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1. DANE OGÓLNE 

1.1. Podstawa opracowania ekspertyzy 

Ustawa – Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. 

zm.) i wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi, a w szczególności: 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 30 maja 2000 r. w sprawie

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty  inżynierskie i ich

usytuowanie (Dz.U.2000.63735),

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. w sprawie

warunków technicznych,  jakim powinny odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich  usytuowanie

(Dz.U.2016.124),

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U.2013.09.24).

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012.462).

• Koncepcja projektowa uzgodniona z Inwestorem.

• Inwentaryzacja budowlana, wizja lokalna i dokumentacja fotograficzna.

• Przepisy i normy projektowe.

1.2. Ważność ekspertyzy technicznej

Określa  się  ważność  niniejszej  oceny  technicznej  obiektu  mostowego  na  okres  do

rozpoczęcia robót remontowych, lecz nie dłużej niż 12 miesięcy od daty jej wykonania.

1.3. Przedmiot i zakres opracowania

Zakres opracowania stanowi ocena stanu istniejącego obiektu mostowego w miejscowości

Biała  Prudnicka  przy  ulicy  Hanki  Sawickiej.  Ekspertyza  ma  na  celu  określenie  zużycia  i

uszkodzenia elementów konstrukcyjnych mostu oraz wskazanie niezbędnych do wykonania robót

budowlano – remontowych. W zakres ekspertyzy wchodzi ocena stanu technicznego mostu mająca

znaczenie dla planowanego przedsięwzięcia budowlanego oraz inwentaryzacja ogólnobudowlana

obiektu mostowego. 



1.4. Cel ekspertyzy

• określenie, czy planowane do wykonania roboty budowlane związane z przebudową mostu

nie naruszą bezpieczeństwa konstrukcji,

•  wskazanie  rozwiązań  technicznych  do  w/w  robót  budowlanych  (podanie  technologii,

sposobu wykonania oraz rozwiązań materiałowych),

1.5. Zakres projektowanych robót

• roboty związane z przebudową istniejącego obiektu mostowego,

1.6. Podstawy merytoryczne dla opracowania

1.6.1. Wizje lokalne,

1.6.2. Własna inwentaryzacja,

1.6.3. Polskie Normy,

1.6.4. Poradniki, książki branżowe,

2. OPIS TECHNICZNY ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU MOSTOWEGO

2.1. Opis stanu istniejącego mostu

Obiekt mostowy objęty opracowaniem obecnie pełni funkcję komunikacyjną w ciągu drogi

gminnej (droga klasy D). Umożliwia ruch pojazdom samochodowym, rowerzystom oraz pieszym.

Most zlokalizowany jest przy ulicy Hanki Sawickiej w Białej Prudnickiej. Most jednoprzęsłowy,

przyczółki kamienne i murowane, przęsło żelbetowe.

2.2. Instalacje

Obiekt objęty opracowaniem nie jest wyposażony w żadne instalacje. Odprowadzenie wody

deszczowej z przęsła mostu odbywa się za pomocą rur o średnicy  Ø80mm zamocowanych przy

krawędzi  przęsła  na  całej  jego  długości  w  rozstawie  osiowym  średnio  co  3,0m,  a  następnie



spadkiem  swobodnym  po  istniejących  skarpach  do  rowu  melioracyjnego  (grawitacyjne

odprowadzenie wody).

2.3. Konstrukcja i wykończenie obiektu mostowego

 

• Fundamenty pod przyczółkami – nie dokonano odkrywek. Przed ewentualną przebudową

przyczółków należy dokonać ocenę ich stanu technicznego.

• Przyczółki – murowane z kręgów kamiennych i cegły pełnej.

• Przęsło –  płyta żelbetowa wykonana z pręty głównych gładkich (podłużnych) o średnicy

Ø20mm oraz prętów poprzecznych gładkich o średnicy  Ø12mm co 20cm.

• Balustrada – wykonana z elementów stalowych (słupki i poręcz z ceownika C80).

2.4. Charakterystyczne dane liczbowe

• Długość mostu (rozpiętość przęsła) – 3,13m.

• Średnia szerokość mostu (szerokość przęsła) – 5,19m.

• Powierzchnia płyty żelbetowej przęsła – 16,24m2.

• Wysokość mostu (w osi pionowej rowu melioracyjnego) - 3,75m.

• Grubość płyty żelbetowej przęsła - 0,10m.

• Grubość warstw nawierzchni asfaltowych – 0,06cm.

3. OCENA STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU MOSTOWEGO

Ocenę stanu technicznego obiektu mostowego dokonuje się na podstawie zachowywania się

konstrukcji w aspekcie oceny stanu granicznego nośności oraz stanu granicznego użytkowalności.

Obiekt zaprojektowano i wykonano zgodnie z obowiązującymi wcześniej przepisami, normami i

wiedzą budowlaną. Stosunkowo długi okres użytkowania obecnie budzi zastrzeżenia. Kryterium

oceny poszczególnego elementu obiektu mostowego oraz klasyfikacja techniczna stanu konstrukcji

przyjmuje się według danych przytoczonych w tablicy (TABLICA 1).



Lp.
Element obiektu

mostowego

Procentowe

zużycie
Ocena stanu technicznego

1.
Fundamenty pod

przyczółkami
-

Nie  dokonano  odkrywek.  Przed  ewentualną

przebudową przyczółków należy dokonać oceny ich

stanu technicznego.

2. Przyczółki 51-60

Przyczółki murowane z kręgów kamiennych i cegły

pełnej  wykazują liczne uszkodzenia, zarysowania i

ubytki o głębokościach od 40 do 60cm. Konstrukcja

przyczółków nie pracuje prawidłowo, widoczne są

jej deformacje, które zagrażają dalszej eksploatacji

mostu.  Wymagana  jest  ich  przebudowa  lub

wzmocnienie.

3. Przęsło 51-60

Żelbetowa  płyta  przęsła  mostu  jest  uszkodzona,

wykazuje oznaki zużycia. Widoczne są jej ubytki i

skorodowane  elementy  zbrojenia  głównego,  które

zagrażają dalszej  eksploatacji  obiektu mostowego.

Stwierdzono  znaczne  ugięcia  płyty  żelbetowej

(sięgające do 3cm) przekraczające ponad 3-krotnie

dopuszczalne  ugięcia  elementu.  Świadczyć  one

mogą  o  przeciążeniu  konstrukcji  bądź  też  o

przekroczeniu  dopuszczalnych  naprężeń

użytkowych.  Wymagana  jest  przebudowa  przęsła

bądź jego wzmocnienie.

4. Balustrada 11-25

Elementy  balustrady  są  utrzymane  w  dobrym

stanie,  zauważalne  są  jedynie  skorodowania  jej

elementów stalowych.  Balustradę  należy oczyścić

w skorodowanych miejscach i zabezpieczyć przed

dalszą  korozją  poprzez  przemalowanie  (nałożenie

warstwy chroniącej).

TABLICA 1

4. WNIOSKI

W  oparciu  o  wizję  lokalną  na  obiekcie  mostowym  oraz  o  inwentaryzację  budowlaną,

stwierdzono, iż obecny stan techniczny głównych elementów konstrukcyjnych obiektu mostowego

(przyczółków, płyty żelbetowej przęsła mostu) nie jest  zadowalający i budzi zastrzeżenia co do



dalszego  użytkowania.  W  obecnym  stanie  wątpliwe  jest  również  spełnienie  podstawowych

warunków  stanów  granicznych  nośności  i  użytkowalności dla  obiektu  objętego  powyższym

opracowaniem. W konstrukcji przyczółków stwierdzono niebezpieczne rysy oraz deformacje, które

świadczą o przeciążeniu konstrukcji, nieprawidłowym osiadaniu lub przekroczeniu dopuszczalnych

naprężeń użytkowych. Poza tym przęsło mostu jest uszkodzone, wykazuje liczne oznaki zużycia, a

nadmierne ugięcia, widoczne ubytki. Skorodowane elementy zbrojenia głównego mogą stanowić

potencjalne zagrożenie dla użytkowników przedmiotowego obiektu.

5. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

fot. 1: Widok istniejącego mostu



fot. 2: Widok z góry - przęsło mostu

fot. 3: Widoczne zarysowanie przyczółka - deformacja (przechylenie) oraz ugięcie przęsła (płyty

żelbetowej)



fot. 4: Widoczne ubytki i uszkodzenia w płycie żelbetowej przęsła

fot.5 : Widoczne ubytki i uszkodzenia przyczółków



fot. 6: Widoczne ubytki i uszkodzenia przyczółków

fot. 7: Widoczne elementy odwodnienia mostu


