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Opis techniczny

1. Przedmiot inwestycjiPrzedmiotem inwestycji jest projekt remontu mostu w ciągu drogi gminnej w miejscowości WólkaGostomska na rzece Lubianka, gmina Mogielnica, powiat grójecki, woj. mazowieckie. Zakresopracowania obejmuje remont mostu wraz ze skrzydłami i nasypami wokół obiektu.
2. Nazwa InwestoraInwestorem jest Gmina Mogielnica 50, ul. Rynek 1, 05-640 Mogielnica.
3. Nazwa jednostki projektującejDokumentacja została wykonana przez Biuro Inżynierskie Łukasz Widalski z siedzibą w Warszawie,ul. Borowej Góry 1/54, 01-354 Warszawa.
4. Podstawa opracowania

 Umowa z dnia 17.10.2016r z Gminą Mogielnica
 Mapa do celów projektowych w skali 1:500;
 Uzgodnienia z Inwestorem, i otrzymane materiały:
 Inwentaryzacja terenu i własne pomiary uzupełniające,
 Ustawa z dn. 07.07.1994 r. – Prawo Budowlane, z późniejszymi zmianami
 Ustawa z dn. 21.03.1985 r. o drogach publicznych, z późniejszymi zmianami
 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ichusytuowanie – Dziennik Ustaw nr 43 poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.
 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawiewarunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ichusytuowanie - Dziennik Ustaw Nr 63 poz. 735 z dnia 3.08.2000 r.

5. Wykaz działek objętych inwestycjąInwestycja zlokalizowana jest na działkach ewidencyjnych nr 266, 418, 370/3 obręb 0040 jednostkaewid. 140607_5 oraz na działce ewid. 189 obręb 0010 jednostka ewid. 140608_5..
6. Istniejący stan zagospodarowania terenuMost w stanie istniejącym ma przyczółki żelbetowe oraz konstrukcję nośną w postaci rusztu stalowegozłożonego z 4 dźwigarów IPN450 oraz poprzecznic. Płyta pomostu jest zdegradowana. Dojazdydo mostu są o nawierzchni gruntowej.
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6.1 Dane o zieleniW granicy pasa drogowego w analizowanym obszarze nie ma pomników przyrody, ani zieleniszczególnie chronionej.
6.2 Istniejące uzbrojenie terenuW obszarze inwestycji nie występuje uzbrojenie terenu.
6.3 Warunki gruntowo - wodneW ramach zadania przewiduje się jedynie remont płyty pomostu. Nie określano warunków gruntowowodnych podłoża.
6. Projektowany stan zagospodarowania terenu (w zakresie remontu mostu)Głównym zamierzeniem projektowym jest remont mostu na rzece Lubianka.Plan zagospodarowania terenu przestawiono w części rysunkowej.Obiekt istniejący posiada ustrój nośny w postaci 4 dźwigarów IPN450 połączonych 4 poprzecznicamiza pomocą połączeń śrubowych. Opisany ruszt stalowy oparto na korpusach masywnych przyczółkówbetonowych ze skrzydłami odchylonymi w stosunku do osi drogi. Pomost stanowią bale drewnianektórych stan oceniono jako przedawaryjny z uwagi na liczne ubytki materiału oraz pęknięcia. Ponadtona krawędzi pomostu brak jakichkolwiek urządzeń zabezpieczających przed upadkiem tj barier czybalustrad.Remont obiektu został uzgodniony z inwestorem i bazuje na niżej opisanych założeniachi uwarunkowaniach.
ZAŁOŻENIA:1. Wykorzystanie w stopniu maksymalnym istniejącej konstrukcji nośnej w postaci rusztu stalowegozłożonego z 4 dźwigarów IPN450 oraz poprzecznic. W ramach remontu przewiduje się wykorzystanieistniejących dźwigarów oraz poprzecznice, które po adaptacji polegającej przyspawaniu łącznikówstanowią elementy konstrukcyjne płyty pomostu obiektu.2. Zastąpienie materiału płyty pomostu z uwagi na cykliczną jego degradację. Uzgodniono iż pomostdrewniany zostanie rozebrany i zutylizowany. Po remoncie płytę pomostu będzie stanowić żelbetowapłyta zespolona z dźwigarami.3. Dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów tj wyposażenie obiektu w elementywyposażenia poprawiające warunki bezpiecznego użytkowania obiektu tj jezdnie asfaltową, krawężniki,kapy chodnikowe oraz bariery na skraju obiektu.3. Wykorzystanie w całości istniejących korpusów podpór oraz skrzydeł.4. Uproszczenie w maksymalnym stopniu technologii budowy obiektu (wykluczenie konieczności użyciaciężkich dźwigów do montażu dźwigarów oraz użycia podpór montażowych na czas betonowania płyty).
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UWARUNKOWANIA:1. Z uwagi na kształt istniejącej niwelety (obiekt w poziomie) konieczne jest ukształtowanie spadkówpodłużnych na obiekcie. Spadki będą ukształtowane poprzez zmienną grubość płyty pomostu. W środkurozpiętości przęsła zostanie zlokalizowany wierzchołek niwelety.W stronę każdego z przyczółków będzie spadek 0.3%. W przekroju poprzecznym jezdnia będzie miałaprzekrój daszkowy o spadku 2% w kierunku krawężników.Woda z obiektu będzie prowadzona w linii krawężnika i sprowadzona ściekami przy skrzydłach napoziom terenu przyległego do obiektu.2. Szerokość płyty pomostu dostosowano do szerokości istniejących korpusów podpór. Minimalnagrubość pomostu zgodnie z Dz. U. nr 63 poz. 735 wynosi 18cm. Powyższa wartość będzie zlokalizowanaprzy przyczółkach w linii krawężnika. Maksymalna grubość płyty pomostu będzie wynosić 23cm w osidrogi w środku rozpiętości płyty pomostu..3. Zgodnie z przeprowadzona analizą uwzględniającą zastąpienie pomostu złożonego z bali drewnianychżelbetową płytą pomostu przy uwzględnieniu obciążeń klasy C (dopuszczalna masa pojazdów 30ton)konieczne jest zawężenie jezdni do 3,5m w świetle krawężników.Konieczne będzie wprowadzenia oznakowania ograniczającego tonaż pojazdów.
W ramach remontu na istniejącym ruszcie stalowym zaprojektowano żelbetową płytą pomostu. Całośćkonstrukcji opartą na istniejących korpusach podpór jak w stanie istniejącym. Na płycie pomostu orazistniejących skrzydełkach zaprojektowano kapy żelbetowe ograniczone od strony wewnętrznejkrawężnikami kamiennymi kotwionymi w kapach oraz od strony zewnętrznej prefabrykowanymideskami gzymsowymi z polimerobetonu.
6.1. Dane ogólneLokalizacjaCharakter terenu podmiejski, płaski, słabo uzbrojonyPrzeznaczenie most nad LubiankąGeometria obiekt prosty w planiePochylenie podłużne: 0,3%Pochylenie poprzeczne: 2% (jezdnia),4% (zabudowy gzymsowe)Długość płyty pomostu: 11,20mRozpiętość teoretyczna 10,60mWysokość konstrukcyjna 78cmŚwiatło poziome pod obiektem 10,0mŚwiatło pionowe pod obiektem od 1,5m do 1,8mSzerokość całkowita 5,70m
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Na szerokość kładki składa się:- kapa z krawężnikiem i barierą 110cm- jezdnia (pasy ruchu) 350cm- kapa z krawężnikiem i barierą 110cmKlasa obciążenia C wg PN-85/S-10030Układ statyczny: belka jednoprzęsłowa swobodniepodparta
Dane materiałowe:Ustrój nośny - płyta pomostu beton: C25/C30Kapy beton: C25/C30
Wyposażenie:

Płyty przejściowe - żelbetowe z obu stron długości 4m
Łożyska - elastomerowe wielokierunkowo przesuwne pod każdym dźwigarem (łącznie 16szt) nośnościcharakterystycznej 250kN i przesuwie +/- 3mm.
Urządzenia dylatacyjne – brak, na styku nawierzchnie na obiekcie oraz nawierzchni gruntowejzaprojektowano krawężnik ułożony poziomo. Powyższe zabezpieczy krawędź nawierzchni przedobłamywaniem
Urządzenia obce - brak
Urządzenia zabezpieczające- krawężniki kamienne mostowe 20x20cm kotwione- bariery z pochwytem na skraju obiekty N1 W3 B
Nawierzchnia jezdni- warstwa ścieralna – AC 11 S – 4cm- warstwa wiążąca – asfalt lany MA 11 – 5cm
Nawierzchnia na kapach - chemoutwardzalna gr. 5mm
Izolacja pomostu - papa termozgrzewalna grubości 0.5cm
Odwodnienie - odwodnienie dojazdów do mostu i samego mostu będzie odbywało się po przezodpowiednie ukształtowanie spadków podłużnych oraz poprzecznych. Woda z obiektu będzieprowadzona w linii krawężnika i sprowadzona ściekami przy skrzydłach na poziom terenu przyległegodo obiektu.
Zabezpieczenie antykorozyjne:

Elementy betonoweNie przewiduje się zabezpieczeń anytykorozyjnych w zakresie płyty pomostu.Powierzchnie betonowe istniejących korpusów przyczółków oraz skrzydeł po oczyszczeniu iuzupełnieniu dobytków w zakresie odsłoniętym wykopami w ramach zadania na powierzchniach:- niestykające się z gruntem - powłoki ochronne zwykłe bez zdolności pokrywania zarysowań- stykających się z gruntem i 10 cm powyżej terenu – izolacja cienka bitumiczna (dotyczy również płytprzejściowych)
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Elementy staloweKonstrukcja nośna – oczyszczenie + powłoki malarskieBariery - cynkowanie ogniowe 85µm
6.2  Architektura i kolorystykaKonstrukcja mostu dobrze wkomponowuje się w krajobraz i nie będzie elementem dominującym wotoczeniu. Przęsło w sposób naturalny łączy oba brzegi rzeki na poziomie terenów przyległych.Elementy betonowe konstrukcji płyty pomostu i podpory należy wykonać w kolorze naturalnegobetonu. Powyższe zapobiegnie wyróżnianiu się powyższych elementów na tle otoczenia.Kolorystyka:Podpory naturalny kolor betonuPomost (części betonowe) naturalny kolor betonuDeski gzymsowe kolor ciemno zielonyDźwigary stalowe kolor ciemno zielonyNawierzchnia na kapach naturalny kolor betonuBariery naturalny kolor ocynkuOstateczną kolorystykę poszczególnych elementów obiektu należy uzgodnić z Inwestorem.Z ramach prac konserwacyjnych należy oczyścić skarpy i dno rzeki z roślinności oraz odtworzyć ichkształt.
6.3. Wpływ obiektu na środowisko, higienę i zdrowie użytkownikówObiekt nie wpłynie w sposób niekorzystny na środowisko higienę i zdrowie użytkowników. Obiekt nieprzyczyni się do emisji hałasu, zanieczyszczenia powietrza i wód powierzchniowych, środowiskagruntowo-wodnego oraz istniejącego drzewostanu. Obiekt nie przyczyni się do powstawania odpadóww czasie eksploatacji. Nie przewiduje się, aby prace związane z budową były uciążliwe dla mieszkańcówgłownie z uwagi na znaczną odległość obiektu od budynków mieszkalnych. Podczas budowy przewidujesię powstanie niewielkich ilości odpadów w postaci gruz betonowego, odpadów drewna. Powstałeodpady należy zutylizować. Przy remoncie lub likwidacji obiektu może wystąpić przekroczeniedopuszczalnych, równoważnych poziomów dźwięku oraz wzrost zapylenia. Powstaną również odpady,m.in. gruz betonowy i złom stalowy.
6.4. Ochrona dóbr kulturyNie dotyczy
6.5. Warunki górniczeNie dotyczy
6.6. Dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnychNie dotyczy
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6.7. Warunki ochrony przeciwpożarowejNie dotyczy
6.8. Technologia wykonania obiektu

PRACE ROZBIÓRKOWE:1. Demontaż drewnianego pomostu. Odkręcenie poprzecznic od dźwigarów.2. Demontaż elementów stalowych oraz ich transport do miejsca w którym dźwigary oraz poprzecznicezostaną oczyszczone.3.. Reprofilacja nawierzchni na dojazdach do obiektu oraz karczowanie i odhumusowanie stożków iskarp w rejonie obiektu.4. Oczyszczenie powierzchni elementów betonowych z zanieczyszczeń, mchu. Odspojenie luźnychfragmentów betonowych, uzupełnieni ubytków materiału oraz ich reprofilacja zaprawami naprawczymido betonu typu PCC.
PRACE PRZYGOTOWAWCZE:W zakresie podpór (dla obu podpór).1. Nawierce otoworów śr. 16mm co 15cm na górnej powierzchni skrzydeł celem wklejenia prętów śr.14mm zespalających kapy gzymsowe z konstrukcją skrzydeł.
W zakresie ustroju nośnego (prace poza miejscem wbudowania):1. Oczyszczenie starych dźwigarów i poprzecznic oraz przyspawanie łączników zespalających dźwigaryz płyta pomostu.2. Oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne powłokami malarskimi. Transport elementów stalowychw miejsce ich wbudowania.3. Ponowny montaż poszczególnych elementów na oczyszczonych korpusach podpór.
TECHNOLOGIA BUDOWY:1. Oczyszczenie powierzchni elementów betonowych z zanieczyszczeń, mchu. Odspojenie luźnychfragmentów betonowych, uzupełnieni ubytków materiału oraz ich reprofilacja zaprawami naprawczymido betonu typu PCC.2. Oczyszczenie dźwigarów oraz przyspawanie łączników zespalających. Transport na plac budowy orazmontaż  na oczyszczonych przyczółkach.3. Wykonanie deskowania tradycyjnego płyty pomostu (założono ich deskowanie zostanie wyparte opółki dolne dźwigarów).4. Ułożenie zbrojenia płyty pomostu oraz zabetonowanie płyty pomostu. Po 14 dniach usunięcieszalunków.5. Wklejenie prętów zbrojeniowych na istniejących skrzydełkach w celu zabudowy gzymsów naskrzydłach.6. Wykonanie izolacji płyty pomostu.
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7. Wykonanie zasypek wraz z zagęszczeniem do odpowiedniej wysokości.8. Ułożenie krawężników na obiekcie oraz na dojazdach do obiektu (krawężniki zanikające)9. Wykonanie warstwy wiążącej oraz ścieralnej na obiekcie.10. Wykonanie krawężnika "na płasko" na ławie oporowej przy krawędzi pomostu celemzabezpieczenia nawierzchni  przed obłamywaniem.11. Montaż prefabrykowanych desek gzymsowych oraz wykonanie kap gzymsowych na obiekcie oraz naskrzydłach.12. Wykonanie nawierzchni z kruszyw na dojazdach do obiektu.13. Wykonanie nawierzchni z żywic na powierzchni kap.14. Montaż barier energochłonnych na obiekcie oraz na dojazdach do obiektu (odcinki początkowy ikońcowy barier).15. Uporządkowanie placu budowy.
7. Wyciąg z obliczeńSzczegółowe, pełne obliczenia ustroju nośnego oraz podpór są w posiadaniu autorów opracowania.
Sporządził:mgr inż. Gerard Marczewski
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8. Kopia uprawnień oraz zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa

Projektanta i Sprawdzającego
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Część rysunkowa

1. Plan orientacyjny
2. Projekt zagospodarowania teren
3. Rysunek ogólny istniejącego mostu
4. Rysunek ogólny mostu po remoncie
5. Gabaryty i szczegóły remontowanego mostu
6. Zbrojenie płyty pomostu oraz kap


