścianek policzkowych
Rs = 16,53 kN
c/ od ciężaru własnego przęsła
Rw = gxLw = 28,42 x (2,45-0,30) = 61,10 kN
Tg A = RL A,g = 30,78+16,53+61,10 = 108,41 kN
2/ moment podporowy od ciężaru własnego wspornika:
MLg = 30,78 x (2,45-0,15) + 16,53 x (2,30 – 0,15-0,55) = 70,79 +26,45 = - 97,24 kNm
B. Przęsło:
Moment przęsłowy:
Mg A-B = 0,125gL2 = 0,125x28,42x10,102 = 362,40 kNm
Reakcja podporowa:
Tg A-B = RP A-B = 0,5x g x L = 0,5x 28,42 x 10,10 = 143,52 kN
Sumaryczna reakcja podporowa od ciężaru własnego:
Rg A = RL A,g + RP A-B = 108,41+143,52 = 251,93 kN
1.2. Obciążenie tłumem wg. PN-85/S-10030
q = 2,50 kN/m2 stąd q1 = qx (3,00 – 2 x 0,22 ) = 2,50 x 2,56 = 6,40 kN/m
Reakcja podporowa od obciążenia tłumem wspornika i przęsła – do obliczenia fundamentu,
RPA = q1 (a+ L/2) = 6,40x( 2,45+10,10/2 ) = 6,40x(2,45+5,05) = 6,40x 7,50 = 48,00 kN
Reakcja podporowa od obciążenia tłumem wspornika:
RPW = q1 x a = 6,40 x 2,45 = 15,68 kN
Moment zginający od obc. tłumem wspornika:
MPW = q1 x a x a/2 = 0,5 q1 x a2 = 0,5x6,40x 2,452 = 19,21 kNm
Moment zginający od obc. tłumem przęsła:
[MPA-B ] = 0,125 x q1 x L2 = 0,125 x 6,40 x 10,102 = 81,61 kNm
Sumaryczna reakcja podporowa od ciężaru własnego ustroju niosącego ( RF ) działająca na filar:
1/ od ciężaru własnego konstrukcji ustroju niosącego:
Rg A = RL A,g + RP A-B = 108,41+143,52 = 251,93 kN
2/ od obciążenia tłumem
RPA = 48,00 kN
3/ ciężar własny filara:
- korpus filara:
G KF = γ VK γb = 1,20x[2,10x0,60x1,58-4x0,5x0,20x0,20x1,58]x27,00 = 1,20x(2,00-0,12)x27,00 =
= 1,20 x 1,88 x 27,00 = 60,91 kN
- ława fundamentowa filara:
G ŁF = γ VŁ γb = 1,20 x ( 2,50x0,90x0,80) x 27,00 = 1,20x 1,80 x27,00 = 58,32 kN
G F = G KF + G ŁF = 60,91 + 58,32 = 119,23 kN
Sumaryczna reakcja z filara działająca na pale fundamentowe:

RF = 251,93 + 48,00 + 119,23 = 419,16 kN
1.3. Posadowienie filarów mostu na palach fundamentowych wierconych:
Zaprojektowano, pale żelbetowe wiercone formowane w gruncie w osłonie z rury stalowej (traconej)
o średnicy zewnętrznej Ø 700 mm ( grubość ścianki 8 mm )
- długość całkowita pala H = 115,46 – 108,74 = 6,72 m ( w ilości 2 szt. )
- zagłębienie pala w gruncie nośnym h = 6,00 m - grunty stanowią piaski drobne ID = 0,60
Sprawdzenie nośności przyjętej długości pala fundamentowego:
NMAX = N1 = RF : 2 = 419,16 : 2 = 209,58 kN
Pale Ø 700 mm H = 6,00 m
Ap = Π D2 /4 = 3,14x0,702 /4 = 0,3846 m2
Obwód pala L = Π D = 3,14 x 0,60 =1,884 m
Nt = Np + Ns = Sp q (r) Ap + Σ Ssi t (r) Asi

q (r) - jednostkowa obliczeniowa wytrzymałość
gruntu pod podstawą pala
t (r) - jednostkowa obliczeniowa wytrzymałość
gruntu wzdłuż pobocznicy pala
Sp, Ssi – współczynniki technologiczne

Ap = 3,14x0,702 /4 = 0,3846 m2
As1 = 3,14x0,70 x 1,0 m = 2,198 m2/m
Stopy pali fundamentowych posadowione są na rzędnej Hs = 108,74 m npm
Pobocznica pali pracuje w warstwie którą stanowią piaski drobne średniozagęszczone ID = 0,60
1/ Obliczenie nośności podstawy pala
Np = Sp q (r) Ap
Sp = 1,0
q = 3 300 kPa
q (r) = γm q = 0,9 x 3 300 = 2 970 kPa = 2 970 kN/m2
wsp. = ( 116,21-108,74 ) : 10,00 = 7,47: 10,00 = 0,75
qs = q (r) ( Do / Dp )1/2 Do = 0,4 m
qs =0,75x 2 970 x ( 0,40 / 0,70)1/2 = 2 227,5 x 0,756 = 1 684 kN/m2
Np = Sp q (r) Ap = 1,0 x 1 684 x 0,3846 = 647,67 kN
Wyznaczenie współczynnika redukcyjnego nakładania się strefy naprężeń na poziomie podstawy
pali, dla gruntów niespoistych średniozagęszczonych α = 6o stąd tgα = 0,105
R = D/2 + h tgα = 0,70/2 + 6,00 x 0,105 = 0,35 + 0,63 = 0,98
dla r / R = 0,35 : 0,98 = 0,357 stąd m = 0,45
stąd obliczeniowa nośność podstawy pala:
m Np = 0,45 x 647,67 = 291,45 kN
2/ Obliczenie nośności pobocznicy pala: Ns = Σ Ssi t (r) Asi
tII = 68,44 kPa - dla pisków średniozagęszczonych ID = 0,60
długość pala h = 6,00 m
Ns = Σ Ssi t (r) Asi
Ssi = 0,8 pal wciskany z pozostawieniem rury obsadowej
Ns = 0,5 x 68,44 x2,198x5,00x0,8+ 68,44x2,198x1,00x0,8 = 300,86+120,34 = 421,20 kN
Obliczeniowa nośność pala na siły pionowe wynosi:
Nt = mNp + Ns = 291,45 + 421,20 = 712,65 kN > NMAX = 209,58 kN
Warunek nośności zaprojektowanych pali jest spełniony.

1.4. Obliczenie zespolonej konstrukcji ustroju niosącego ( pomostu):
1.4.1. Obliczenie momentów zginających i sił tnących od ciężaru własnego konstrukcji:
1/ ciężar własny pomostu g = 28,42 kN / m
1.4.1.1. Obliczenie sił działających na wspornik o długości a = 2,45-0,30 = 2,15 m :
Moment zginający i siły tnące od wspornika, w przekroju podporowym ( Mg w ):
- od ciężaru pomostu:
a/ od ciężaru skrajnej poprzecznicy
Rp = 30,78 kN
b/ od ciężaru ścianek policzkowych
Rs = 16,53 kN
c/ od ciężaru własnego przęsła
Rw = gxLw = 28,42 x (2,45-0,30) = 61,10 kN
RL A,g = 30,78+16,53+61,10 = 108,41 kN
2/ moment podporowy od ciężaru własnego wspornika:
MLg = 30,78 x (2,45-0,15) + 16,53 x (2,30 – 0,15-0,55) = 70,79 +26,45 = - 97,24 kNm
Tg w = RL A,g = 108,41 kN
1.4.1.2. Obliczenie sił działających na przęsło wolnopodparte ( bez wsporników):
Maksymalny moment zginający i siły tnące od ciężaru własnego:
Moment przęsłowy:
Mg A-B = 0,125gL2 = 0,125x28,42x10,102 = 362,40 kNm
Reakcja podporowa:
Tg A = RP A-B = 0,5x g x L = 0,5x 28,42 x 10,10 = 143,52 kN
1.4.2. Obciążenie tłumem wg. PN-85/S-10030
q = 2,50 kN/m2 stąd q1 = qx (3,00 – 2 x 0,22 ) = 2,50 x 2,56 = 6,40 kN/m
Reakcja podporowa od obciążenia tłumem wspornika i przęsła – do obliczenia fundamentu,
RPA = q1 (a+ L/2) = 6,40x( 2,45+10,10/2 ) = 6,40x(2,45+5,05) = 6,40x 7,50 = 48,00 kN
Reakcja podporowa od obciążenia tłumem wspornika:
TP W = RPAW = q1 x a = 6,40 x 2,45 = 15,68 kN
Moment zginający od obc. tłumem wspornika:
MPAW = q1 x a x a/2 = 0,5 q1 x a2 = 0,5x6,40x 2,452 = 19,21 kNm
Moment zginający od obc. tłumem przęsła:
[MPA-B ] = 0,125 x q1 x L2 = 0,125 x 6,40 x 10,102 = 81,61 kNm
Reakcja podporowa od obciążenia tłumem przęsła:
T A-B = Rt A-B = 0,5 q1 L = 0,5 x 6,40 x 10,10 = 32,73 kN
1.4.3. Obliczenie maksymalnych momentów zginających i sił ścinających:
1.4.3.1 Od ciężaru własnego:
- na wspornikach:
MLg = - 97,24 kNm
Tg w = RL A,g = 108,41 kN
- w środku rozpiętości przęsła:
Moment przęsłowy:
Mg A-B = 362,40 kNm
Reakcja podporowa:
Tg A = 143,52 kN

1.4.3.2. Wielkości sumaryczne na wsporniku od ciężaru własnego i od obciążenia tłumem:
1/ na wsporniku:
Mw = MLg + MP w = - 97,24 – 19,21 =
- 116,45 kNm
Tw = Tg w + TP w = - 108,41 – 15,68 = - 124,09 kN
1.4.3.3. Sumaryczne w przęśle, od ciężaru własnego i od obc. tłumem:
- od obciążenia przęsła tylko tłumem :
Mp A-B
= 81,61 kNm
TA-B = 15,68 kN
Sumaryczne:
max MA-B = Mg A-B + Mp A-B = 362,40 + 81,61 = 444,01 kNm
max Tp A = Tg A + max TA-B = 143,52 + 15,68 = 159,20 kN
1.5. Sprawdzenie naprężeń ściskających w betonie płyty pomostu i naprężeń rozciągających w stali
dźwigarów głównych IPN 550 .
1.5.1. Obliczenie momentu bezwładności przekroju poprzecznego zespolonej konstrukcji pomostu:
Powierzchnia przekroju złożonego, stal belek A-I St3SY-b i beton B 30 n = EZ : Eb = 6,56
Powierzchnia przekroju złożonego ( zespolonego ) 2 belek z żelbetową płytą współpracującą:
Fi = n x Fz + Fb = 6,56x2x 213 + 300 x 20 + 2x5x 25 = 2 794,56+ 6 000,00+ 250 = 9 044,56 cm2
Moment statyczny względem krawędzi spodu belek IPN 550 mm:
Sx = 2 794,56 x 55/2 + 6 000,00 x ( 55+5+20/2 ) + 250 x(55+2,5) =
= 76 850,40+420 000,00 +14 375,00 = 511 225,40 cm3
Oś obojętna ( x )

xi = Sx : Fi = 511 225,40 : 9 044,56 = 56,52 cm 56,52 – 55,00 = 1,52 cm
x’ = (h-xi )= (55+25 ) – 56,52 = 80,00-56,52 = 23,48 cm

Obliczenie „sprowadzonego momentu bezwładności” względem osi ( x – x )
Jxi = 6,56 x [2 x 99 180 +2 x 213 x (1,52+55/2)2 ] + 300x203 /12 + 300x20x( 10,00+3,48)2 +
+ 25x53 /12 + 25x5x 3,482 = 6,56x( 198 360+ 416x842,16) + 200 000 + 6 000 x 181,71 =
= 3 599 462 +200 000 + 1 090 262 = 4 889 724 cm4

1.5.2. Sprawdzenie naprężeń w stali dźwigarów od maksymalnego momentu przęsłowego:
- moment przęsłowy MA-B = 444,01 kNm = 44 401 kNcm
σZ = n M xi / Jxi = 6,56 x 44 401 x 56,52 : 4 889 724 = 16 462 612 : 4 889 724 =
= 3,37 kN/cm2 < kZ = 20,00 kN/cm2
1.5.3. Sprawdzenie naprężeń w betonie płyty / beto B 30 / - od momentu przęsłowego
σb = M ( h-xi ) /Jxi = 44 401 (80,00- 56,52) : 4 889 724 = 44 401 x 23,48 : 4 889 724 =
= 1 042 535 : 4 889 724 = 0,21 kN/cm2 < kb = 1,74 kN/cm2

1.5.4. Sprawdzenie naprężeń w stali zbrojeniowej oraz dźwigara głównego – przekroju podporowym
( na moment ujemny) Mw = MLg + MP w = - 116,45 kNm = 11 645 kNcm
Przyjęto zbrojenie podłużne płyty pomostu prętami ze stali A-III fi. 12 mm w rozstawie co 15 cm
( dwie siatki – górna i dolna ) ilość prętów n = 2 x [( 300-10) : 15 +1] = 2 x ( 290:15+1) =
= 2 x ( 19+1) = 2x 20 = 40 szt.
c = (h – 2a) = 20-2x4 = 20-8 = 12 cm
hp = 20 cm h1 = ( hp – a ) = 20 – 4 = 16 cm
h = hc – a = ( 20+5+55 ) – 4 = 80-4 = 76 cm
powierzchnia zbrojenia F = 2x20 x f1 = 2x20 x 1,131 = 2x 22,62 = 45,24 cm2
Powierzchnia przekroju złożonego ( zespolonego ) 2 belki z żelbetową płytą współpracującą:
Fi = 2 x 213 + 45,24 = 426 + 45,24 = 471,24 cm2
Moment statyczny względem osi górnej siatki zbrojenia płyty:
Sx = 22,62 x 12 + 426 x (55/2 +5 +16) = 271,44 + 20 661,00 = 20 932,44 cm3
xi = Sx : Fi = 20 932,44 : 471,24 = 44,4 cm
x’ = (h-xi )= (55 +5+16 ) – 44,4 = 76 – 44,4 = 31,6 cm
Obliczenie „sprowadzonego momentu bezwładności” względem osi ( x – x )
Jxi=J1 = 2 x 99 180 +2 x 213 x (31,6-27,5)2 + 22,62 x 44,42 +22,62x32,42 = 198 360+ 7 161 +44 592+
+ 23 745 = 273 858 cm4
Ez = 200 000 MPa = 20 000 kN/cm2
stąd EJ1 = 20 000 x 273 858 = 5 477 160 000 [ kNcm2 ]
Oś obojętna ( x )

- sprawdzenie naprężeń rozciągających w zbrojeniu płyty pomostu – stal A-III
σz = M x /Jxi = 11 645 x 44,4 : 273 858 = 517 038 : 273 858 = 1,89 kN/cm2 < kZ = 42,00 kN/cm2
- sprawdzenie naprężeń ściskających w dźwigarze głównym
σZ = M x’ / Jxi = 11 645 x 31,6 : 273 858 = 367 982 : 273 858 = 1,34 kN/cm2 < kZ = 20,00 kN/cm2
Obliczenie ugięcia ( f )

f = 5 ML2 / 48 EI = 5 x 44 401 x 10102 / 48 x 20 000 x 4 889 724 =
= 5 x 44 401 x 1 020 100 : 48 x 20 000 x 4 889 724 = 0,05 cm

1.6. Obliczenie łączników zespalających żelbetową płytę pomostu z dźwigarami stalowymi IPN 550
1.6.1. na długości przęsła LA-B = 1 010 cm
τ = Q S x / J x bo
Q = Tp A = 159,20 kN – siła poprzeczna dla całego przekroju
Sx – moment statyczny względem osi ( x – x )
bo = 2x20 = 40 cm – łączna szerokość półek dźwigarów IPN 550
b = 300 cm
t = 20 cm t/2 = 20:2 = 10 cm grubość płyty żelbetowej
Oś obojętna ( x )
xi = 56,52 cm
x’ = (h-xi ) = 23,48 cm
Jxi = 4 889 724 cm4
EJ = 20 000 x 4 889 724 [kNcm2]
Naprężenie ścinające w płaszczyźnie połączenia płyty z dźwigarami:
Sx = bxt x[ x’ –t/2] = 300 x20x( 25,65 – 10) = 93 900 cm3
stąd
τ = Q Sx / Jx bo = 159,20 x 93 900 : 4 889 724 x 40 =
= 14 948 880 : 195 588 960 = 0,08 kN/cm2 < τdop = 0,09 kN/cm2

Nie są wymagane łączniki – zastosowano łączniki sworzniowe główkowe o średnicy 22 mm
o wysokości h = 100 mm w dwóch rzędach, w rozstawie co 50 cm.
1.7. Zbrojenie płyty pomostu
Grubość płyty w przęśle
hMIN = 20 cm h1 = h – a = 20 - 4 = 16 cm / otulina a = 4 cm /
stal A-IIIN kz = 42,00 kN/cm2
Przyjęto zbrojenie płyty stalą 20G2VY-b fi. 12 mm - siatka górna i siatka dolna
o oczkach 15 x 15 cm
Zbrojenie podłużne:
Na szerokości 300 cm przyjęto pręty fi. 12 mm w rozstawie co 15 cm ilość prętów:
n = 2x ( 300-2x5) : 15 = 2x(290 : 15+ = 2x (19+1 ) = 2 x 20 = 40 szt.
Zbrojenie poprzeczne:
Na 15,00 m długości płyty pomostu wypada 2x(1 500 : 15 ) = 2x( 100+1) = 202 szt.
1.8. Obliczenie konstrukcji zbrojenia żelbetowych pali fundamentowych:
1.8.1. Obliczenie zbrojenia pala żelbetowego o przekroju Ø 700 mm, mimośrodowo ściskanego na
poziomie utwierdzenia w gruncie:
Wysokość korpusu filara oraz długość pala do poziomu utwierdzenia go w gruncie
wynosi: h = ( 1,58+0,80) +0,72 = 2,38+0,72 = 3,10 m
Moment bezwładności pala Jp = ΠD4 / 36 = 3,14x704 : 36 = 40 694 400: 36 = 1 130 400 cm4
EJp = 20 000 x 1 130 400 [ kNcm2 ]
Siła pozioma ( T ) od wpływu temperatury przekazywana na głowicę korpusu filara:
∆t = t x α 0,5 L = 25 x 0,00001 x 0,5x 1010 = 0,13 cm
- pal utwierdzony na 1/2 h = 3,00 m
Siła pozioma działająca na poziomie utwierdzenia pala hu = 3,10+3,00 = 6,10 m = 610 cm
licząc od spodu ławy fundamentowej:
T = 3 ∆t EJ / h3 = 3 x 0,13 x 20 000 x 1 130 400 : 6103 =
= 3 x 0,13 x 20 000 x 1 130 400 : 226 981 000 = 39,00 kN
Moment zginający pala na poziomie jego utwierdzenia w gruncie hu = 300 cm:
Mp,t = T x h = 39,00 x 300 = 11 700 kNcm
Siła normalna działająca na pal N1 = 209,58 kN
e = M : N1 = 11 700 : 209,58 = 56 cm – duży mimośród
Pal żelbetowy z betonu C 25/30 stal A-III N D = 70 cm rb= 30-5 cm ra = 35-6 = 29 cm
Fb = 3,14x702 : 4 = 3 846 cm2
Obwód osi zbrojenia głównego Dr = (70-2x7,25 ) : 2 = (70-14,5) = 55,5 cm
Obwód L = 3,14 x 55,5 = 174,27 cm przyjęto rozstaw prętów co 14,5 cm
Przyjęto zbrojenie symetryczne Fz = 12 Ø 25 mm = 12 x 4,909 = 58,91 cm2 ( w rozstawie co 14,5 cm)
µ = Fz / Fb = 58,91 : 3 846 = 0,0153
n = Ez / Eb = 6,56
B = n µ Π= 6,56 x 0,0153x 3,14 = 0,315
Z wykresu: K = 0,18 i cosα = 0,48
x = rb ( 1 – cosα ) = 35 x ( 1-0,48) = 18,2 cm
Moment bezwładności: Ji = 0,25x354 x0,18 +6,56x 58,91 ( 0,5x 292 + 352 x 0,482 ) = 67 528 +
+ 386,45 x( 420,50 +282,24 ) = 67 528 +386,45 x 702,74 =
= 67 528 + 271,57 = 339 102 cm4

Naprężenia w betonie wynoszą:
σb = N /Fb + M x / Ji = 209,58 : 3 846 + 11 700 x 18,2 : 339 102 =
= 0,06 + 0,63 = 0,69 kN/cm2 < kb = 1,67 kN/cm2
Naprężenia w stali wynoszą:
σz = N /Fb – nM(ra + rb –x ) / Ji = 209,58 : 3 846 – [6,56 x 11 700 ( 29 + 35 – 18,2) ] : 339 102 =
= 0,06 – 3 515 242 : 339 102 = 0,06 – 10,37 = 10,31 kN/cm2 < kz = 42,00 kN/cm2

Koniec obliczeń statycznych

Projektant: mgr inż. Jerzy Materek

EKO Pracownia Ochrony Środowiska Tomasz Spętany
ul. Wilcza 8 26-600 Radom, tel. 0-48 363-34-16, 501 068 059
email: ekoradom@o2.pl, NIP: 827-179-59-03

OPINIA GEOTECHNICZNA
DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO

Temat:

Budowa ścieżki pieszo rowerowej
na odcinku drogi krajowej nr 48
w km 77+567,00 do 78+857,60

Gmina:

Białobrzegi

Województwo:

mazowieckie

Zleceniodawca: Firma Usługowa MS
ul. Staszica
32 26-400 Przysucha

Dokumentatorzy

Kierownik Pracowni

inż. Piotr Kapel
upr. 10052, 050866
inż. Jacek Oleksik
upr. 070707

Radom, kwiecień 2015 rok

SPIS TREŚCI

I.

Cel i zakres opracowania...............................................................3

II.

Położenie geograficzne, morfologia i hydrografia.........................4

III.

Budowa geologiczna......................................................................4

IV.

Warunki hydrogeologiczne............................................................5

V.

Geotechniczna charakterystyka podłoża........................................5

VI.

Wnioski..........................................................................................6

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

1.

Mapa dokumentacyjna w skali 1: 1000

2.

Profile geotechniczne

3.

Przekrój geotechniczny

4.

Objaśnienia do przekroju

2

I.

CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsza dokumentacja ma na celu rozpoznanie warunków gruntowo –
wodnych w podłożu projektowanej ścieżki pieszo-rowerowej w km
77+567,00 do 78+857,60 na odcinku drogi krajowej nr 48 .
W celu wykonania zadania geologicznego odwiercono, u podstawy mostu,
dwa otwory geotechniczne φ 87 mm do głębokości 8,5m ppt oraz dwa
otwory geotechniczne w projektowanym przebiegu ścieżki φ 87 mm do
głębokości 3,0-4,0m ppt.
W trakcie wiercenia dokonywano analizy makroskopowej przewiercanych
gruntów.
Niniejsze opracowanie wyczerpuje wymagania zarówno dla opinii
geotechnicznej jak i dokumentacji badań podłoża gruntowego, gdzie jest
konieczność oceny parametrów mechanicznych gruntu za pomocą metod
laboratoryjnych lub polowych.
Stopień zagęszczenia określono punktowym sondowaniem sonda stożkową
lekką, czyli oceny parametrów geotechnicznych określono metodą polową.
Prace terenowe wykonano w kwietniu 2016 roku pod nadzorem inż. Piotra
Kapla.
Lokalizacja otworów ustalona została zgodnie z mapą w skali 1: 1000.
Dokumentację niniejszą opracowano zgodnie z:
•

„Instrukcją badań podłoża gruntowego budowli drogowych i
mostowych” Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych, Warszawa
1998r.

• Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych
Dziennik Ustaw Nr 463.
3

II.

POŁOŻENIE

GEOGRAFICZNE,

MORFOLOGIA

I

HYDROGRAFIA

Według J. Kondrackiego omawiany teren położony jest w obrębie
makroregionu Niziny Środkowe i Wschodnie, w mezoregionie Dolina
Pilicy.
Badania przeprowadzono w km 77+567,00 do 78+857,60 na odcinku drogi
krajowej nr 48. Administracyjnie jest to ul. kościelna w Białobrzegach.

III.

BUDOWA GEOLOGICZNA

Teren badań leży w obrębie Synklinorium Brzeżnego, w jego środkowej
części: Niecce Warszawskiej. Zalegające pod czwartorzędem utwory
starszego podłoża nie mają znaczenia dla tego opracowania.
Miąższość utworów czwartorzędowych wynosi około 25-30m.
Dla

niniejszego

opracowania

znaczenie

mają

głównie

utwory

czwartorzędowe.
W profilu występują rzeczne utwory zastoiskowo-organiczne holoceńskie
wykształcone jako torfy w stanie miękkoplastycznym. Warstwę torfów
stwierdzono we wszystkich wykonanych otworach, w otworach nr 2,3,4
występują do głębokości 1,6-1,8m ppt, natomiast w otworze nr 1 do
głębokości 0,4m ppt.
W otworach wykonanych dla potrzeb posadowienia ścieżki ( otwory nr 1
i nr 2 ) pod warstwą torfu występuje warstwa piasków drobnych
przewarstwianych piaskami organicznymi w stanie średnio zagęszczonym
( blisko stanu luźnego ) ID=0,35-0,40- warstwa II. Spąg tej warstwy
stwierdzono na głębokości 2,5-3,5m w zależności od wykonanego otworu.
Poniżej występują piaski drobne średnio zagęszczone ID=0,60.
4

W otworach wykonanych dla potrzeb kładki ( otwory nr 3 i nr 4 ), w
otworze nr 4 pod warstwą torfu występuje do głębokości 5,5m warstwa
piasków drobnych przewarstwianych piaskami organicznymi w stanie
średnio zagęszczonym ( blisko stanu luźnego ) ID=0,40. Od głębokości
5,5do gł. 8,5m występują piaski drobne w stanie średnio zagęszczonym
ID=0,60.
W otworze nr 3 piaski drobne w stanie średnio zagęszczonym ID=0,60
występują bezpośrednio pod warstwą torfu w przelocie 1,6-8,5m ppt.

IV.

WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W obrębie terenu badań woda gruntowa występuje w postaci swobodnego
zwierciadła, które stabilizuje się na głębokości 0,0-0,4m ppt. Woda
występuje we wkładkach piaszczystych w torfach oraz w piaskach
podścielających torfy.

V.

GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA PODŁOŻA

Metodyka określania parametrów geotechnicznych
Cechy gruntów jako podłoża budowlanego określono na podstawie badań
polowych

„in

situ”.

W

zakresie

tych

badań,

poza

analizami

makroskopowymi, stopień zagęszczenia gruntów sypkich określono
obserwując opory wiercenia oraz punktowo sondując sonda DPL.
Podział gruntów na warstwy geotechniczne
Zespoły geologiczno-genetyczne podzielono na warstwy geotechniczne
zgodnie z normą PN-81/B-03020.
Warstwa I – utwory organiczne - torf. Nie naaje się do posadowień
bezpośrednich.

5

Warstwa humusu i nasypu niebudowlanego zalega w przypowierzchniowej
części profili, natomiast spąg warstwy miękkoplastycznego namułu
organicznego stwierdzono na głębokości 2,4-2,6m w zależności od otworu.
Warstwa II – utwory niespoiste pochodzenia rzecznego wykształcone jako
piaski drobne średnio zagęszczone ( z domieszką substancji organicznych
(5%-10%) ID= 0,35-0,40. Z uwagi na domieszki subst. organicznych
proponuje się do dalszych obliczeń przyjąć ID=0,35
Warstwa III – utwory niespoiste pochodzenia rzecznego wykształcone
jako piaski drobne średnio zagęszczone ( z niewielką domieszką substancji
organicznych (<5%)) ID= 0,60
Parametry geotechniczne na załączniku Nr 4.

VI.

WNIOSKI
1.

W wykonanych otworach stwierdzono torfy podścielone
piaskami drobnymi z wkładkami piasków organicznych
Id=0,35-0,40 wraz z głębokością przechodzące w piaski
drobne

Id=0,60.

Głębokości

poszczególnych

warstw

zgodnie z załączonymi profilami geotechnicznymi.
2.

Warstwa torfów ( warstwa I ) nie nadaje się do posadowień
bezpośrednich, warstwa II warunkowo nadaje się do
posadowienia

–

konieczne

jest

uzgodnienie

z konstruktorem.
3.

W obrębie terenu badań woda gruntowa występuje
w postaci swobodnego zwierciadła, które stabilizuje się na
głębokości 0,0-0,4m ppt.

4.

Głębokość strefy przemarzania hz = 1,0m ppt.
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MAPA DOKUMENTACYJNA W SKALI 1 : 1000
LOKALIZACJA WYKONANYCH OTWORÓW BADAWCZYCH
LINIA PRZEKROJU GEOTECHNICZNEGO
zał. nr 1

PARAMETRY GEOTECHNICZNE GRUNTÓW
zał. nr 4

Temat: Białobrzegi- budowa ścieżki pieszo-rowerowej.
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Skala 1 : 50

Lokalizacja: Białobrzegi, przebudowa drogi krajowej nr 48
Średnica 85mm
Rodzaj wiercenia:
Nadzór geotechniczny: Piotr Kapel
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PROFIL GEOTECHNICZNY
OTWORU WIERTNICZEGO NR 2
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PARAMETRY GEOTECHNICZNE
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PROFIL GEOTECHNICZNY
OTWORU WIERTNICZEGO NR 3
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Głębokość: 8,5m
Rzędna terenu:116,44m npm
PARAMETRY GEOTECHNICZNE
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PROFIL GEOTECHNICZNY
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PARAMETRY GEOTECHNICZNE
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WYKONAWCA:

MS
26-400 Przysucha, ul. Staszica 32

ul. Plac Zygmunta Starego 9

tel/ fax: 048 675 25 45, mobil: 0 509 024 080
e - mail: smaterek@o2.pl

AUTORZY

PODPIS

Temat:

Jesionna od km 78+374,28 do km 78+857,60 porozumienie nr
3/Z.3/02/2015 z dnia 24 luty 2015r.
Nazwa rysunku:

Mostowa

Data:

05.2015

Nr rysunku:

Skala:

Stadium:

1:20

Projekt Wykonawczy
Nr umowy:
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AUTORZY
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Temat:

Jesionna od km 78+374,28 do km 78+857,60 porozumienie nr
3/Z.3/02/2015 z dnia 24 luty 2015r.
Nazwa rysunku:

Mostowa

Data:

05.2015

Nr rysunku:
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Projekt Wykonawczy
Nr umowy:
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WYKONAWCA:
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ul. Plac Zygmunta Starego 9

tel/ fax: 048 675 25 45, mobil: 0 509 024 080
e - mail: smaterek@o2.pl

AUTORZY

PODPIS

Temat:

Jesionna od km 78+374,28 do km 78+857,60 porozumienie nr
3/Z.3/02/2015 z dnia 24 luty 2015r.
Nazwa rysunku:

KONSTRUKCJA BALUSTRADY
Mostowa

Data:

05.2015

Nr rysunku:

Skala:
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1:20

Projekt Wykonawczy
Nr umowy:
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WYKONAWCA:

MS
26-400 Przysucha, ul. Staszica 32

ul. Plac Zygmunta Starego 9

tel/ fax: 048 675 25 45, mobil: 0 509 024 080
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AUTORZY
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Mostowa
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Nr rysunku:
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1:50

Projekt Wykonawczy
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3. INFORMACJA BiOZ

INFORMACJA DOTYCZĄCA
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY
ZDROWIA
1.0.
2.0.
3.0.
4.0.

5.0.
6.0.

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz
kolejność realizacji poszczególnych obiektów.
Wykaz istniejących obiektów budowlanych.
Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu,
które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących
podczas realizacji robót budowlanych , określające skalę i rodzaje
zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania.
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.
Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych:
w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie,
w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację,
umożliwiającą szybka ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych
zagrożeń.

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
Podstawa prawna:
Podstawa prawna opracowania " Informacji " jest art.20 ust.1b Prawo budowlane (Dz.U. Nr 207 z
2003 r.poz. 2016 z pózniejszymi zmianami ) oraz Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.
(Dz.U. Nr 120 poz. 1126 ) w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
1.0.

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych
obiektów (zadań ) w tym:
- budowy kładki pieszo-rowerowej na działce nr ewid. 184, obręb ewidencyjny 0001-Białobrzegi
– przy drodze krajowej nr 48 w miejscowości Białobrzegi w km 78+705,70, gmina Białobrzegi, powiat
białobrzeski, woj. mazowieckie.
Zakres i kolejność wykonywanych robót związanych z budowy kładki pieszo-rowerowej na działce
nr ewid. 184, obręb ewidencyjny 0001-Białobrzegi – przy drodze krajowej nr 48 w miejscowości
Białobrzegi w km 78+705,70, gmina Białobrzegi, powiat białobrzeski, woj. mazowieckie.
Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze:
−
−

wytyczenie w terenie głównych osi: niwelety i projektowanych podpór,
rozbiórka konstrukcji żelbetowej ław fundamentowych stożków nasypowych,

Roboty budowlano-montażowe związane z przebudową mostu i dojazdów:
wykonanie drewnianych skrzyni szczelnych w obrębie filarów,
wykonanie wierconych pali żelbetowych fi 700 pod filary,
wykonanie żelbetowych filarów,
montaż na filarach łożysk elastomerowych,
montaż dźwigarów stalowych ustroju nośnego,
czyszczenie oraz zabezpieczenie antykorozyjne poprzez trzykrotne malowanie, konstrukcji
stalowej ustroju nośnego,
− wykonanie płyty pomostu oraz poprzecznic skrajnych ze ściankami policzkowymi,
− wykonanie nawierzchni z żywic epoksydowych modyfikowanych bitumami,,
− montaż balustrad stalowych H = 1200 mm
− odmulenie dna koryta rzeki w niezbędnym zakresie,
− wykonanie elementów odwodnienia kładki,
− umocnienie stożków przyczółkowych dyblami betonowymi gr. 12 cm ułożonymi na
podsypce cementowo-piaskowej gr 10 cm,
− wykonanie umocnienia koryta rzeki lewy i prawy brzeg:
− wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej,
− przekazanie obiektu do eksploatacji.
1.1. Organizacja ruchu na czas robót:
Projekt tymczasowej organizacji ruchu (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarządzaniem – Dz.U.Nr177, poz.1729) opracuje Wykonawca robót i uzgodni
z odpowiednimi władzami.
−
−
−
−
−
−

2.0.

Wykaz istniejących obiektów budowlanych.
Istniejący most żelbetowy w ciągu drogi krajowej nr 48
W otoczeniu obiektu nie stwierdzono innych urządzeń obcych, jednakże nie wyklucza się istnienia
w terenie nie zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych.

3.0.

Elementy zagospodarowania działki stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
Przy budowie kładki wystąpią zagrożenia spowodowane:
− pracą w korycie rzeki,
− pracami związanymi z wykonaniem pali wierconych,
− pracą samojezdnego żurawia w trakcie wykonywania robót rozładunkowych i montażowych
elementów konstrukcji ustroju niosącego – dodatkowych dźwigarów, wyposażenia kładki
i konstrukcji rusztowań,
− pracą koparek w trakcie wykonywania robót ziemnych,
− pracą mechanicznych zagęszczarek wibrujących przy zagęszczaniu nasypów,
− wykopami ręcznymi pod ławy fundamentowe
− plantowaniem i umocnieniem skarp rzeki,
− robotami nawierzchniowymi,
− sprzętem do odwodnienia i rozparcia wykopów w trakcie wykonywania robót ziemnych,
− ruchem środków transportowych: samochodów i ciągników,
Przed przystąpieniem do tych robót teren należy oznakować tablicami informującymi
o przewidywanych zagrożeniach, wykonać ogrodzenia całej niebezpiecznej strefy robót oraz
oznakować i wykonać bezpieczne przejścia dla pracowników.

4.0.

Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania.
− Montaż stalowych elementów konstrukcji kładki – wystąpią zagrożenia spowodowane pracą
żurawia samojezdnego w trakcie załadunku i rozładunku oraz montażu elementów
konstrukcyjnych i elementów rusztowania,
− Czyszczenie konstrukcji stalowej i zabezpieczenie antykorozyjne powłokami malarskimi –
przy stosowaniu niesprawnego sprzętu mogą spowodować podrażnienie dróg oddechowych
− Praca urządzeń zasilających prądem elektrycznym – może wystąpić zagrożenie porażenia
prądem na skutek stosowania wadliwego sprzętu lub kolizji z kablami zasilającymi,
− Czyszczenie elementów konstrukcji strumieniowo-ściernie - wystąpią zagrożenia
spowodowane zapyleniem oraz nadmiernym hałasem,
− Wykopy - w strefie robót oznakować tablicami i ogrodzić, wykopy wykonywać mechanicznie
wraz ręcznie formowanymi skarpami o minimalnym pochyleniu 1:1,
− Podczas wystąpienia wysokiej wody powodziowej należy wyposażyć pracowników w
kamizelki ratunkowe oraz zatrudnić ratownika wyposażonego w sprzęt ratowniczy: koło
ratunkowe, bosaki łódź ratunkową.

5.0.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.
Konieczna jest znajomość przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przez nadzór
techniczny na budowie - brygadzistę, majstra budowlanego, kierownika robót, kierownika
budowy oraz personel inżynieryjno- techniczny wykonawcy robót budowlano – montażowych.
- Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych
z dn. 28.03.1972 / DZ u. Nr 13 poz. 93 z 1972r/ w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych i rozbiórkowych.
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997r w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy / DZ. U. Nr 129 poz. 844/

6.0.

Ustawa z dn. 29.06. 1974 z późniejszymi zmianami Kodeks Pracy dział X
Ustawa z dn. 6.03.1981 o Inspekcji Pracy / DZ. U nr 54 poz. 276 z 1985r/
Warunki techniczne wykonywania robót budowlano - montażowych przepisy szczegółowe,
normy itp.
Szkolenie przez upoważniony personel pracowników na konkretnym stanowisku pracy.
Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia
zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację,
umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Roboty niebezpieczne wymienione w pkt. 3 i 4 wymagają zastosowania zabezpieczeń w postaci
odpowiedniego wygrodzenia i oznakowania.
Dotyczy to zwłaszcza stref prowadzenia wykopów, robót na wysokości, robót montażowych itp.
Na placu budowy należy zapewnić układ komunikacyjny umożliwiający dojazd sprzętu oraz dojście
do stanowisk pracy, umożliwiający również szybką ewakuację pracowników w przypadku pożaru
lub awarii budowlanej.
Na dojazdach zabronione jest składowanie materiałów budowlanych, dla których należy wyznaczyć
odrębne powierzchnie składowe.
Materiały z rozbiórki i odpady powstające w trakcie robót będą segregowane i gromadzone
w przeznaczonych do tego celu miejscach a następnie zutylizowane lub powtórnie wykorzystane.
Ścieki bytowe z zaplecza budowy należy odprowadzić do szczelnych zbiorników bezodpływowych.
Realizacja planowanych zadań odbywać się będzie przy użyciu sprzętu o znikomym wpływie na
środowisko z odpowiednimi atestami i aktualnymi badaniami technicznymi.
Przewidywany czas będzie ograniczony do niezbędnego minimum a teren budowy zostanie
odpowiednio zabezpieczony przed dostawaniem się substancji ropopochodnych do cieku wodnego.
Miejsce prowadzenia prac budowlanych zostanie uporządkowane po ich zakończeniu, a odpady
powstałe w trakcie realizacji zostaną usunięte z poboczy pasa drogowego.
Uwaga:
1. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia jest podstawą odrębnego
opracowania - Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia „ Planu BiOZ” zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r / Dz. U. Nr 120
z dnia 10 lipca 2003r poz. 1126
2. Niniejsza „Informacja dotycząca BiOZ stanowi integralną część opracowania projektowego
pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę ścieżki pieszo – rowerowej
przy drodze krajowej nr 48 na odcinku Białobrzegi – Jasionna od km 78+374,28 do km
78+857,60 porozumienie nr 3/Z.3/02/2015 z dnia 24 luty 2015r.”

Opracował: mgr inż. Jerzy Materek

