
 

 

Opis techniczny 
. 

1. Podstawa opracowania. 

1.1. Prawna 

 Zlecenie firmy Kazimierz Chojnacki Doradztwo i projektowanie drogowe, ul. Dworcowa 13/3 , 85-009 

Bydgoszcz z dnia 23.10.2016r. dla Biura Projektowo-Consultingowego „BUDMOST” Janusz Sochacki z 

siedzibą przy ul. W. Gersona 19/2 w Bydgoszczy (kod pocztowy 85-305).  

 Wyniki wierceń geologicznych  podłoża gruntowego wykonanych przez mgr inż. Mieczysława Antoniaka 

przekazane przez Zlecającego w dniu 25.10.20116r. 

1.2. Techniczna 

 Dz. U. Nr 63 poz. 735 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie. 

 Dz. U. Nr 43 poz. 430 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca  1999r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 

 Katalog Detali Mostowych, Transprojekt Warszawa, 2002r. 

 Dane i wytyczne do projektowania wydane przez Zlecającego. 

 Własne oględziny, pomiary i odkrywki przedmiotowego obiektu mostowego. 

 Literatura tematu.  

 Obowiązujące normy projektowania. 

PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obciążenia 

PN-91/S-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie 

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli 

 Uzgodnienia wykonywane w trakcie sporządzania dokumentacji projektowej 

2. Lokalizacja, funkcja i etapy realizowania inwestycji. 

2.1. Lokalizacja obiektu 

Przedmiotowy obiekt mostowy  o numerze JNI 01020796 zlokalizowany jest w kilometrze 0+664,2 drogi 

powiatowej  nr 2613C Przypust-Waganiec w miejscowości Waganiec województwo kujawsko-pomorskie. 
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2.2. Funkcja obiektu 

Podstawową funkcją obiekt jest bezkolizyjny przejazd nad ciekiem wodnym dla ruchu kołowego. 

Konstrukcja i przekrój drogowy nad przepustem – wg opracowania branży drogowej.  

Drugą funkcją obiektu, jaka została uwzględniona w pracach projektowych, jest zachowanie  istniejącego 

światła przepustu zapewniającego swobodny przepływ wód okresowo płynących  rowem. Światło istniejącego 

przepustu  - nie ulega zmianie. 

 

2.3. Etapy realizowania planowanej inwestycji 

Planuje się przeprowadzenie inwestycji w następujących etapach: 

 rozebranie istniejącej konstrukcji umocnienia skarpy w rejonie przepustu, 

 wykonanie prac remontowo-budowlanych z ustawieniem bariery energochłonnej, 

 umocnienie skarp i stożków. 

Na czas robót przewiduje się zamkniecie połowy jezdni. Projekt czasowi organizacji ruchu – wg 

oddzielnego opracowania. 



 

 

Warunki gruntowo-wodne 
Na wlocie istniejącego przepustu  wykonano otwór wiertniczy o głębokościach 3,0m poniżej dna 

istniejącego rowu. Na tej podstawie wydzielono 4 trzy warstwy geotechniczne. Charakterystykę poszczególnych 

warstw przedstawiono szczegółowo w dokumentacji wierceń geologicznych dla całego zadania inwestycyjnego. 

Woda gruntowa występuje na głębokości 1,1 m poniżej dna rowu (poniżej poziomu posadowienia).  

Na tej podstawie stwierdza się iż panujące warunki gruntowe zalicza się do prostych  natomiast obiekt 

inżynierski do pierwszej  kategorii geotechnicznej. 

3. Projektowany zakres prac rozbiórkowych 

Projektowany zakres prac rozbiórkowych obejmie: 

 konstrukcję przekroju drogowego wraz z podbudową  na odcinku prowadzonych robót ziemnych, 

 wykop w rejonie istniejącego przepustu; 

 barierę i tymczasową konstrukcje oporową nad głowicą wlotową istniejącego przepustu. 

Niniejsza dokumentacja nie obejmuje projektu rozbiórki, ponieważ istniejący obiekt ma konstrukcję prostą 

oraz prace rozbiórkowe nie stwarzają zagrożenia dla osób trzecich. Sposób oraz przyjętą technologię prac 

rozbiórkowych uzależnia się od możliwości technicznych i organizacyjnych Wykonawcy.   

Po zakończeniu robót  należy oczyścić dno cieku z drobnych fragmentów rozbieranej konstrukcji. Stan 

czystości dna należy potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy. 

4. Charakterystyka istniejącego obiektu .  

Istniejący przepust pod ul. Dworcową jest konstrukcją z kręgów żelbetowych. Obie głowice są żelbetowe. 

Długość całkowita tuby istniejącego przepustu 44,0 m, średnica wewnętrzna D=1,0 m. Kąt skosu drogi w 

stosunku do osi przepustu 48,1
o
.  

Istniejący przepust znajduje się w dobrym stanie technicznym. 

 

5. Charakterystyka ogólna projektowanego obiektu 

Zakres przebudowy nie dotyczy konstrukcji istniejącego przepustu a więc jego charakterystyka techniczna i 

geometryczna nie ulegnie zmianie.  

5.1. Architektoniczna 

Zakres prac remontowych nie zmieni formy architektonicznej istniejącej konstrukcji. Wykonanie nowych 

ścian bocznych równoległych do jezdni wpłynie na poprawę walorów estetycznych konstrukcji. 

5.2. Założenia do obliczeń 

Materiały elementów wbudowywanych:  

Beton : C30/37  Rb=20,2 MPa  

Beton podłoży: C12/15 Rb=8.7 MPa 

Stal: Zbrojeniowa A-IIIN Re=375 MPa  

Programy do projektowania konstrukcji, literatura tematu, własne arkusze kalkulacyjne.  

 

                   

6. Rozwiązania projektowe 

6.1. Ukształtowanie trasy drogowej 

6.1.1. Przebieg drogi w planie 

Ukształtowanie trasy w planie na odcinku obiektu inżynierskiego – wg opracowania branży drogowej.  

6.1.2. Układ wysokościowy drogi 

Przekrój podłużny -  wg opracowania branży drogowej.  

6.1.3. Przekrój normalny 

Przekrój normalny – wg opracowania branży drogowej. Zachowuje się istniejącą krawędź chodnika (styk 

istniejącego krawężnika z jezdnią). Szerokość chodnika (do prowadnicy bariery energochłonnej) – 2,0 m 



 

 

6.1.4. Urządzenia organizacji i bezpieczeństwa ruchu 

Dla bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego zaprojektowano bariery ochronne w postaci barieroporęczy  

N1/W1/B nad przepustem i barier drogowych N2/W3/B na dojazdach. 

 

 

6.2. Projektowany obiekt inżynierski w pasie drogowym 

Przyjmuje się stałą odległość głowicy projektowanej ściany oporowej od krawędzi istniejącego 

chodnika (styk chodnika z jezdnią)  - 2,0m.  

6.2.1. Posadowienie 

Zaprojektowano posadowienie bezpośrednie,  na podłożu z betonu C12/15. Przewiduje się wymianę gliny 

plastycznej na podłoże betonowe C12/15. Wymianę gruntu wykonać do stropu piasku. 

6.2.2. Konstrukcja nośna (ściana oporowa).  

Konstrukcję nośną zaprojektowano w postaci żelbetowej, płytowo-kątowej ściany oporowej oraz ciągłego 

fundamentu pod barierę energochłonną na jej przedłużeniu.  Materiały konstrukcji: beton C30/37 , stal 

zbrojeniowa klasy A-IIIN.  

Zabezpieczenie antykorozyjne oraz odwodnienie zasypki – wg rysunków konstrukcyjnych i specyfikacji. 

6.2.3. Zasypka inżynierska 

Zasypanie konstrukcji należy wykonać gruntem niespoistym o wskaźniku zagęszczenia  Is = 1,00 zgodnie 

ze specyfikacją.  

 

                 6.2.4. Umocnienie skarp. 

Zaprojektowano umocnienie skarp nasypu drogowego kostką betonową g=8 cm na podbudowie betonowej 

z wypełnieniem spoin.  

U podnóża skarpy zaprojektowano ściankę żelbetową wzmocniona palikami sosnowymi: beton klasy  

C30/37, zbrojenie klasy AIII-N, paliki sosnowe D=12 cm, L=1,5 m.  

 

6.2.4. Istniejąca, podziemna infrastruktura techniczna. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy w obecności gestorów uzbrojenia wykonać ręcznie 

przekopy kontrolne w celu dokładnego zlokalizowania przebiegu uzbrojenia podziemnego. 

Istniejące podziemne kable po odkopaniu należy zabezpieczyć dwudzielnymi rurami ochronnymi i 

podwiesić/podeprzeć stabilnie na czas wykonywanych robót. 

  

7. Uporządkowanie terenu 

Po zakończeniu prac teren wokół obiektu należy uporządkować i poddać rekultywacji. 

8. Ochrona antykorozyjna 

Elementy żelbetowe należy zabezpieczyć materiałami do antykorozyjnej ochrony betonu zgodnie ze 

specyfikacją.  

 

8.1. Prace przygotowawcze 

Przed rozpoczęciem należy oznakować i ogrodzić teren w celu zabezpieczenia go przed dostępem osób 

postronnych oraz wprowadzić tymczasową organizację ruchu (wg oddzielnego opracowania).  

Na 7 dni przed rozpoczęciem prac, należy powiadomić gestorów uzbrojenia podziemnego oraz 

zlokalizować dokładnie jego przebieg metodą ręcznych przekopów kontrolnych. 

8.2. Ochrona archeologiczna inwestycji 

W razie stwierdzenia występowania reliktów archeologicznych wszelkie prace budowlane powinny być 

przerwane, a teren udostępniony dla badań archeologicznych. 

Inwestor zapewni archeologa, który zrealizuje nadzory i wykona badania  oraz dokumentację 

archeologiczno– konserwatorską. 



 

 

8.3. Dodatkowe opracowania 

Niezależnie od opracowania podstawowego jakim jest niniejszy projekt, przed wybudowaniem obiektu 

należy wykonać następujące opracowania robocze: 

a) technologię rozbiórki istniejącej, prowizorycznej ściany oporowej wraz z barierą energochłonną, 

b) projekt wykonawczy zawierający szczegółowe rozwiązania, wynikające z warunków lokalnych po 

odkopaniu konstrukcji przepustu,   

c) technologię wykonania robót z zapewnieniem ciągłości przepływu cieku i ruchu pojazdów,  

d) technologię zagęszczenia i odwodnienia zasypki, 

e) projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy (z odpowiednimi uzgodnieniami i zatwierdzony), 

f) opracowania i projekty wyszczególnione w Specyfikacjach Technicznych. 

 

        

       Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z projektem budowlanym ze szczególnym uwzględnieniem 

treści uzgodnień oraz ich wdrożenia. 

       W/w opracowania i projekty podlegają uzgodnieniu z projektantem.   

       Każde odstępstwo nie uzgodnione z Projektantem zwalnia go od odpowiedzialności za niniejszy projekt. 

 

Opracował:  

mgr inż. Janusz Sochacki 

 

 


