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                      Z.I.K.    
              Zakład Infrastruktury Komunikacyjnej 
                                          inż. K. Cupiał 
                           45-528 Opole ul. K. Przerwy Tetmajera 4 
                                  NIP – 754-107-72-36           tel.608-361-558 
 
                   

METRYKA  OPRACOWANIA 
 

 

Obiekt          -  Ciąg pieszo-rowerowy w ciągu drogi woj.429 na  
                                    odcinku Ochodze-Komprachcice. Kategoria Obiektu XXV 
                                   działki – obręb 0024 Komprachcice ark. mapy 10 dz. 1595,  
                                   1607 ark. mapy 11 dz. 1755 obręb 0102 Ochodze ark.   
                                   mapy 3 dz. 266/1 ark. mapy 5 dz. 266/2   
 
                                                                                                                                                                                                                                  

 Temat           –  Projekt wykonawczy – część drogowa       
                                                          Przepust 
                                                                          

         Lokalizacja –  Ochodze - Komprachcice .                                     

                                         Gmina Komprachcice  woj. opolskie  

 

 Inwestor   – Gmina Komprachcice 

                                        46-070 Komprachcice ul. Kolejowa 3       

 

         gł. projektant                     inż. K.Cupiał                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                projektant 
 
 
 
  
 

      Oświadczenie 
Opracowanie niniejsze jest wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno 
– budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej i jest kompletne z punktu widzenia celu, któremu 
ma służyć 
 
      Opole – listopad 2017r. 
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ZAWARTOŚĆ    TECZKI 

 

   I.CZĘŚĆ OPISOWA 

               - opis techniczny                                                               - stron 2 

  

 

               

                                    

  II.CZĘŚĆ RYSUNKOWA   

              -   Lokalizacja ścianki żelbetowej istniejącego przepustu             – w skali 1:750              rys nr K-01                                                                         

              -   Ścianka żelbetowa istniejącego przepustu                              – w skali 1:20                rys nr K-02                                                                              
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OPIS   TECHNICZNY 
 
 

Konstrukcja żelbetowa wzmocnienia przepustu oraz murka oporowego. 
  Z uwagi na brak dokładnego rozpoznania posadowienia konstrukcji przepustu oraz brak szczegółowych 

informacji o jego konstrukcji, na etapie prowadzenia prac (podczas wykonywania odkrywek) należy 
wezwać projektanta w celu doszczegółowienia zamieszczonego w projekcie rozwiązania. Dodatkowa 
konstrukcja wzmacniająca będzie uzupełnieniem istniejącej, dodatkowo podtrzymującej krawężnik z 
osadzoną barieroporęczą. Uzupełniającym elementem drogi będzie tu również krawężnik (murek 
oporowy) wykonany również w wersji żelbetowej, dylatowany w odległościach nie dłuższych niż 7 m.  
Szczegóły wykonawcze ww. konstrukcji znajdują się na rys. K-02. 
Zarówno konstrukcję wzmacniającą istniejący przepust jak i murek oporowy należy wykonać ze 
szczelnego betonu klasy nie niższej niż B37 W8 F100. Elementy te należy zbroić zgodnie z Rys. K-02, 
prętami ze stali A-III (34GS). Otulina zbrojenia nie powinna być mniejsza niż 4cm. Dodatkowo, zaleca 
się dodanie do betonu przeciwskurczowego zbrojenia rozproszonego (z tworzyw sztucznych). Mogą to 
być krótkie włókna polipropylenowe lub polietylenowe, lecz ich rola skończy się w momencie 
zakończenia procesu wiązania betonu. Natomiast, z uwagi na dalsze skoki (amplitudy) temperatur, w 
późniejszym okresie eksploatacji obiektu proponuje się wprowadzenie do mieszanki betonowej 
konstrukcyjnego zbrojenia rozproszonego (niekorodującego), również wykonanego z tworzyw 
sztucznych np. włókien RUREDIL X Fiber 54 Firmy RUREDIL S.P.A. Włochy (przedstawiciel w 
Polsce VIS BUD Sp. z o.o. Wrocław). Będzie ono skutecznie zapobiegać zarysowaniu powierzchni 
betonu zarówno w czasie jego wiązania jak i dalszego przyrostu wytrzymałości, wskutek zmiany 
wymiarów będących efektem skurczu i obciążenia gradientem temperatury. W takim przypadku można 
pominąć stosowanie wymienionych wcześniej włókien polipropylenowych oraz polietylenowych. 
Receptę betonu należy ustalić laboratoryjnie w oparciu o uwagi końcowe. 

 Podczas prac zbrojeniowych należy zachować ciągłość prętów podłużnych. W przypadku konieczności 
ich łączenia należy stosować zakłady normowe (wg wymagań PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, 
żelbetowe i sprężone). Nie dopuszcza się wykonywania zakładów wszystkich prętów w jednym 
przekroju betonowym. Powinny one zostać przesunięte (co drugi zakład) w stosunku do siebie wg 
zaleceni cytowanej wyżej normy Nie dopuszcza się wykonywania przerw roboczych podczas 
betonowania konstrukcji.  Dodatkowo, na rysunku K-02 przy przekroju murka oporowego zapisano, 
aby po jednej stronie został on obsypany gruntem, stabilizowanym cementem. Należy to wykonać, 
dodając do 1 m3 zasypki cement w ilości 50 kg/m3 i dokładnie go mieszając. 

Zabezpieczenie konstrukcji przed wodą 
Obecnie, ze względu na zastosowaną w projekcie klasę wysoką klasę wodoszczelności betonu nie 
przewiduje się dla niego stosowania dodatkowych izolacji p/wodnych lub nawet p/wilgociowych.. 
Na odsadzkach fundamentów konstrukcji wzmacniającej istniejące ściany przepustu należy wykonać 
cementowe warstwy spadkowe, powodujące swobodny odpływ wody od nowoprojektowanych 
konstrukcji. Teren wokół konstrukcji należy tak ukształtować, aby wody infiltracyjne nie miały 
możliwości swobodnego dostępu do przedmiotowych konstrukcji. 
O ile, uzupełniające badania geotechniczne wskażą na możliwość podnoszenia się zwierciadła wód 
gruntowych powyżej poziomu posadowienia części przepustu, zagłębionych w gruncie wówczas będzie 
należało wprowadzić dodatkowe izolacje wodochronne. 

Uwagi końcowe 
 
Podczas wykonywania konstrukcji zbiornika należy przestrzegać następujących zasad i wymogów: 
− Wszystkie prace związane z wykonaniem konstrukcji zbiornika należy prowadzić w temperaturze 

otoczenia nie niższej niż +5ºC, a po wykonaniu robót betonowych w systemie „na mokro”, beton należy 
pielęgnować oraz chronić przed ujemnymi skutkami wpływu otoczenia (słońca, wiatru i temperatury – 
zarówno wysokiej jak i niskiej). 

− Nie dopuszcza się etapowania w wykonaniu robót żelbetowych. 
− Do wykonania elementów żelbetowych należy stosować beton wodoszczelny i mrozoodporny klasy nie 

niższej niż B37 (C30/37) o opisanej wyżej szczelności i mrozoodporności, wskaźnik w/c ≤ 0,50, 
zawartość cementu (zalecany niskoskurczowy cement np. portlandzki żużlowy CEM II/A-S 32,5R – 
producent Cementownia „Górażdże” S.A.) w ilości ≥300 kg/m3 i nie większej niż 350 kg/m3. Zalecana 
konsystencja mieszanki betonowej K3/K4 oraz kruszywo: żwiry i piaski płukane o uziarnieniu 0-16mm. 



- 4 -  

ZIK Zakład Infrastruktury Komunikacyjnej inż.K.Cupiał – 45-528 Opole ul.K.Przerwy-Tetmajera 4 

Recepta betonu winna zostać ustalona laboratoryjnie. Podczas betonowania należy pobrać próbki 
do zbadania w laboratorium. Dla utrzymania otuliny zbrojenia elementów należy stosować typowe 
wkładki dystansowe. Siatki zbrojeniowe dystansować pomiędzy sobą prętami stalowymi lub siatkami 
dystansowymi (wg rozwiązań szczegółowych wykonawcy). Należy liczyć się z włoskowatymi rysami 
skurczowo – termicznymi, jakie mogą pojawić się na odsłoniętych, narażonych na oddziaływanie 
środowiska elementach zbiornika, stąd wymaga się stosowania zbrojenia p/skurczowego wymienionego 
wyżej. 

− Ze względu na duże nasycenie zbrojenia należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe zagęszczenie 
betonu. 

− Ponieważ konstrukcja wzmacniająca  będzie znajdowała się w pobliżu cieku wodnego stąd powierzchnia 
betonu powinna być pozbawiona wszelkiego rodzaju raków.  

− Wszystkie elementy betonowe zbroić prętami ze stali o właściwościach nie gorszych niż zaproponowana 
w projekcie A-III(A-IIIN). 

− Nie dopuszcza się dodawania wody do mieszanki betonowej bezpośrednio na placu budowy w celu 
polepszenia jej urabialności. 

− Przed przystąpieniem do robót betonowych należy przewidzieć wszystkie otwory i „przejścia” 
technologiczne, ujęte w projektach branżowych, uwzględniających ich pełne uszczelnienie. 
Każdorazowe wykonanie kolejnych, dodatkowych „przejść” winno uzyskać zgodę projektanta. 

− Wszystkie zastosowane materiały winne posiadać wymagane atesty i świadectwa dopuszczające do 
stosowania na terenie Polski. 

− Wymagany jest odbiór wykopu pod nowe konstrukcje nośne przepustu, przez uprawnionego geologa i 
potwierdzenie geotechnicznych parametrów posadowienia, w odniesieniu do przyjętych w niniejszym 
rozwiązaniu. 
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