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Cz

rysunkowa

3.1

OPIS TECHNICZNY

3.1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Inwestycja obejmuje projekt remontu i rozbudowy obiektu mostowego w ci gu ulicy
Kamieniec w Ustroniu nad rowem.

3.1.2 PRZEZNACZENIE
Rozbudowany most przeprowadzi ruch w ci gu ul. Kamieniec w Ustroniu nad
rowem.

3.1.3 OPIS OGÓLNY
Przewiduje si

rozbudow i remont istniej cego mostu wg prac oznaczonych na

rysunkach. Od strony zachodniej projektuje si

rozbudow

obiektu a od strony

wschodniej remont mostu odbywaj cy si poprzez skucie obiektu na szeroko ci ok. 1,0 m
i odbudow skutej cz

ci. Nowe cz

ci obiektu zaprojektowano w formie elbetowej ramy

zamkni tej jednoprz słowej, które maj

zosta

zespolone z istniej c

konstrukcj .

Umocnienie skarp przyczółków zaprojektowano z bruku kamiennego. Dobudowywane
cz

ci obiektu zostały zaprojektowane z betonu klasy min B50 (C40/50). Obiekt

usytuowany jest w skosie o k cie 90°.
Podstawowe dane techniczne projektowanego obiektu:
•

Długo

•

Rozpi to

teoretyczna:

1,55 m

•

Rozpi to

w wietle podpór

1,25 m

•

Grubo

•

K t skosu

Cz

obiektu

1,80 m

płyty górnej

18 cm
90°

przejazdowa:

−

bariera ochronna z pochwytem

0,30 m

−

opaska

0,50 m

−

pas ruchu

4,00 m

−

opaska

0,50 m

−

bariera ochronna z pochwytem

0,30 m

ł cznie: 5,60 m

3.1.4 PRZYJ TE ROZWI ZANIA KONSTRUKCYJNE
3.1.4.1

ROZBUDOWA I REMONT ISTNIEJ CEGO PRZ SŁA

Planuje si

rozbudow

prz sła w kierunku zachodnim na szeroko ci 2,22 m.

Rozbudowa b dzie polegała na skuciu istniej cego obiektu mostowego na szeroko ci
podanej na rysunkach a nast pnie na wzniesieniu nowej konstrukcji w formie ramy
zamkni tej ze skrzydełkami dopasowanej do istniej cego obiektu. Nale y zapewni
poł czenie rozbudowywanej cz

ci z istniej c konstrukcj mostu.

Od strony wschodniej zaplanowany jest remont prz sła. Remont b dzie polegał na
skuciu istniej cego obiektu mostowego na szeroko ci ok. 1,0 m i wzniesieniu nowej
konstrukcji w formie ramy zamkni tej ze skrzydełkami. Wytyczenie kraw dzi obiektu
nale y przeprowadzi wg rysunków. Nale y zapewni poł czenie odbudowywanej cz

ci

z istniej c konstrukcj mostu.
Po całkowitym odkryciu istniej cej konstrukcji w przypadku stwierdzenia, e jest ona
w złym stanie technicznym i nie nadaje si
poszerzeniem, nale y istniej c

konstrukcj

do zespolenia z projektowanym

rozebra

i odtworzy

j

w kształcie

konstrukcji poszerzenia.

3.1.4.2

KONSTRUKCJA NO NA

Zaprojektowano konstrukcj

no n

z monolitycznymi wspornikami. Grubo

w postaci

elbetowej ramy zamkni tej

płyty górnej ramy wynosi 18 cm,

podporowych i płyty dennej 25 cm. Wysoko

cian

ciany podporowej od strony dojazdu do

ul. ródlanej wynosi 1,53 m od przeciwnej 1,5 m. Obustronne wsporniki o wysi gu 0,55 m
maj stał grubo

wynosz c 18 cm.

Otwór ramy na całej długo ci ma wysoko

ok. 1,1 m w pionie i 1,3 m w poziomie.

Rama zamkni ta została zaprojektowana tak aby uzyska

spadek podłu ny

jednostronny w kierunku do lasu wynosz cy ok. 1,7%. Ram zaprojektowano z betonu
B50 (C40/50), zazbrojono stal A IIIN.

3.1.4.3

IZOLACJA NA OBIEKCIE

Nie projektuje si

izolacji płyty pomostu. Powierzchnie

cian przepustu maj ce

kontakt z gruntem nale y zabezpieczy izolacj wykonywan na zimno.

3.1.4.4

JEZDNIA NA OBIEKCIE

Nie projektuje si nawierzchni jezdni na obiekcie mostowym.

3.1.4.5 SKRZYDEŁKA
Zaprojektowano skrzydełka o grubo ci 25 cm zlokalizowane wzdłu

osi jezdni

(prostopadle do cian podporowych). Skrzydełka z betonu klasy B50 (C40/50), zbrojone
stal AIII-N.
Zaprojektowano rozkucie mostu od strony wschodniej w celu uzyskania mo liwo ci
poł czenia skrzydełek z przyczółkami. Od strony zachodniej skrzydełka zostan
wykonane wraz z rozbudow obiektu mostowego.

3.1.4.6

ODWODNIENIE

Odwodnienie na obiekcie b dzie si odbywało w sposób powierzchniowy wraz ze
spadkiem podłu nym obiektu.

3.1.4.7 KAPY
Na obiekcie zaprojektowano obustronne kapy chodnikowe, wykonane monolitycznie
wraz z płyt górn ramy. Grubo

kap wynosi 18 cm. Kapy zaprojektowano z takiego

samego betonu jak ram zamkni t – beton klasy B50 (C40/50), zbrojone stal AIII-N.
W trakcie betonowania kap nale y pami ta

o umieszczeniu elementów kotwi cych

bariery ochronne. Kapy zostan wydłu one poza obiekt o odległo

1,2 m z ka dej ze

stron.

3.1.4.8

URZ DZENIA DYLATACYJNE

Nie zaprojektowano urz dze dylatacyjnych na obiekcie.

3.1.4.9

NASYPY

Po wykonaniu zasypki, skarpy nasypów b dzie nale ało zag

ci oraz wykona

darniowanie.

3.1.4.10 BARIEROPOR CZE, BARIERY OCHRONNE
Na

mo cie

zaprojektowano

stalowe

bariery

z pochwytem rurowym na wysoko ci 1,1 m. Wysoko
nad powierzchni

kapy powinna wynosi

ochronne

bezprzekładkowe

górnej powierzchni prowadnicy

0,75 m. Bariery na obiekcie zamontowa

z rozstawem słupków co 1,0 m, nale y je przykr ci

do wcze niej osadzonych we

wspornikach kapy zakotwie . Prowadnic nale y przedłu y na dojazdy do obiektu wg
rysunków, rozstaw słupków ma wynosi 2,0 m.

3.1.4.11 OCHRONA ANTYKOROZYJNA
Dost pne powierzchnie betonowe podpór stykaj ce si
zagruntowaniu

pokry

roztworem

asfaltowym

(R

+

z gruntem nale y po
P).

Grubo

powłoki

zabezpieczaj cej 2 mm.
Elementy stalowe wyposa enia mostu wykona ze stali zwykłej. Elementy barier
ochronnych cynkowa ogniowo, grubo

powłoki 80 µm. natomiast elementy por czy

podda metalizacji natryskowej o grubo ci powłoki 200 µm.
3.1.4.12 PRZEBUDOWA DROGI NA DOJAZDACH
Niweleta drogi nie ulegnie zmianie. Nie zaprojektowano poszerzenia jezdni,
utwardzenia jezdni ani innych prac drogowych.

3.1.4.13 UMOCNIENIE KORYTA ROWU
Nie projektuje si umocnienia koryta rowu.

3.2 CZ

RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKÓW
Rys. nr 2

Rzut z góry. Przekroje typowe

Informacja dotycz ca bezpiecze stwa i ochrony
4.

zdrowia (BIOZ).

4.1 INFORMACJA DOTYCZ CA BEZPIECZE STWA I OCHRONY
ZDROWIA

4.1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA
Informacja opracowana jest zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i zdrowia. Rozporz dzenie okre la szczegółowy
zakres i form
bezpiecze stwa

informacji dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia, plan
i

ochrony

zdrowia

oraz

szczegółowy

zakres

rodzajów

robót

budowlanych, stwarzaj cych zagro enia bezpiecze stwa i zdrowia ludzi.

4.1.2 DANE NA TEMAT INWESTYCJI
Nazwa obiektu budowlanego, dane inwestora i projektanta sporz dzaj cego
informacj , znajduj si na pierwszej stronie projektu budowlanego.

4.1.3 OPIS
Zakres robót oraz wykaz obiektów których dotyczy niniejsza informacja, został
opisany w punkcie 3.1 Projektu Budowlanego. W czasie prac budowlanych mog
nast pi potencjalne zagro enia wynikaj ce z:
1. Pracy na wysoko ci ok. 1,0 m na powierzchni terenu.
2. Pracy z u yciem u yciu młotów pneumatycznych.
3. Pracy w bliskiej lokalizacji rury gazowej.
S to typowe roboty mostowe wymagaj ce przestrzegania podstawowych rodków
zabezpieczaj cych

zgodnie

z

Rozporz dzeniem

Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony

Ministrów

Komunikacji

oraz

rodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w

sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych
oraz Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Niewielkie
rozmiary

przedmiotowej

inwestycji

wymagaj

zabezpieczaj cych niebezpiecze stwom.

stosowania

nietypowych

rodków

Roboty budowlano – monta owe powinny by

prowadzone przez kierownictwo

budowy posiadaj ce odpowiednie uprawnienia zgodnie z Rozporz dzenie ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie wraz z ubezpieczeniem od odpowiedzialno ci cywilnej.
Teren na placu budowy wykonawca zobowi zany jest zapewni

dost p

pracowników do szatni, ubikacji, umywalni oraz w widocznym miejscu umie ci apteczk
pierwszej pomocy.
Teren budowy nale y ogrodzi

oraz oznakowa : umie ci tablice informacyjn ,

tablic wjazdu na teren budowy
Ka dy pracownik zatrudniony przy pracy z młotem pneumatycznym i innymi
narz dziami, powinien by zaznajomiony z zakresem prac, które ma wykona wraz ze
szczegółowymi przepisami bhp dotycz cymi tej pracy.
W trakcie robót, nale y zwróci szczególn uwag na rur z gazem, zlokalizowan
wzdłu wschodniej kraw dzi obiektu.
Brygadzista oraz osoby dozoru i kierownik budowy kieruj ce robotami musz dba
o bezpiecze stwo pracowników im podległych oraz stan urz dze , a przede wszystkim
zobowi zani s do:
−

sprawdzenia wyposa enia osobistego pracowników,

−

sprawdzenia miejsc pracy pod wzgl dem stanu technicznego i bezpiecze stwa
pracy.

Ka dy z pracowników bior cych udział w pracach z chwil zaistnienia zagro enia
(sytuacji awaryjnych) ma obowi zek wstrzyma

wszystkie prace, wycofa

si

w

bezpieczne miejsce oraz powiadomi osob dozoru nadzoruj c roboty. Osoba dozoru
(kierownik budowy, inspektor nadzoru) sprawuj ca nadzór nad robotami, po otrzymaniu
informacji od osoby nadzoruj cej bezpo rednio prowadzone roboty, podejmuje decyzj o
ewentualnym kontynuowaniu prac po usuni ciu zagro e .
Pracownicy powinni:
−

posiada odpowiednie kwalifikacje i do wiadczenie zawodowe (potwierdzone
odpowiednimi dokumentami)

−

zosta

pouczeni przez kierownictwo budowy w zakresie obowi zuj cych

instrukcji i przepisów BHP w oparciu o Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych.

