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OPIS TECHNICZNY 

BUDOWY KŁADKI NAD RZEK Ą CZERNĄ MAŁ Ą WRAZ Z CI ĄGIEM PIESZO-

ROWEROWYM PRZY UL. MŁY ŃSKIEJ W MIEJSCOWO ŚCI IŁOWA 

 

1. Podstawa opracowania 

- Zlecenie Gminy Iłowa. 

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

- [2] Norma PN- 66/B-02015. Mosty, wiadukty i przepusty. ObciąŜenia i oddziaływania. 

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

Projektowanie. 

- [4] Norma PN-83/B-02482. Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych. 

- [5] Norma PN-74/B-02480. Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole i określenia. 

- [6] Norma PN-92/S-10082. Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Projektowanie. 

- [7] Norma PN-82/S-10052. Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie. 

- [8] Czerski Z., Zieliński J., Prefabrykowane mosty spręŜone. WKiŁ, Warszawa 1970, 

- [9] Głomb J., Drogowe budowle inŜynierskie. WKiŁ, Warszawa 1988, 

- [10] Kmita J., Bień J., Machelski Cz., Komputerowe wspomaganie projektowania mostów. 

WKiŁ, Warszawa 1989, 

- [11] Madaj A., Wołowicki W., Budowa i utrzymanie mostów. WKiŁ, Warszawa 1995, 

- [12] Rybak M., ObciąŜenia mostów. Komentarz do PN-85/S-10030. WKiŁ, W-wa 1989, 

- [13] Szczygieł J., Mosty z betonu zbrojonego i spręŜonego. WKiŁ, Warszawa 1978, 

- [14] Rozp. Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inŜynierskie i ich usytuowanie, Dz.U.00.63.735 z 

dnia 30 maja 2000 r. 

 

2. ZałoŜenia projektowe i obliczenia techniczne 

2.1. Uwagi ogólne 

Prace projektowe były wykonywane w oparciu o ustalenia i uzgodnienia z Zamawiającym, 

pomiary inwentaryzacyjne w terenie oraz warunki geotechniczne. 

Projektowana kładka to jednoprzęsłowa konstrukcja Ŝelbetowa, składające się z jednej belki 

strunobetonowej typu „T” zespolonej z płytą Ŝelbetową. Konstrukcja przenosi obciąŜenia 

tłumem zgodnie z [1].  

Obliczenia statyczno – wytrzymałościowe prowadzono w oparciu o obowiązujące normy [1 – 7] 

oraz przy załoŜeniu, Ŝe obiekt przenosi obciąŜenia obliczeniowe tłumem równomiernie 

rozłoŜone o wielkości 4,00 kN/m2 powiększone o współczynniki obciąŜeniowe. Przyjęto beton 



płyty pomostowej i korpusów podpór klasy B 30 o wytrzymałości obliczeniowej Rb = 17,3 MPa 

oraz stal zbrojeniową odpowiadającą klasie stali 18G2-b o Ra = 270 MPa zgodnie z [3]. Jako 

materiał konstrukcji stalowej przyjęto stal typu 18G2A. W najbardziej wytęŜonych przekrojach 

przęsła i na podporach napręŜenia obliczeniowe od obciąŜeń zmiennych i stałych nie 

przekraczają wielkości napręŜeń obliczeniowych w betonie i stali. Spełnione są równieŜ warunki 

drugiego stanu granicznego dotyczącego odkształceń konstrukcji: obliczone wartości ugięcia 

przęsła oraz osiadania podpór są mniejsze od wartości dopuszczalnych w normach.  

ZałoŜono, Ŝe po obydwu stronach płyty pomostowej w przekroju poprzecznym będą balustrady 

stalowe o wysokości min. 1,20 m. Konstrukcja nośna kładki zostanie oparta na Ŝelbetowych 

przyczółkach, na które cięŜar przeniesiony będzie za pomocą łoŜysk elastomerowych 

kotwionych po 2 szt. na kaŜdy przyczółek. Nowe przyczółki Ŝelbetowe oparte na 2 palach 

stalowych o średnicy 0,30 m i długości 10,0 m. 

Szerokość całkowita pomostu będzie wynosić 1,94 m, szerokość ciągu pieszego na obiekcie 1,5 

m. Jako element nośny przęsła przyjęto strunobetonową belkę typu „T” o L=24 m na obciąŜenia 

klasy A, o czole belki typu A współpracujące z Ŝelbetową płytą pomostową. 

ZałoŜono, Ŝe na czas prowadzenia robót budowlanych zostanie obniŜony poziomu wody na 

rzecze Czernej Małej za pomocą urządzenia hydrotechnicznego zlokalizowanego w bliskim 

sąsiedztwie planowanej inwestycji, w tym celu naleŜy uzgodnić to z właścicielem urządzenia 

hydrotechnicznego. 

 

3. Opis istniejącego terenu 

Teren, pod planowaną inwestycję znajduje się w ciągu ul. Młyńskiej w Iłowie. Kładka 

zlokalizowana będzie nad rzeką Czerną Małą. Inwestycją zostaną objęte działki: nr 1138/3, 

1138/4, 1138/5 obręb Iłowa. Teren w obrębie planowanej inwestycji jest płaski, występuje silna 

wegetacja roślin i krzewów. 

 

4. Opis robót budowlanych 

4.1. Parametry kładki po wykonaniu robót budowlanych 

Po wykonaniu prac budowlanych kładka będzie posiadał nośność zgodnie z [1]. Obiekt będzie 

posiadał następujące parametry techniczne: 

- rozpiętości teoretyczne   23,40 m, 

- długość obiektu w osiach dylatacji  24,63 m, 

- długość całkowita ze skrzydłami  28,90 m, 

- szerokość uŜytkowa kładki     1,50 m, 

- szerokość całkowita pomostu    1,94 m, 



- szerokość przyczółków     1,94 m, 

- pochylenie podłuŜne   daszkowy 1%, 

- pochylenie poprzeczne   obustronne do osi odwodnienia  3%, 

- wysokość balustrady    1,20 m, 

- klasa obciąŜeń   zgodnie z PN-85/S-10030,  

- konstrukcja belka prefabrykowana typu „T” o L=24 m na obciąŜenia 

klasy A o czole belki typu A współpracujące z Ŝelbetową 

płytą pomostową gr. 18-32 cm, 

- podpory i posadowienie konstrukcja nośna kładki oparta jest na przyczółkach, Nowe 

przyczółki Ŝelbetowe oparte na 2 palach stalowych o 

średnicy 0,30 m i długości 10,0 m. (2szt/przyczółek) 

 

4.2. Kolejność prowadzenia prac budowlanych 

Wszystkie prace budowlane będą wykonywane w niŜej przedstawionej kolejności: 

 

PRACE MONTAśOWE 

− wykonanie pali wbijanych pod przyczółki konstrukcji, 

− wykonanie  korpusów przyczółków, 

− osadzenie łoŜysk elastomerowych kotwionych, 

− montaŜ strunobetonowej belki nośnej typu „T” L=24 m, 

− wykonanie Ŝelbetowej płyty pomostowej i poprzecznic podporowych wraz z montaŜem 

elementów balustrady stalowej, 

− montaŜ elementów bariery stalowej, 

− wykonanie warstw nawierzchni cienkowarstwowej gr. 5 mm, 

− wykonanie powierzchniowego zabezpieczenia elementów betonowych materiałami typu 

PCC, 

− wykonanie izolacji powierzchni odziemnych, 

− wykonanie nasypu budowlanego na dojazdach, 

− wykonanie konstrukcji ciągu pieszo – rowerowego na dojazdach, 

− montaŜ balustrad stalowych na dojazdach, 

− wykonanie prac związanych z zabezpieczeniem, estetyką stoŜków i skarp nasypów, 

− uporządkowanie terenu budowy, 

− przywrócenie terenu do stanu pierwotnego. 

 



5. Opis kładki po wykonaniu prac budowlanych i warunki wykonania 

5.1. Dźwigary główne 

Konstrukcja nośna 

Konstrukcję nośną kładki stanowi prefabrykowana belka strunobetonowa typu „T”, na klasę 

obciąŜeń A (o czole belki typu A), współpracująca z Ŝelbetową płytą monolityczną, wylewaną na 

mokro z betonu B30. NaleŜy wykonać podpory montaŜowe na czas układania prefabrykatu i 

betonowania płyty pomostowej oraz poprzecznicy podporowej. Podpory tymczasowe naleŜy 

umieścić w odległości 1,1 m od osi podparcia z obu stron belki. Po uzyskaniu wytrzymałości 

betonu płyty i poprzecznic konstrukcja zostanie oparta, za pośrednictwem łoŜysk 

elastomerowych kotwionych, na przyczółkach (2szt na przyczółek). Zespolenie betonu płyty 

pomostowej z belką jest zapewnione za pomocą prętów zbrojeniowych, wystających z górnej 

półki belki. Grubość powstałej płyty wynosi min. 18 cm (w osi odwodnienia nad podporą). 

Stateczność prefabrykatu będzie zapewniona za pomocą poprzecznic podporowych. 
 

Pomost 

Konstrukcję pomostu stanowi Ŝelbetowa płyta gr. 18-32 cm zespolona z dźwigarem głównym.  

W przekroju podłuŜnym płyta ma spadek daszkowy od środka kładki o wartości 1%. W 

przekroju poprzecznym płyta pomostowa posiada obustronny spadek w kierunku osi 

odwodnienia o wartości 3%. Na płycie pomostowej jest ułoŜona warstwa nawierzchni 

cienkowarstwowej poliuretanowo – epoksydowej gr. 5 mm, która pełni funkcję nawierzchni oraz 

izolacji przeciwwodnej. Do pomostu zamontowane są balustrady stalowe o wysokości min. 1,2 

m. Obiekt z drogą dojazdową jest połączony za pośrednictwem urządzeń dylatacyjnych o 

przesuwie 50 mm. Dla zapewnienia trwałości dylatacji zaleca się przykrycie jej blachą 

nierdzewną. 

Odprowadzenie wody z obiektu odbędzie się za pomocą pochylenia podłuŜnego oraz 

poprzecznego. Woda kierowana jest od środka mostu w kierunku przyczółków. 

 

Podpory 

Przyczółki kładki wykonane zostaną jako konstrukcja Ŝelbetowa ze skrzydełkami w kształcie 

litery „C”. Górną część korpusu stanowić będzie ława podłoŜyskowa wraz ze ścianką Ŝwirową. 

Na przyczółkach zostaną zamontowane łoŜyska elastomerowe. Na ściankach Ŝwirowych 

zamocowane zostaną elementy dylatacji. Korpus przyczółka będzie miał szerokości 1,94 m, 

zakładana grubość korpusu przyczółka wynosi 0,95 m. Korpusy oparte są na 2 palach stalowych 

o średnicy 0,30 m i długości 8,0 m. 

 

 



Urządzenia obce 

Na obiekcie i w jego pobliŜu nie ma zlokalizowanych Ŝadnych sieci uzbrojenia podziemnego 

terenu.  
 

Roboty na dojazdach 

Na dojściach do kładki przewidziano chodnik o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, 

ograniczony obustronnie obrzeŜem betonowym 20x6 cm. Konstrukcja ciągu pieszo – 

rowerowego usytuowana jest na nasypie budowlanym. Konstrukcję jezdni na dojazdach stanowi: 

− betonowa kostka brukowa gr. 8 cm szara, 

− podsypka cementowo – piaskowa 1:4 gr. 5 cm, 

− podsypka odsączająca z piasku średniego gr. 10 cm, 

− nasyp budowlany, 

− grunt rodzimy. 

Dodatkowo na całej długości dojazdów przewiduje się zamontowanie balustrady stalowej, na 

słupkach umoszczonych na fundamentach betonowych. Na dojeździe od strony centrum w km 

0+071,72 zaprojektowano przepust z karbowanych rur z PEHD o średnicy 60 cm o długości 7,0 

m uciętymi w skosie 1:1,5.  

Woda opadowa kierowana jest poza obiekt za pomocą spadków podłuŜnych i poprzecznych. Za 

przyczółkiem woda uchwycona jest za pomocą odwodnienia liniowego i skierowana do istnieją-

cego rowu odwodnieniowego. 
 

Roboty wykończeniowe 

Prefabrykat oraz spód i gzymsy płyty pomostowej oraz powierzchnie odsłonięte skrzydełek 

Ŝelbetowych naleŜy zabezpieczyć powierzchniowo materiałami antykorozyjnymi do 

powierzchniowych zabezpieczeń betonu typu PCC (ze względów architektonicznych, konieczne 

jest uzgodnienie kolorystyki). Kolor wierzchniej warstwy powinien uzyskać akceptację 

Inwestora. Wszystkie powierzchnie odziemne naleŜy zabezpieczyć poprzez dwukrotne 

posmarowanie materiałem bitumicznym. 

Po zakończeniu prac ziemnych skarpy na dojazdach do obiektu naleŜy zahumusować i obsiać 

trawą. 

 

6. Informacja dotycząca BiOZ 

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę obiektu: 

− roboty ziemne – pracowników zatrudnionych przy robotach ziemnych wykonywanych 

mechanicznie naleŜy zapoznać z zagroŜeniami jakie występują przy pracach z 

wykorzystaniem koparek, wywrotek i zagęszczarek. Teren wykopów powinien być 



odpowiednio oznakowany, a wykopy powinny posiadać umocnienia ścian lub ściany 

powinny być odpowiednio wyprofilowane, 

− roboty palowe – powinny być wykonywane odpowiednim, sprawnym sprzętem, przez 

odpowiednio przeszkoloną brygadę do obsługi wiertnicy i do wszystkich prac 

związanych z procesem wykonania pali wbijanych. W polu prowadzenia prac przy 

palowaniu nie powinni przebywać inni pracownicy, nie zatrudnieni bezpośrednio przy 

zasadniczych pracach, 

− wykonanie prac betoniarskich i zbrojarskich wymaga zapoznania pracowników z obsługą 

sprzętu do podawania betonu, elektrycznych buław wibracyjnych do zagęszczania 

betonu, a takŜe z obsługą giętarek do prętów, ucinarek i drobnego sprzętu jak szlifierki 

kątowe, wiertarki, pilarki, itp., 

− montaŜ elementów konstrukcyjnych kładki będzie się odbywał za pomocą dźwigu i w 

związku z tym pracownicy muszą być przeszkoleni w zakresie umiejętności współpracy z 

etatową obsługą dźwigu, 

− ze względu na to, Ŝe prace budowlane prowadzone są w pobliŜu koryta rzeki, 

pracownikom naleŜy zwrócić szczególną uwagę na niebezpieczeństwo utonięcia, 

zwłaszcza w momentach wezbrań wody w korycie rzeki, 

− wszyscy pracownicy zatrudnieni przy robotach powinni stosować środki ochrony 

osobistej (rękawice, kaski, odpowiednie ubranie i obuwie), powinni zastać przeszkoleni 

pod względem BHP i zachowania się w czasie prac w pasie drogowym oraz posiadać 

aktualne badania lekarskie o zdolności do pracy. 

PowyŜsze uwagi powinny zostać uwzględnione w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze 

względu na specyfikę obiektu wykonanym przez kierownika robót przed rozpoczęciem prac 

budowlanych. 

 

7. Uwagi  

Po zakończeniu prac budowlanych teren budowy naleŜy doprowadzić do pierwotnego stanu. 

Wszystkie prace powinny być wykonywane z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP. 

Szczegółowy opis robót zawarty jest w sporządzonej dokumentacji wykonawczej budowy 

obiektu. 

 

 

Opracował: 

mgr inŜ. Zbigniew Kokoszka 


