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A.

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawy opracowania
1.1.

Podstawy formalne

Projekt budowlany remontu balustrad kładki dla pieszych nad rzek

Wisł

w ci gu

ul. Krzywaniec w Ustroniu został sporz dzony zgodnie z umow zawart w dniu 11 marca
2015 roku pomi dzy Miastem Ustro z siedzib w Ustroniu przy ul. Rynek 1 a firm Usługi
Projektowe MKPRO Maciej Kr zel z siedzib

w 43-512 Bestwina k. Bielska-Białej

przy ul. Bialskiej 31.
1.2.
[1]
[2]

Podstawy techniczne

Mapa zasadnicza. Starosta Cieszy ski. 19.03.2015 r.
Wizja lokalna na obiekcie w dniu 19.03.2015 r.,

2. Cel i zakres projektu
W ci gu ul. Krzywaniec w Ustroniu, nad rzek

Wisł

istnieje kładka dla pieszych

o rozpi to ci teoretycznej Lt = 16,6 + 20 + 16,6 i szeroko ci u ytkowej ok. 1,55 m. Ruch
pieszych odbywa si po pomo cie elbetowym wykonanym na d wigarach stalowych 400.
Jako zabezpieczenie u ytkowników, wzdłu
stalowe. Konstrukcj

no n

kraw dzi kładki przewidziano balustrady

balustrad stanowi

słupki rozmieszczone co ok. 1,56 m,

a wypełnienia wykonano z siatki ogrodzeniowej. Pochwyt wykonano z kształtownika
Istniej ce balustrady s

65.

w złym stanie technicznym – ich zabezpieczenie

antykorozyjne w znacznym stopniu uległo zniszczeniu, a słupki, pochwyty i wypełnienia
pokrywa rdza powierzchniowa i punktowa. Dodatkowo wypełnienia siatkowe w wielu
miejscach s uszkodzone.
W zwi zku z powy szym zaplanowano remont balustrad obejmuj cy:
- odnowienie zabezpieczenia antykorozyjnego słupków i pochwytu,
- wymian wypełnie siatkowych z siatki ogrodzeniowej na nowe wypełnienia z siatek
karbowanych (kr powanych) w obramowaniu z płaskownika.
Na szeroko ci ok. 1,4 m pomostu uło ono nawierzchni

z asfaltu lanego,

pozostawiaj c niezabezpieczony beton w pasach przykraw dziowych szeroko ci ok. 25 cm.
Robotom zwi zanym z remontem balustrad b d towarzyszyły naprawy tego odsłoni tego
betonu wzdłu

kraw dzi obiektu wraz z jego zabezpieczeniem za pomoc

nawierzchni

bitumicznej typu Spectrasfalt Safegrip (lub innej o niezgorszych wła ciwo ciach). Zostan
równie

przeprowadzone naprawy betonowych przyczółków obejmuj ce uzupełnienie

ubytków betonu i zabezpieczenie powierzchniowe farbami.
W ramach inwestycji nie przewiduje si wykonywania adnych robót dotycz cych konstrukcji

no nej (IPN400), podpór w korycie rzeki oraz urz dze obcych podwieszonych do pomostu.
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3. Istniej ce zagospodarowanie terenu
Istniej ca kładka dla pieszych, b d ca przedmiotem opracowania, jest obiektem
trzyprz słowym. Prz sło rodkowe to prz sło nurtowe, a prz sła skrajne poło one s nad
terenami zalewowymi.
Charakterystyczne parametry techniczno-u ytkowe kładki:
−

rozpi to

teoretyczna

−

wysoko

konstrukcyjna

−

długo

−

szeroko

u ytkowa

ok. 1,55 m,

−

szeroko

całkowita

ok. 1,91 m,

−

k t skosu

Konstrukcj

ok. 16,6 + 20,0 + 16,6 m,
ok. 0,52 m,

całkowita

no n

ok. 54,0 m,

α = 90°.
kładki stanowi

z I 300. Na d wigarach wykonano płyt

2 d wigary I 400 poł czone poprzecznicami

elbetow grubo ci ok. 8 cm, pocienion pomi dzy

d wigarami. W przekroju poprzecznym płycie nadano spadek daszkowy na zewn trz.
Na szeroko ci ok. 1,4 m, na pomo cie wykonano nawierzchni

z asfaltu lanego,

pozostawiaj c odsłoni ty beton w pasach przykraw dziowych, poza t nawierzchni .
Konstrukcj

no n

balustrad stanowi

w rozstawie co ok. 1,56 m i pochwyt z

słupki stalowe z płaskownika 18 x 55 mm

65. Wypełnienia wykonano z siatki ogrodzeniowej

w obramowaniu z pr ta Ø12 mm. Ramki wypełnie

zamocowano za pomoc

odcinków pr tów do słupków i pochwytu, a dodatkowo podparto za pomoc

krótkich
pr tów

zakotwionych w pomo cie (w dwóch miejscach na długo ci ka dej ramki).
Zgodnie z informacjami na mapie zasadniczej, do pomostu kładki podwieszono
nast puj ce urz dzenia obce:
- kabel teletechniczny od strony dolnej wody,
- wodoci g od strony górnej wody.
W rejonie inwestycji przebiega równie gazoci g.
Poni ej przedstawiono zdj cie ogólne obiektu.

Fot.1 Widok kładki od strony dolnej wody
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4. Projektowane zagospodarowanie terenu
W

wyniku

planowanych

prac

remontowych

nie

zmieni

si

istniej ce

zagospodarowanie terenu. Celem planowanego przedsi wzi cia jest remont balustrad wraz
z zabezpieczeniem odsłoni tych obecnie powierzchni betonowego pomostu (poza
nawierzchni asfaltow ) i widocznych powierzchni betonowych przyczółków.
5. Zestawienie charakterystycznych powierzchni
Zestawienie powierzchni:
−

powierzchnia całkowita pomostu

ok. 103 m2,

−

powierzchnia nawierzchni asfaltowej

ok. 76 m2.,

Po przeprowadzeniu remontu balustrad powierzchnie nie ulegn zmianie.
6. Stan techniczny balustrad, pomostu i przyczółków
Balustrady
Istniej ce zabezpieczenia antykorozyjne balustrad uległo zniszczeniu – farba w wielu
miejscach łuszczy si

i odpada, a elementy balustrad pokryte s

rdz

powierzchniow

i punktow . Wypełnienia siatkowe w wielu miejscach s uszkodzone, a w niektórych polach
nie wypełniaj całkowicie obramowa .
Pomost i przyczółki
Kraw dzie pomostu w prz słach skrajnych porasta trawa i mchy. Od góry, w betonie
widoczne s pr ty zbrojeniowe – brak jest otuliny. Kraw d

pomostu od strony dolnej wody

(od strony lewego brzegu), uległa uszkodzeniu na odcinku ok. 7,0 m – beton cz

ciowo

odpadł odsłaniaj c zbrojenie.
Obecnie pomost w cz

ciach przykraw dziowych (poza nawierzchni asfaltow ), jest

w złym stanie technicznym. Wymaga oczyszczenia z ro linno ci, uzupełnienia ubytków,
odtworzenia otuliny widocznych pr tów zbrojeniowych i zabezpieczenia przed dalszym
niszczeniem.
Przyczółki porastaj mchy ( ciany boczne) i trawy. Na przyczółku na prawym brzegu
wyst puj znaczne ubytki betonu skrzydełek w miejscach mocowania balustrad.
Na kolejnej stronie przedstawiono dokumentacj fotograficzn obiektu.
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a)

b)

Fot. 2 Strefy wej

na kładk : a) na prawym brzegu, b) na lewym brzegu

Fot. 3 Widok pojedynczego pola balustrady z siatki
ogrodzeniowej w ramce z pr ta Ø 12mm.

Fot. 4 Uszkodzona kraw d pomostu od strony dolnej
wody (ok. 6,5 m) – beton odpadł, pozostawiaj c
nieosłoni te pr ty zbrojeniowe.

7. Remont balustrad
W ramach planowanej inwestycji słupki i pochwyty balustrad zostan
konserwacji,

a

istniej ce

wypełnienia

b d

zdemontowane

i zast pione

poddane
nowymi,

wykonanymi z siatki kr powanej o oczkach 65 x 65 mm z drutu Ø6 mm w obramowaniu
z płaskownika 8 x 50 mm. Zakres robót b dzie nast puj cy:
1. Demonta istniej cych wypełnie siatkowych balustrad
Istniej ce wypełnienia balustrad s zamocowane za pomoc krótkich pr tów Ø12 mm do
słupków i pochwytu, a dodatkowo ka da ramka jest podparta w dwóch miejscach za
pomoc krótkich pr tów zakotwionych w pomo cie. Ramki wypełnie nale y demontowa
odcinaj c je od słupków i pochwytu wraz z pr tami mocuj cymi,
POZOSTAWI

natomiast nale y

PR TY PODPIERAJ CE zakotwione w pomo cie (pr ty te zostan

wykorzystane do podparcia nowych wypełnie ).
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2. Renowacja zabezpieczenia antykorozyjnego słupków i pochwytu
Słupki i pochwyty balustrad pokryte s farb , która cz

ciowo łuszczy si i odpada. Na

elementach tych wyst puje rdza powierzchniowa i punktowa. Słupki i pochwyty powinny
zosta
Sa 2½.

odtłuszczone i oczyszczone metod
Nowe zabezpieczenie

strumieniowo- ciern

antykorozyjne

nale y

do stopnia czysto ci

wykona

z

wykorzystaniem

trójwarstwowego systemu poliuretanowego zło onego z:
- jednoskładnikowej wysokocynkowej kompozycji utwardzanej wilgoci
gr. 80 m,

z powietrza,

- jednoskładnikowej mi dzywarstwy poliuretanowej, gr. 60 m,
- warstwy wyko czeniowej z akrylowo-uretanowej emalii, odpornej na promieniowanie UV,
gr. 60 m
Ł czna

grubo

zabezpieczenia

powinna

wynosi

200 m.

Kolor

warstwy

nawierzchniowej – RAL 1005.
Powy sze prace nale y wykona w sposób zapewniaj cy ochron

rodowiska,

a szczególnie wód rzeki, przed zanieczyszczeniem na ka dym etapie robót.
3. Wykonanie nowych wypełnie siatkowych balustrad
Jako nowe wypełnienia pól pomi dzy słupkami przewidziano siatki z drutu karbowanego
Ø6 mm w obramowaniu z płaskownika 50 x 8 mm, o oczkach 65 x 65 mm.
Zabezpieczenie antykorozyjne jak dla słupków i pochwytu.
4. Monta nowych wypełnie siatkowych balustrad
Wypełnienia nale y zamontowa

poprzez spawanie do słupków balustrad elementów

poziomych obramowania. Ka de wypełnienie powinno by indywidualnie dostosowane do
wymiarów pola, w którym ma by

zamontowane, przez wła ciwe doci cie elementów

poziomych.
Wypełnienia nale y umie ci na wysoko ci max. 12 cm nad pomostem i spawa
do pr tów wyprowadzonych z pomostu (pozostawionych po usuni ciu pierwotnych
wypełnie ). Przewidziano tak e dodatkowe pr ty Ø 12 mm ze stali S235JR (gładkie)
mocuj ce ramk wypełnienia do pochwytu. Długo

tych pr tów powinna zosta ustalona

na budowie, a nale y zamontowa je w dwóch miejscach na długo ci ramki - nad pr tami
podpieraj cymi. Wszystkie wypełnienia powinny by

zamontowane na tej samej

wysoko ci, tak, aby dolne elementy poziome obramowa tworzyły ci gł lini .
Po zako czeniu monta u nowych wypełnie , powłoki malarskie balustrad
w miejscach spawów i uszkodze nale y uzupełni - naprawi .
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8. Naprawy pomostu i przyczółków
Zakres robót zwi zanych z oczyszczeniem i zabezpieczeniem odsłoni tych (górnych
i bocznych) powierzchni betonowych pomostu (poza nawierzchni

asfaltow ) oraz

widocznych powierzchni przyczółków b dzie obejmował:
1. Oczyszczenie z porastaj cej ro linno ci
W prz słach skrajnych kładki, pasy przykraw dziowe betonowego pomostu s poro ni te
traw

i mchami. Ro linno

powierzchnie

betonowe

nale y usun
na

całej

. Nast pnie, widoczne górne i boczne

długo ci

kładki

nale y

oczy ci

metod

hydropiaskowania usuwaj c skorodowane i lu ne cz stki betonu, drobne pozostało ci
ro lin a tak e rdz

na odsłoni tych pr tach zbrojeniowych. W ten sam sposób nale y

oczy ci widoczne powierzchnie betonowe przyczółków, do poziomu ok. 20 cm poni ej
poziomu terenu.
2. Naprawy betonu
Naprawy betonu nale y przeprowadzi

za pomoc

zapraw PCC, wykonuj c warstwy

zabezpieczenia antykorozyjnego pr tów zbrojeniowych oraz warstwy szczepne i wła ciwe
zgodnie z wytycznymi producenta wybranego systemu naprawczego. W ramach prac
nale y uzupełni

ubytki betonu i odtworzy

otulin

pr tów zbrojeniowych. Uzyskana

powierzchnia betonu powinna umo liwia uło enie na niej nawierzchni bitumicznej typu
Spectrasfalt Safegrip (lub innej o niezgorszych wła ciwo ciach).
3. Zabezpieczenie betonu
Na przykraw dziowych pasach pomostu i na widocznych górnych powierzchniach
skrzydełek przyczółków nale y wykona

nawierzchni

bitumiczn

typu Spectrasfalt

Safegrip (lub innej o niezgorszych wła ciwo ciach). Nale y zwróci
uszczelnienie styku nowej nawierzchni z istniej c
kładce i z elementami mocowania urz dze
wysoko

nawierzchni

uwag

na

z asfaltu lanego na

obcych. Nawierzchni

wyprowadzi

na

ok. 3 cm na słupki balustrad i pr ty podpieraj ce zakotwione w pomo cie.

Widoczne boczne powierzchnie przyczółków nale y pomalowa farbami do betonu.
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9.

Warunki prowadzenia robót
Wszystkie prace zwi zane z remontem balustrad i zabezpieczeniem elementów

betonowych nale y wykona
wód rzeki,

w sposób zapewniaj cy ochron

rodowiska, a szczególnie

przed zanieczyszczeniem na ka dym etapie robót. W tym celu nale y

przewidzie odpowiednie osłony.
Wykonywanie robót oraz monta ewentualnych pomostów technologicznych lub osłon
powinny odbywa

si

w sposób zapewniaj cy ochron

przed wszelkimi uszkodzeniami

urz dze obcych podwieszonych do kładki.
Po zako czeniu robót teren nale y uporz dkowa i przywróci do stanu pierwotnego.
10. Odwodnienie powierzchniowe
W przekroju poprzecznym kładka posiada przekrój daszkowy, ze spadkami na
zewn trz obiektu. Woda opadowa i roztopowa spływa w kierunku kraw dzi obiektu, a dalej
na teren. Spływaj ca woda nie jest zanieczyszczona ropopochodnymi. Po przeprowadzeniu
prac remontowych sposób odwodnienia obiektu nie ulegnie zmianie.
11. Ochrona konserwatorska
Projektowany obiekt oraz teren nie podlegaj ochronie konserwatorskiej.
12. Wpływ eksploatacji górniczej
Teren budowy mostu nie podlega wpływom eksploatacji górniczej.
13. Wpływ na rodowisko
W miejscu planowanej inwestycji istnieje obecnie kładka dla pieszych, a w rejonie
inwestycji wyst puje zabudowa mieszkaniowa i gospodarska. Nie przewiduje si , aby
realizacja inwestycji mogła wywrze negatywny wpływ na
nale y prowadzi

rodowisko naturalne. Roboty

z wykorzystaniem sprawnego sprz tu i w sposób zapewniaj cy ochron

wód rzeki przed zanieczyszczeniem.

Opracowanie
in . Maciej Kr zel
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1
2
3
4

136
140
4
140

S235 JR
S235 JR
S235 JR
S235 JR

PŁ. 8
PŁ. 8
PŁ. 8
PRĘT

x
x
x
Ø

50
50
50
12

1640
700
1430
200

700,35
307,72
17,96
24,86

1050,9

5,15
2,20
4,49
0,18

RAZEM [kg]
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223,04
98,00
5,72
28,00

3,14
3,14
3,14
0,89

39,0

25,873
11,368
0,664
1,056

Pojedyn. Całkowita Masa
Masa
Powierzchnia
Przekrój / wymiary
Masa 1 szt.
długość długość jednostk.
całkowita malowania
przekroju [mm]
[kg]
[mm]
[m]
[kg/m]
[kg]
[m2 ]

S1
S2

RAMKI WYPEŁNIENIA BALUSTRAD

Poz. Szt. Materiał

POW.
POW.
MASA 1
MASA
MALOWANIA
MALOWANIA
SZT. [kg]
RAZEM [kg]
[m2/SZT.]
RAZEM [m2]
68
6,06
0,51
412,08
34,7
2
5,09
0,43
10,18
0,9
RAZEM [kg]
422,3
35,6

SIATKA L. SZTUK
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