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1 CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Opracowanie dotyczy mostu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 946 w km 5+710 nad rzeką 

Łękawką w miejscowości Żywiec Rędzina. Celem pracy jest: 

 inwentaryzacja geometryczna konstrukcji ustroju nośnego mostu, 

 inwentaryzacja zbrojenia elementów konstrukcyjnych mostu, 

 badania wytrzymałościowe i chemiczne betonu, 

 ocena stanu technicznego elementów konstrukcji (obejmująca inwentaryzację uszkodzeń z opisem, 
analizą oraz zdjęciami), 

 określenie aktualnej nośności mostu wg PN-85/S-10030, 

 sprawdzenie konstrukcji na obciążenia pojazdami dopuszczonymi do ruchu po drogach oraz zakresu ich 
niezbędnego wyposażenia (Dz. U. nr 32 poz. 262) zgodnie z Załącznik do Zarządzenia nr 17 
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 1 czerwca 2004 roku – Instrukcja do 
określania nośności użytkowej drogowych obiektów mostowych, 

 określenie aktualnej nośności MLC (natowska klasa obciążenia) dla ruchu jednokierunkowego 
i dwukierunkowego pojazdów kołowych i gąsienicowych, 

 analiza zagrożeń wynikających z uszkodzeń elementów konstrukcyjnych, zebranych wyników badań 
materiałów, przeprowadzonych obliczeń statyczno – wytrzymałościowych pod kątem możliwości 
prowadzenia ruchu pojazdów bez ograniczeń tonażowych, 

 analiza możliwości remontu oraz przebudowy mostu, 
 wnioski końcowe. 

2 PODSTAWY PRACY 

2.1 Formalne podstawy pracy 

Prace wykonano na podstawie umowy nr WM/B/180209/1/1 z dnia 21.02.2018 r. z Zarządem Dróg 

Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice.  

2.2 Techniczne podstawy opracowania 

[1] Wizje lokalne wraz z inwentaryzacją geometryczną i materiałową obiektu oraz pomiarami 

niwelacyjnymi, przeprowadzone w dniach 14.03.2018 r., 04.06.2018 r. 

2.3 Normy i przepisy 

[2] Rozporządzenie ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie (Dz.U. 2000.63.70). 

[3] Rozporządzenie ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

(Dz.U. 1999.43.430). 

[4] PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 

[5] PN-85/S10030 Obiekty mostowe. Obciążenia. 
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[6] Załącznik do Zarządzenia nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 

1 czerwca 2004 roku – Instrukcja do określania nośności użytkowej drogowych obiektów 

mostowych. 

[7] Zarządzenie nr 38 Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2010 roku w sprawie 

wyznaczania wojskowej klasyfikacji obciążenia obiektów mostowych usytuowanych w ciągach 

dróg publicznych. 

[8] Załącznik 1 - Opis metody szybkiego wyznaczania wojskowej klasy obciążenia obiektów 

mostowych zgodnie ze standardami NATO. 

[9] Załącznik 2 - Metodyka postępowania w zakresie wyznaczania klasy MLC dla nowobudowanych 

i przebudowanych obiektów mostowych na drogach publicznych. 

[10] Załącznik do metodyki [3]. 

[11] Instrukcja dla operatora programu Milory 2002. 

[12] Załącznik do Zarządzenia nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 

7 lipca 2005 roku – Instrukcje przeprowadzania przeglądów drogowych obiektów inżynierskich. 

[13] PN-B-06262:1974  Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna. Badania 

wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N. 

2.4 Dokumentacja archiwalna 

[14] Ocena aktualnej nośności wraz z raportem z przeglądu szczegółowego mostu w ciągu DW 946 

w km 5+710 nad rzeką Łękawka w miejscowości Żywiec Rędzina, Aspekt sp. z o.o., grudzień 

2010 r.  
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3 CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 

3.1 Opis ogólny 

Przedmiotowy most znajduje się w ciągu drogi wojewódzkiej nr 946 w km 5+710 nad rzeką Łękawką 

w miejscowości Żywiec Rędzina. 

Most jest konstrukcją trzyprzęsłową o schemacie statycznym belki ciągłej. Rozpiętość teoretyczna 

przęseł wynosi 17,47 + 21,94 + 17,36 m. Długość całkowita ustroju niosącego wynosi 56,77 m, długość 

całkowita wraz ze skrzydłami wynosi 33,80 m. Obiekt usytuowany jest w łuku poziomym.  

Ustrój niosący mostu wykonstruowano jako żelbetowy płytowo-belkowy z obustronnymi wspornikami 

wyprowadzonymi z płyty. Belki stanowią 4 dźwigary o przekroju prostokątnym o szerokości równej 0,42 m 

i zmiennej wysokości wynoszącej od 0,86 m w przęsłach zwiększającej się do 1,61 m nad podporami 

pośrednimi obiektu. Grubość płyty pomiędzy dźwigarami wynosi 17 cm. 

Całkowita szerokość przęseł wynosi 10,12 m. Na obiekcie znajduje się: 

 obustronny chodnik dla pieszych z barierą ochronną z pochwytem 2 x 1,56 m = 3,30 m 

w tym szerokość użytkowa chodników wynosi    2 x 1,25 m = 2,50 m 

 jezdnia z dwoma pasami ruchu  2 x 3,50 m = 7,00 m 

Podpory skrajne obiektu stanowią przyczółki żelbetowe masywne ze skrzydłami równoległymi do osi 

podłużnej mostu. Podporę pośrednią wykonano jako ścianową żelbetową.  

Na płycie wykonano izolację o grubości 0,5 cm. Na izolacji wykonano warstwę betonu ochronnego 

o gr. 9 cm oraz nawierzchni bitumicznej jezdni o grubości 24 cm. Spadek jezdni jest jednostronny i wynosi 

4%. Spadek na chodnikach wynosi 2%. Krawężniki z obu stron jezdni są kamienne. Nawierzchnia nad 

dylatacjami wykonana jest w sposób ciągły, widoczne jest wystąpienie dylatacji pozornej nad przyczółkami, 

na jezdni jest pęknięcie. Na krawędziach obiektu wykonano barierę ochronną z pochwytem zamocowaną do 

monolitycznych gzymsów o wysokości 0,4 m. Nawierzchnia chodników jest betonowa.  

Kąt skosu obiektu wynosi 90º. 

Fot. 1  Widok mostu od strony górnej wody.  Fot. 2  Widok mostu od strony dolnej wody. 
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Fot. 3  Filar w osi C. Fot. 4  Filar w osi C. 

Fot. 5  Widok na jezdnię na obiekcie. Fot. 6  Widok na konstrukcję nośną od spodu.  

 

3.2 Historia mostu 

Nie zachowała się żadna dokumentacja z okresu budowy, dlatego też nieznana jest dokładna data 

powstania przedmiotowego obiektu. Przypuszcza się, że most powstał w latach 60 ubiegłego wieku w trakcie 

budowy zbiornika zaporowego (Jezioro Żywieckie). 

  



Ekspertyza mostu nad rzeką Łękawka w ciągu DW 946 w km 5+710 w miejscowości Żywiec Rędzina 
 

MOSTOPROJEKT KATOWICE  strona 7 

4 INWENTARYZACJA KONSTRUKCJI 

4.1 Inwentaryzacja geometryczna 

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji obiektu oraz opracowania [14] wykonano rysunki 

konstrukcji obiektu (załącznik nr 4).  

4.2 Inwentaryzacja materiałowa 

W ramach inwentaryzacji materiałowej wykonano: 

 badanie wytrzymałości betonu metodą sklerometryczną młotkiem Schmidta, 

 pobranie próbek betonu w postaci walców wyciętych z konstrukcji do badania wytrzymałości 

betonu na ściskanie, 

 przewiert przez konstrukcję pomostu w celu określenia grubości płyty i nawierzchni jezdni, 

 skucie betonu do głębokości pręta zbrojeniowego w celu określenia średnicy zbrojenia (lub pomiar 

bezpośredni średnicy zbrojenia w miejscu dawniej wykonanych odkówek), 

 skanowanie zbrojenia dźwigara płytowego w obu przęsłach skanerem Hilti w celu określenia ilości 

i rozstawu zbrojenia, 

 badania chemiczne betonu na pobranych z odwiertów próbkach. 

4.2.1 Badanie betonu 

W ramach niniejszego opracowania określono klasę betonu podpór oraz konstrukcji nośnej poprzez 

wykonanie badań niszczących oraz metodą sklerometryczną Młotkiem Schmidta. W badaniach niszczących 

klasę betonu wyznaczono na podstawie jego wytrzymałości uzyskanej po ściśnięciu w maszynie 

wytrzymałościowej (prasie hydraulicznej) próbek walcowych średnicy 100 mm i wysokości 100 mm 

uzyskanych z próbek rdzeniowych pobranych wcześniej z konstrukcji. Pobrano 4 próbki walcowe z konstrukcji 

nośnej przęseł oraz 16 próbek z podpór (4 próbki na każdą podporę). Wybrane miejsca pobrania próbek 

rdzeniowych pokazano na poniższych zdjęciach. 

  
Fot. 7  Pobieranie próbki rdzeniowej z podpory  
w osi D. 

Fot. 8 Miejsca pobrania próbek rdzeniowych z 
podpory w osi A. 
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Tab. 1  Podsumowanie niszczących badań wytrzymałości na ściskanie betonu podpór i konstrukcji 
nośnej. 

Element 

mostu 
Nr próbki 

Wytrzymałość na 

ściskanie dla próbki 

[MPa] 

Średnia wytrzymałość na 

ściskanie dla podpory 

[MPa] 

Klasa betonu wg. PN-

EN 13791:2008 

Podpora A 

A.1.1 35,3 

43,2 C40/50 (B50) 
A.1.2 47,0 

A.2.1 44,5 

A.2.2 46,0 

Podpora B 

B.1.1 39,3 

34,4 C30/37 (B35) 
B.1.2 40,3 

B.2.1 25,5 

B.2.2 32,6 

Podpora C 

C.1.1 47,6 

38,0 C30/37 (B35) 
C.1.2 32,6 

C.2.1 25,2 

C.2.2 46,7 

Podpora D 

D.1.1 37,7 

43,0 C40/50 (B50) 
D.1.2 40,9 

D.2.1 37,7 

D.2.2 55,6 

Konstrukcja 

nośna 

1.1.1 30,8 

31,6 C30/37 (B35) 
1.1.2 33,7 

1.3.1 28,5 

1.3.2 33,5 

 

Ponadto przeprowadzono nieniszczące badania wytrzymałości na ściskanie metodą sklerometryczną za 

pomocą młotka Schmidta typu N. Badanie wykonano na dźwigarach (9 miejsc pomiaru, po 3 miejsca w każdym 

przęśle) oraz podporach (12 miejsc pomiaru, po 3 miejsca w każdej podporze). 

Tab. 2  Podsumowanie nieniszczących badań wytrzymałości na ściskanie betonu wszystkich podpór 
przedmiotowego mostu.  

Element 
mostu 

Klasa betonu Jednorodność betonu 

Podpora A C30/37 (B35) bardzo dobra 

Podpora B C30/37 (B40) dobra 

Podpora C C30/37 (B35) średnia 

Podpora D C30/37 (B40) bardzo dobra 

Przęsło 1 C30/37 (B35) bardzo dobra 

Przęsło 2 C30/37 (B35) bardzo dobra 

Przęsło 3 C30/37 (B40) bardzo dobra 
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W wyniku badań wytrzymałości na ściskanie metodą zgniotu próbek na maszynie wytrzymałościowej 

i metodą sklerometryczną określono klasę betonu konstrukcji nośnej mostu jako C30/37 (B35). Jest to klasa 

betonu wyższa niż określona w opracowaniu [14]. Jednorodność betonu przęseł oceniono jako bardzo dobrą.  

Minimalna klasa betonu podpór uzyskana w wyniku badań metodą zarówno niszczącą jak i nieniszczącą 

wyniosła C30/37 (B35). W badaniach na maszynie wytrzymałościowej beton podpór skrajnych sklasyfikowano 

na C40/50 (B50). Wyniki badań na maszynie wytrzymałościowej zamieszczono w załączniku 1, wyniki badania 

młotkiem schmidt’a w załączniku 2. 

Ponadto na pobranych próbkach rdzeniowych przeprowadzono badania chemiczne betonu. W czasie 

badania chemicznego stwierdzono występowanie strefy skarbonatyzowanej betonu (odczyn kwasowy 

sprzyjający korozji zbrojenia) jedynie na głębokość do 4 cm. Widoczny na części próbki kolor oznacza, że w 

głębszych warstwach odczyn pH betonu jest nie mniejszy niż 9 co oznacza zasadowe środowisko zapewniające, 

biorąc również pod uwagę wiek konstrukcji, wystarczającą ochronę stali przed korozją. Oprócz stopnia 

karbonatyzacji na pobranych próbkach określono również występowanie chlorków. Badanie wykazało brak 

obecności jonów Cl. Szczegółowe wyniki badań w Załączniku 3. 

 

 
 

Fot. 9  Próbka rdzeniowa A.1 pobrana z podpory A 
po badaniu karbonatyzacji. 

Fot. 10 Próbka rdzeniowa B.2 pobrana z podpory B 
po badaniu karbonatyzacji. 

 
Fot. 11  Próbka rdzeniowa C.1 pobrana z podpory C 
po badaniu karbonatyzacji. 

Fot. 12 Próbka rdzeniowa D.1 pobrana z podpory D 
po badaniu karbonatyzacji. 

  
Fot. 13  Próbka rdzeniowa 1.1 pobrana z przęsła 1 po 
badaniu karbonatyzacji. 

Fot. 14 Próbka rdzeniowa B.2 pobrana z podpory B 
po badaniu karbonatyzacji. 
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Na pobranych do badań na maszynie wytrzymałościowej próbkach rdzeniowych wykonano również 

ocenę makroskopową struktury betonu. Poniżej przedstawiono obraz próbek w widoku z boku oraz w przekroju 

z boku po docięciu ich przed badaniem wytrzymałości. 

 
 

Fot. 15  Próbka rdzeniowa A.1 pobrana z podpory A 
po badaniu karbonatyzacji. 

Fot. 16 Próbka rdzeniowa B.2 pobrana z podpory B 
po badaniu karbonatyzacji. 

  
Fot. 17  Próbka rdzeniowa C.1 pobrana z podpory C. Fot. 18 Próbka rdzeniowa D.1 pobrana z podpory D. 

 

 
Fot. 19  Próbka rdzeniowa 1.1 pobrana z przęsła 1. 

Z obrazu przedstawionych próbek wynika, że beton nie posiada wad wewnętrznych takich jak 

zarysowanie, spękania, pustki itp. Na poziomie makroskopowym jego struktura wygląda na szczelną, ale nie 

jednorodną.  

4.2.2 Badanie zbrojenia 

Stal zbrojeniową mostu zakwalifikowano do klasy AI. W celu identyfikacji zbrojenia dźwigarów, 

ustalono rozmieszczenie prętów i wykonano pomiar średnicy prętów w miejscu wykonanej wcześniej odkrywki 

w przęśle drugim i trzecim. W przęśle pierwszym pomiar wykonano na dźwigarze zewnętrznym w miejscu 

najbardziej zdegradowanym, gdzie ubytki betonu były na tyle duże, że widoczne były pręty zbrojeniowe na 

całej szerokości przekroju. Na podstawie pomiarów określono średnicę prętów we wszystkich przęsłach na 

Ø40mm. Rozstaw prętów wynosi 80 mm. 

Ponadto wykonano skanowanie systemem Hilti PS 200. Skanowanie wykonano na spodzie dźwigara 

i płyty we wszystkich przęsłach. Pomiary skanerem Hilti potwierdziły inwentaryzację zbrojenia dźwigara 

wykonaną poprzez bezpośrednie pomiary. Ponadto w dźwigarach skrajnych w każdym przęśle wykryto drugą 

warstwę zbrojenia głównego o takiej samej średnicy (Ø40 mm). W przypadku płyty stwierdzono występowanie 
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zbrojenia o średnicy Ø16 mm w rozstawie co 150 mm. Grubość zmierzonej otuliny stali zbrojeniowej wynosi 

minimum 25 mm. 

Rozmieszczenie zbrojenia w płycie i dźwigarach skrajnym i wewnętrznym pokazano na Rys. 4.1. 

Przykładowe wyniki badań skanowania płyty i dźwigara skanerem Hilti zamieszczono w Załączniku 4. 

Fot. 20  Inwentaryzacja zbrojenia płyty pomostu w 
przęśle 2 - pomiar skanerem Hilti. 

Fot. 21 Odkute pręty zbrojeniowe w przęśle 2. 

 
Rys.4.1 Rysunek inwentaryzacyjny zbrojenia 

4.2.3 Pomiar grubości płyty pomostu i nawierzchni. 

Grubość płyty ustroju nośnego ustalono poprzez przewiercenie jej od spodu na pełną wysokość tzn. do 

momentu osiągnięcia poziomu izolacji płyty i pomiar głębokości wykonanego otworu. Grubość płyty wynosi 

17 cm. W celu ustalenia grubości nawierzchni, podobnie jak w przypadku płyty, wykonano przewiert od góry 

na całą jej wysokość do poziomu izolacji. Średnia grubość nawierzchni bitumicznej wynosi 24 cm a betonu 

ochronnego 9 cm.  

Wykonane pomiary grubości płyty pomostu i warstw nawierzchni potwierdziły wyniki ekspertyzy [14]. 
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5 OPIS STANU TECHNICZNEGO MOSTU 

Poniżej wypisano uszkodzenia poszczególnych elementów konstrukcji obiektu oraz pokazano ich 

dokumentację fotograficzną. Do oceny stanu technicznego elementów konstrukcji przyjęto skalę i kryteria 

ocen wg Załącznika do Zarządzenia nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7 lipca 

2005 roku – Instrukcje przeprowadzania przeglądów drogowych obiektów inżynierskich [8]. 

Tab. 1 Skala oceny stanu elementów drogowego obiektu mostowego wg [8]. 

Ocena Stan Opis stanu elementu 

5 odpowiedni bez uszkodzeń i zanieczyszczeń możliwych do 
stwierdzenia podczas przeglądu 

4 zadowalający 
wykazuje zanieczyszczenia lub pierwsze objawy 
uszkodzeń pogarszających wygląd estetyczny 

3 niepokojący 
wykazuje uszkodzenia, których nienaprawienie spowoduje 
skrócenie okresu bezpiecznej eksploatacji 

2 niedostateczny wykazuje uszkodzenia obniżające przydatność 
użytkową, ale możliwe do naprawy 

1 przedawaryjny wykazuje nieodwracalne uszkodzenia 
dyskwalifikujące przydatność użytkową 

0 awaryjny uległ zniszczeniu lub przestał istnieć 

5.1 Dźwigary główne 

Stan techniczny dźwigarów głównych jest niepokojący.  

Uszkodzenia: 

 Lokalne zarysowania betonu na spodniej części dźwigarów. Uszkodzenie to w największym stopniu 

występuje na dźwigarze zewnętrznym od strony dolnej wody w pobliżu sączków w przęśle 

pierwszym i trzecim. Ponadto w przęśle pierwszym oprócz zarysowań zaobserwowano odspojenie 

się otuliny i korozję odsłoniętego pręta zbrojeniowego. Uszkodzenie to najprawdopodobniej 

powstało wyniku degradacji betonu i korozji zbrojenia na skutek spływu wody opadowej po bocznej 

powierzchni dźwigara. Następstwem korozji prętów zbrojeniowych było odspajanie się otuliny  

i powstanie zarysowań. 

 Spękania punktów pomiarowo – kontrolnych (plomb gipsowych) założonych w przeszłości na 

występujących na belkach głównych przęsła pierwszego świadczące o aktywności rys. 

 Degradacja zakończeń belek głównych nad przyczółkami. W miejscach tych widoczna jest znaczna 

korozja betonu i stali odsłoniętych prętów zbrojeniowych spowodowana przeciekami wody przez 

nieszczelne dylatacje. 

 Miejscowo odsłonięte i korodujące zbrojenie. Uszkodzenie to występuje w dolnej części dźwigarów 

w przęśle drugim i trzecim w miejscu wykonanych w przeszłości odkrywek.  

 Wyługowania, wysolenia i zacieki na betonowych powierzchniach konstrukcji nośnej, 

przyśpieszające degradację betonu. Uszkodzenie to w największym stopniu występuje przy rurach 

spustowych, w strefach podporowych nad filarami oraz na dolnej powierzchni wsporników 

podchodnikowych. 

 Lokalne ubytki i wykruszenia betonu spowodowane niedowibrowaniem betonu podczas budowy. 
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OCENA STANU TECHNICZNEGO: 3 

Fot. 22  Uszkodzenie strefy podporowej dźwigara 
przy przyczółku od strony Suchej Beskidzkiej – 
ubytki i korozja betonu, korozja odsłoniętego 
zbrojenia.  

Fot. 23 Wysolenia, wyługowania i zacieki na 
konstrukcji w pobliżu rury spustowej w przęśle 
trzecim. Korozja rury odwadniającej.  

Fot. 24  Zarysowania i odspojenia na dźwigarze przy 
rurze odwadniającej w przęśle trzecim.  

Fot. 25  Wspornik od strony górnej wody. Widoczne 
białe zacieki w postaci stalaktytów oraz lokalny 
ubytek betonu i odsłonięte zbrojenie. 

Fot. 26  Korozja zbrojenia w miejscu odkuwki 
wykonanej w przeszłości na dźwigarze zewnętrznym 
od strony dolnej wody w przęśle środkowym.  

Fot. 27  Wyługowania, wysolenia i zacieki na 
powierzchni poprzecznicy nad podporą C.  
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Fot. 28  Zarysowanie na dźwigarze skrajnym od 
strony dolnej wody w przęśle drugim.  

Fot. 29  Lokalny ubytek betonu na dźwigarze  
w przęśle drugim powstały w wyniku 
niedowibrowania betonu podczas budowy. 

Fot. 30  Zarysowania i odspojenia betonu w dolnej 
części dźwigara zewnętrznego od strony dolnej wody 
w przęśle pierwszym. 

Fot. 31  Zbliżenie na punkt kontrolny (plomba 
gipsowa). Widoczne pękniecie plomby gipsowej 
świadczące o aktywności rysy. 

5.2 Płyta pomostu 

Stan techniczny płyty pomostu jest niepokojący.  

Uszkodzenia: 

 Wyługowania, wysolenia na spodzie płyty świadczące o przeciekach przez konstrukcję. Uszkodzenie 

to w największym stopniu występuje przy rurach spustowych, w strefach podporowych nad filarami 

oraz na dolnej powierzchni wsporników podchodnikowych. 

 Lokalne ubytki betonu, odsłonięte i korodujące zbrojenie na wspornikach podchodnikowych i płycie 

pomostu spowodowane przeciekami przez konstrukcję. 

 Miejscowe rdzawe przebarwienia świadczące o korozji zbrojenia pod otuliną. 

OCENA STANU TECHNICZNEGO: 3 
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Fot. 32  Płyta pomostu w prześle drugim. Widoczna 
korozja zbrojenia pod otuliną. 

Fot. 33  Wspornik podchodnikowy nad filarem w osi 
B od strony dolnej wody. Widoczne białe ślady 
przecieków przez konstrukcję i korozję zbrojenia pod 
otuliną. 

Fot. 34  Płyta pomostu w prześle drugim. Widoczne 
ubytki betonu i odsłonięte, korodujące zbrojenie 
płyty. 

Fot. 35  Wspornik podchodnikowy nad filarem w osi 
B od strony dolnej wody. Widoczne białe ślady 
przecieków przez konstrukcję i korozję zbrojenia pod 
otuliną. 

5.3 Gzymsy 

Stan techniczny gzymsów jest zadowalający  

Uszkodzenia: 

 Nieznaczne zanieczyszczenie na powierzchni gzymsów. 

OCENA STANU TECHNICZNEGO: 4 
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Fot. 36  Zanieczyszczenia powierzchni gzymsu od 
strony górnej wody w prześle pierwszym.  

Fot. 37  Zanieczyszczenia powierzchni gzymsu od 
strony dolnej wody w prześle drugim. 

5.4 Przyczółki i skrzydła 

Stan techniczny przyczółków i skrzydeł jest niepokojący. 

Uszkodzenia: 

 Ubytki i korozja betonu, korozja odsłoniętego zbrojenia na ściankach zaplecznych przyczółka  

w osi D. 

 Ubytki i korozja betonu naroży korpusu przyczółka w osi D. 

 Zanieczyszczenie powierzchni przyczółków i skrzydeł graffiti, zaciekami i białymi osadami. 

OCENA STANU TECHNICZNEGO: 3 

Fot. 38  Przyczółek w osi D. Widoczne 
zanieczyszczenia na korpusie w postaci graffiti, 
zacieków i lokalnych wyługowań. 

Fot. 39  Przyczółek w osi A. Widoczne 
zanieczyszczenia na korpusie w postaci graffiti, 
zacieków i lokalnych wyługowań. 
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Fot. 40  Przyczółek w osi D od strony dolnej wody. 
Widoczna korozja naroża korpusu przyczółka oraz 
ubytki betonu i korozje zbrojenia na ściance 
zaplecznej. 

Fot. 41  Przyczółek w osi D od strony górnej wody. 
Widoczne ubytki i korozja betonu, korozja 
odsłoniętego zbrojenia na przyczółku od strony. 

Fot. 42  Skrzydło od strony dolnej wody i boczną 
powierzchnię przyczółka w osi A. Widoczne 
nagromadzenie zanieczyszczeń w postaci 
organicznych osadów. 

Fot. 43  Skrzydło od strony górnej wody przyczółka 
w osi D. Widoczne zanieczyszczenie w postaci 
graffiti i białych osadów. 

 
Fot. 44  Korpus przyczółka w osi A. Widoczne 
zarysowanie pod dźwigarem. 
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5.5 Filar 

Stan techniczny filara jest zadowalający. 
Uszkodzenia: 
 Zanieczyszczenia w postaci białych zacieków w górnej części filarów i graffiti. 
 Zanieczyszczenie ław podłożyskowych. 
 Korozja powierzchniowa. 
OCENA STANU TECHNICZNEGO: 4 

Fot. 45  Widok na podporę B od strony Żywca. 
Widoczne zanieczyszczenie w postaci graffiti. 

Fot. 46  Widok na podporę B od strony Suchej 
Beskidzkiej. Widoczne zanieczyszczenie w postaci 
graffiti 

Fot. 47  Widok na podporę C od strony Żywca. 
Widoczne zanieczyszczenie w postaci graffiti. 

Fot. 48  Widok na podporę C od strony Suchej 
Beskidzkiej. Widoczne zanieczyszczenie w postaci 
graffiti. 

5.6 Łożyska 

Stan techniczny łożysk jest niedostateczny.  
Uszkodzenia: 
 Korozja powierzchniowa łożysk na filarach. 
 Zaawansowana korozja powierzchniowa łożysk na przyczółkach, miejscami występuje korozja 

wżerowa.  
 Pęknięcie na łożysku skrajnym od strony dolnej wody na przyczółku A. 
 Ubytki przekroju łożysk na przyczółku D. 
 Zanieczyszczenie łożysk. 
OCENA STANU TECHNICZNEGO: 2 
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Fot. 49 Łożysko na podporze w osi B. Widoczna 
korozja powierzchniowa łożyska. 

Fot. 50  Skrajne łożysko od strony dolnej wody na 
przyczółku A. Zaobserwowano pęknięcie  
w centralnej części łożyska. Ponadto widoczne 
zanieczyszczenie i korozja łożyska. 

Fot. 51 Łożysko na przyczółku w osi B. Widoczna 
korozja powierzchniowa łożyska. 

Fot. 52  Łożysko na przyczółku w osi C. Widoczna 
korozja powierzchniowa łożyska stałego. 

Fot. 53 Łożysko na przyczółku w osi D. Widoczna 
korozja wżerowa łożyska. 

Fot. 54  Skrajne łożysko od strony górnej wody na 
przyczółku D. Widoczne zanieczyszczenie i korozja 
łożyska. 
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5.7 Izolacja 

Stan techniczny izolacji jest niedostateczny. 

Uszkodzenia: 

 Widoczne ślady przecieków na dolnej powierzchni wsporników, miejscowo na dolnej powierzchni 

płyty pomostowej, zwłaszcza w strefie podparcia nad filarami oraz przy rurach spustowych 

spowodowane nieszczelną izolacją. Uszkodzenia pokazano w pkt. 5.1. 

OCENA STANU TECHNICZNEGO: 2 

5.8 Odwodnienie 

Stan techniczny odwodnienia jest niepokojący. 

Uszkodzenia: 

 Ubytki materiału kratki ściekowej w pierwszym przęśle. 

 Zanieczyszczenie kratek ściekowych. 

 Zanieczyszczenie rur spustowych. 

 Korozja stalowych rur spustowych. 

OCENA STANU TECHNICZNEGO: 3 

Fot. 55 Kratka ściekowa w prześle pierwszym. 
Widoczne ubytki materiału kratki oraz 
zanieczyszczenie wpustu. 

Fot. 56  Rura spustowa w przęśle pierwszym. 
Widoczne zanieczyszczenia i korozja stalowych 
elementów. 

Fot. 57 Kratka ściekowa w przęśle trzecim. Widoczne 
zanieczyszczenie kratki. 

Fot. 58  Rura spustowa w przęśle trzecim. Widoczne 
zanieczyszczenia i korozja stalowych elementów. 
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5.9 Dylatacje 

Stan techniczny dylatacji jest zadowalający. 

Uszkodzenia: 

 Brak urządzeń dylatacyjnych, uciąglona nad szczelinami dylatacyjnymi nawierzchnia uległa 

deformacji.  

 Deformacja masy bitumicznej na chodnikach nad szczeliną dylatacyjną przy przyczółku A. 

OCENA STANU TECHNICZNEGO: 4 

Fot. 59  Dylatacja nad przyczółkiem A. Widoczna 
deformacja nawierzchni. 

Fot. 60  Dylatacja chodnika nad przyczółkiem A. 
Widoczna deformacja masy bitumicznej.  

Fot. 61  Dylatacja nad przyczółkiem D. Widoczna 
deformacja nawierzchni. 

Fot. 62  Dylatacja chodnika nad przyczółkiem D. 
Widoczny dobry stan dylatacji.  

5.10 Nawierzchnia jezdni na obiekcie i na dojazdach 

Stan techniczny nawierzchni jezdni na obiekcie i na dojazdach jest zadowalający. 

Uszkodzenia: 

 Nieciągłości nawierzchni jezdni na całej szerokości nad szczelinami dylatacyjnymi po obu stronach 

mostu.  

 Miejscowe drobne spękania nawierzchni. 

 Deformacje nawierzchni w postaci kolein. 

 Zanieczyszczenia nawierzchni wzdłuż linii krawężnika.  
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OCENA STANU TECHNICZNEGO: 4 

Fot. 63  Nawierzchnia na dojeździe do obiektu od 
strony Suchej Beskidzkiej. Widoczne drobne 
spękania nawierzchni. 

Fot. 64  Nawierzchnia na dojeździe do obiektu od 
strony Żywca. Widoczne deformacje nawierzchni. 

Fot. 65  Nieciągłość nawierzchni na obiekcie nad 
filarem w osi B. Widoczne poprzeczne spękanie 
nawierzchni. 

Fot. 66  Nawierzchnia jezdni na obiekcie. Widoczne 
nagromadzenie zanieczyszczeń wzdłuż chodnika. 

5.11 Chodniki i bariery ochronne 

Stan techniczny chodnika i barier ochronnych jest niepokojący. 

Uszkodzenia: 

 Brak odcinka pochwytu barieroporęczy na skrzydle przyczółka w osi D. 

 Lokalna deformacja barieroporęczy.  

 Zanieczyszczenie powierzchni chodnika. 

 Lokalne uszkodzenia osłon główek kotw mocujących słup do płyty pomostu. 

OCENA STANU TECHNICZNEGO: 3 
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Fot. 67  Barieroporęcz nad skrzydłem przyczółka D. 
Widoczny brak odcinka pochwytu.  

Fot. 68  Lokalne uszkodzenie osłony główki kotwy 
mocującej słup do płyty pomostu. 

Fot. 69  Miejscowa deformacja barieroporęczy w 
przęśle trzecim. 

Fot. 70  Chodnik od strony dolnej wody. Widoczne 
zanieczyszczenie nawierzchni chodnika.  

5.12 Skarpy 

Stan techniczny skarp jest niepokojący. 

Uszkodzenia: 

 Wegetacja roślinności na skarpach. 

 Ubytki kamiennego obrukowania na skarpach. 

 Na skarpie pod przyczółkiem D zaobserwowano wypływający strumień wody. 

OCENA STANU TECHNICZNEGO: 3 
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Fot. 71  Widok na skarpę od strony górnej wody przy 
przyczółku w osi D.  

Fot. 72  Widok na skarpę od strony dolnej wody przy 
przyczółku w osi A.  

Fot. 73  Widok na skarpę od strony dolnej wody przy 
przyczółku w osi D.  

Fot. 74  Widok na skarpę od strony górnej wody przy 
przyczółku w osi A.  

Fot. 75  Widok na skarpę pod przyczółkiem D. Widok 
na miejsce z którego wypływa strumień wody. 

Fot. 76  Widok na skarpę pod przyczółkiem D. Widok 
z góry na miejsce z którego wypływa woda. 

5.13 Przestrzeń podmostowa 

Stan techniczny przestrzeni podmostowej jest odpowiedni. 

OCENA STANU TECHNICZNEGO: 5 
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Fot. 77  Widok na rzekę pod przęsłem drugim.  Fot. 78  Widok na teren pod obiektem pod przęsłem 
pierwszym. 

5.14 Podsumowanie i komentarz do opisu stanu technicznego 

W szczegółowej ocenie stanu technicznego przeprowadzonej wg instrukcji [8] jego stan oceniono jako 

niepokojący tzn. obiekt wykazuje uszkodzenia, których nienaprawienie spowoduje skrócenie okresu 

bezpiecznej eksploatacji. Poniżej w tabeli zestawiono oceny poszczególnych elementów obiektu wg skali 

i kryteriów przyjętych przez GDDKiA wg [8]: 

L.p. Element Ocena 

1 Dźwigary główne 3 

2 Płyta pomostu 3 

3 Gzymsy 4 

4 Przyczółki i skrzydła 3 

5 Filar 4 

6 Łożyska  2 

7 Izolacja 2 

8 Odwodnienie 3 

9 Dylatacje 4 

10 Nawierzchnia jezdni na obiekcie i na dojazdach 4 

11 Chodniki i bariery ochronne 3 

12 Skarpy 3 

13 Przestrzeń podmostowa 5 
 Ocena średnia obiektu: 3,31 
 OCENA CAŁEGO OBIEKTU: 3,00 
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Najistotniejszymi uszkodzeniami obiektu są: 

 nieszczelność izolacji płyty pomostowej, której następstwem są ubytki betonu, korozja zbrojenia pod 

otuliną, lokalnie odsłonięte, korodujące pręty na spodzie płyty i wsporników podchodnikowych, 

 korozja betonu i prętów zbrojeniowych oraz zarysowania na dźwigarze skrajnym od strony dolnej 

wody przy rurach spustowych; 

 przecieki przez nieszczelne dylatacje nad przyczółkami powodujące przyśpieszoną degradację 

ścianek zaplecznych, ław podłożyskowych, 

 zaawansowana korozja łożysk na przyczółkach, na przyczółku A widoczne pękniecie łożyska; 

Ogólnie niepokojący jest również stan elementów wyposażenia obiektu. Nawierzchnia jezdni na 

obiekcie i na dojazdach jest nierówna, widoczne są deformacje oraz miejscowe spękania. Na barieroporęczy 

nad skrzydłem przyczółka A brakuje odcinka pochwytu, a w przęśle trzecim zaobserwowano miejscową 

deformację bariery. 
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6 OBLICZENIE NOŚNOŚCI OBIEKTU W AKTUALNYM STANIE KONSTRUKCYJNYM 

Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe przeprowadzono metodą naprężeń liniowych w konwencji 

rozdzielnych współczynników bezpieczeństwa. Mają one na celu sprawdzenie, jakiej klasie obciążenia 

normowego wg [5] odpowiada nośność obiektu mostowego. Ponadto, wzorując się na zalecanej przez 

GDDKiA instrukcji do obliczania nośności użytkowej drogowych obiektów mostowych [6], starano się ocenić 

nośność obiektu w odniesieniu do rzeczywistych pojazdów, korzystających z sieci dróg publicznych. 

Dodatkowo wyznaczono klasy obciążenia MLC wg [7]. Obliczenie i sprawdzenie naprężeń wykonano zgodnie 

z [4]. 

Konwencja znakowania momentów zginających: 

 Moment zginający rozciągający włókna dolne + 

 Moment zginający rozciągający włókna górne - 

Konwencja znakowania naprężeń: 

 Naprężenie rozciągające w stali zbrojeniowej + 

 Naprężenie ściskające w betonie  + 

6.1 Obliczenia dźwigarów głównych 

6.1.1 Model obliczeniowy 

Przedmiotowy obiekt składa się z 3 przęseł o rozpiętości teoretycznej Lt = 17,36+21,94+17,47 m. 

Zgodnie z rysunkami inwentaryzacyjnymi zamodelowano w programie komputerowym konstrukcję nośną 

istniejącego mostu jako układ powłokowy. Elementami powłokowymi zamodelowano żelbetowy dźwigar 

płytowy oraz wsporniki o rzeczywistych grubościach przekrojów. Wszystkim elementom zadano materiał 

BETON o parametrach betonu klasy B30 (C25/30). Klasa ta została przyjęta na podstawie [11] oraz 

inwentaryzacji materiałowej. 

Obliczenia statyczne ustroju nośnego wykonane zostały programem Autodesk Robot Structural 

Analysis Professional 2019.  

 

 
 

Rys. 6.1 Model obliczeniowy. Wizualizacja z programu komputerowego.  
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P2, P5, P8 – panel o gr. 17 cm 

P1, P3, P4, P6, P7, P9 – panel o gr. 53 cm 

Rys.6.2 Schemat konstrukcji 

6.1.2 Zestawienie obciążeń 

Ciężar własny elementów konstrukcyjnych 

Obciążenie ciężarem własnym przyjęte w programie komputerowym zgodnie z przyjętym modelem. 

Materiałowi BETON zadano ciężar objętościowy b = 27 kN/m3.  

Ciężar elementów niekonstrukcyjnych 

g1 Barieroporęcz     g1 = 1,0 kN/m 

g2 Jezdnia  izolacja    0,009 m * 14 kN/m3 = 0,13 kN/m2  

   bitumiczna nawierzchnia 0,24 * 23 kN/m3 = 5,52 kN/m2 

   beton ochronny   0,09 * 25 kN/m3 = 2,25 kN/m2 

       Razem g2 = 7,90 kN/m2 

Obciążenie ruchome taborem samochodowym K i q oraz obciążenie tłumem wg [5] 

W trakcie obliczeń sprawdzono klasy obciążenia normowego [5] A, B, C, D, E. Dla klasy A i B wartości 

naprężeń zostały przekroczone, dlatego poniżej przedstawiono jedynie ścieżkę obliczeń oraz wyniki dla 

normowej [5] klasy C.  

 Obciążenie zmienne K w postaci sił skupionych. 

Współczynnik dynamiczny:  = 1,35 – 0,005 x L = 1,35-(0,005 x (17,36+21,94+17,47)/3) = 1,26  

Obciążenie K, klasa C  8 sił skupionych po 50 kN każda 

     rozstaw poprzeczny sił: 2,70 m 

    rozstaw podłużny sił: 3 x 1,20 m 

Obciążenie zamodelowano w programie komputerowym jako obciążenie ruchome, pojazd w całości 

najeżdża i zjeżdża z konstrukcji. Dla uzyskania maksymalnych momentów zginających w dźwigarach 

głównych przeprowadzono analizy trzech tras przejazdu (ustawienia obciążenia w przekroju poprzecznym): 

pierwsza i druga trasa gdy oś obciążenia K jest usytuowana jak najbliżej obu krawędzi jezdni (oddalona jest 

od krawężnika o 2,00 m zgodnie z [5]) oraz trzecia trasa gdy oś obciążenia usytuowana jest w środku jezdni. 
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 Obciążenie zmienne równomiernie rozłożone q. 

Obciążenie q, klasa C:  q = 2,0 kN/m2 

 Obciążenie zmienne równomiernie rozłożone qt. 

Obciążenie qt:   q = 2,5 kN/m2 

Obciążenie pojazdem rzeczywistym 

W wyniku przeprowadzonej analizy nośności zamieszczonej poniżej w opracowaniu stwierdzono, że 

most przenosi obciążenie pojazdem rzeczywistym 1/S42 wg [6]. 

 

 
Rys. 6.3 Samochód kategorii 1/S42 wg [6] 

 Nacisk osi samochodu kategorii 1/S42: 

ciągnik siodłowy oś przednia: 80 kN 

ciągnik siodłowy oś tylna: 100 kN  

naczepa, naciski na osie:  3 x 80 kN 

  razem:   420 kN 

Obciążenie samochodem kategorii 1/S42 zamodelowano w programie komputerowym jako obciążenie 

ruchome. Na jezdni w przekroju poprzecznym ustawiono dwa pasma obciążenia użytkowego wg [6] jadących 

w jedną i drugą stronę zgodnie z kierunkiem jazdy.  

 Obciążenie liniowe q 

Obciążenie q, pojazd 1/S42: q = 5 kN/m2 

6.1.3 Obliczenie sił wewnętrznych w dźwigarach głównych 

Odczytano z programu komputerowego miarodajne siły wewnętrzne - ekstremalne momenty zginające 

przęsłowe w trzech przęsłach – w przęsłach skrajnych i przęśle środkowym. Wartość momentów odczytano 

z programu osobno od obciążenia ciężarem własnym konstrukcyjnym, ciężarem własnym elementów 

niekonstrukcyjnych oraz od obciążenia ruchomego wg normy PN-85/S-10030 [5] oraz od pojazdu 

rzeczywistego [6] Ww. wartości zsumowano obliczeniowo przez przemnożenie ich przez odpowiednie 

współczynniki wg schematu przedstawionego w tabeli poniżej. 
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Tab. 6.1 Przyjęcie współczynników do wyznaczenia sumy obliczeniowej 

 
Tab. 6.2 Suma obliczeniowa M od obciążeń stałych i obciążenia ruchomego normowego klasy C wg [5] 

 
Tab. 6.3 Suma obliczeniowa M od obciążeń stałych i obciążenia pojazdem rzeczywistym 1/S42 wg [6] 

 

6.1.4 Obliczenie i sprawdzenie naprężeń w dźwigarach głównych 

Zgodnie z inwentaryzacją geometryczną i materiałową ustalono: 

- w dźwigarze skrajnym –zbrojenie w dwóch rzędach, w pierwszym rzędzie 5 prętów Ø40 mm co  

80 mm, w drugim rzędzie 2 pręty Ø40 mm co 80 mm 

- w dźwigarze wewnętrznym – zbrojenie w jednym rzędzie, 5 prętów Ø40 mm co 80 mm 

Pręty wykonano ze stali gatunku AI o wytrzymałości obliczeniowej Ra = 200 MPa. Do obliczeń przyjęto 

niższą klasę beton ustroju nośnego przęsła niż wykazała inwentaryzacja materiałowa, przyjęto klasę  

C25/30 (B30), wytrzymałość obliczeniowa betonu na ściskanie wynosi Rb1 = 17,3 MPa. 

ciężar własny
ciężar elem.

niekonst.

obciążenie 
tłumem wg 

[5]

ruchome 
normowe wg 

[5]

ruchome 
pojazd 

rzeczywisty 
wg [6]

Obciążenia 1,0 1,0 1,3 1,5 1,5

dynamiczny - - - 1,26 1,26

Obciążenie

Współczynnik

              

Przęsło Dźwigar

Moment zginający oliczeniowy M 
[kNm] od sumy obciążeń stałych i 

obciążenia ruchomego 
normowego wg [5]

skrajny 1651

wewnętrzny 1410

skrajny 1488

wewnętrzny 1238

Przęsło 
skrajne

Przęsło 
środkowe

Przęsło Dźwigar

Moment zginający oliczeniowy M 
[kNm] od sumy obciążeń stałych i 

obciążenia ruchomego pojazd 
rzeczywisty wg [6]

skrajny 1498

wewnętrzny 1401

skrajny 1361

wewnętrzny 1192

Przęsło 
skrajne

Przęsło 
środkowe
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Rys. 6.4 Przekrój dźwigara skrajnego i wewnętrznego przyjęty do sprawdzenia naprężeń 

 

W arkuszu kalkulacyjnym przeprowadzono obliczenia maksymalnych naprężeń rozciągających w stali 

i ściskających w betonie jak dla przekroju prostokątnego pojedynczo zbrojonego od sumy obliczeniowej od 

obciążeń stałych i obciążenia ruchomego. 

Poniżej w tabelach przedstawiono wyniki obliczonych naprężeń oraz dokonano sprawdzenia. 

 

Tab. 6.4 Zestawienie naprężeń obliczeniowych w betonie od obciążeń stałych i obciążenia ruchomego 
normowego klasy C wg [5] 

 
Tab. 6.5 Zestawienie naprężeń obliczeniowych w stali od obciążeń stałych i obciążenia ruchomego 

normowego klasy C wg [5] 

 

Przęsło Dźwigar

Naprężenia w betonie σb [MPa] 
od sumy obciążeń stałych i 

obciążenia ruchomego 
normowego wg [5]

skrajny 4,4

wewnętrzny 4,0

skrajny 3,9

wewnętrzny 3,5

Przęsło 
skrajne

Przęsło 
środkowe

Przęsło Dźwigar

Naprężenia w stali σa [MPa] od 
sumy obciążeń stałych i 
obciążenia ruchomego 

normowego wg [5]

skrajny 196,5

wewnętrzny 198,9

skrajny 177,1

wewnętrzny 174,6

Przęsło 
skrajne

Przęsło 
środkowe
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Tab. 6.6 Zestawienie naprężeń obliczeniowych w betonie od obciążeń stałych i obciążenia pojazdem 
rzeczywistym wg [6] 

 
Tab. 6.7 Zestawienie naprężeń obliczeniowych w stali od obciążeń stałych i obciążenia pojazdem 

rzeczywistym wg [6] 

 
W charakterystycznych przekrojach mostu o schemacie statycznym trzyprzęsłowej belki ciągłej 

wartości naprężeń obliczeniowych w stali i betonie od obciążenia ruchomego klasy C wg PN-85/S-10030 [5], 

od obciążenia pojazdem 1/S42 wg są mniejsze od dopuszczalnych wartości naprężeń.  

6.2 Obliczenie płyty-kierunek poprzeczny 

6.2.1 Model obliczeniowy 

Przy obliczaniu płyty na kierunku poprzecznym wykorzystano model płytowy. Zamodelowano odcinek 

płyty pomiędzy sąsiednimi dźwigarami z uwzględnieniem skosu, podparcie przyjęto jako podporę liniową z 

blokadą wszystkich przesuwów i obrotów (utwierdzenie). Elementom płytowym zadano odpowiednią grubość 

oraz materiał BETON. 

 
Rys. 6.5 Model obliczeniowy 

Przęsło Dźwigar

Naprężenia w betonie σb [MPa] 
od sumy obciążeń stałych i 

obciążenia ruchomego pojazdów 
rzeczywistych wg [6]

skrajny 4,0

wewnętrzny 3,9

skrajny 3,6

wewnętrzny 3,4

Przęsło 
skrajne

Przęsło 
środkowe

Przęsło Dźwigar

Naprężenia w stali σa [MPa] od 
sumy obciążeń stałych i 

obciążenia ruchomego pojazdów 
rzeczywistych wg [6]

skrajny 178,3

wewnętrzny 197,6

skrajny 162,0

wewnętrzny 168,2

Przęsło 
skrajne

Przęsło 
środkowe
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6.2.2 Zestawienie obciążeń 

Ciężar własny elementów konstrukcyjnych 

Obciążenie ciężarem własnym przyjęte w programie komputerowym zgodnie z przyjętym modelem. 

Materiałowi BETON zadano ciężar objętościowy b = 27 kN/m3.  

Ciężar elementów niekonstrukcyjnych 

g1 Barieroporęcz     g1 = 1,0 kN/m 

g2 Jezdnia  izolacja    0,009 m * 14 kN/m3 = 0,13 kN/m2  

   bitumiczna nawierzchnia 0,24 * 23 kN/m3 = 5,52 kN/m2 

   beton ochronny   0,09 * 25 kN/m3 = 2,25 kN/m2 

       Razem g2 = 7,90 kN/m2 

Obciążenie ruchome pojazdem S wg normy [5] 

 
Rys. 6.6 Rozkład obciążenia pojazdu S wg normy [5] na powierzchnię płyty. 

 

Nacisk z koła na powierzchnię płyty, oś tylna (klasa C): 

K1 = 2 * 60 kN / (1,03 m * 2,23 m) = 38 kN / m2 

Oś przednia pojazdu S oddalona jest od tylnej o 3,60 m. Wpływy nie nachodzą się, oś przednią 

pominięto. 

Obciążenie ruchome pojazdem rzeczywistym (1/S42) wg instrukcji [6] 
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Rys. 6.7 Rozkład obciążenia pojazdu 1/S42 wg instrukcji [6] na powierzchnię płyty. 

 

Nacisk 3 tylnych kół na powierzchnię płyty, 

K1 = 3 * 40 kN / (3,83 m * 1,43 m) = 22 kN / m2 

Oś czwarta pojazdu rzeczywistego oddalona jest od trzeciej o 5,20 m. Wpływy nie nachodzą się, oś 

przednią pominięto. 

Nacisk powierzchniowy od pojazdu rzeczywistego wg instrukcji [6] jest znacznie mniejszy od 

obciążenia pojazdem S klasy C wg normy [5]. Obliczono, że płyta z dużym zapasem przenosi obciążenie klasy 

C, co jest równoznaczne ze stwierdzeniem, że przenosi również obciążenie pojazdem rzeczywistym 1/S42.  

6.2.3 Obliczenie sił wewnętrznych w płycie 

Odczytywano z programu maksymalne momenty zginające wg Wood & Armer służące bezpośrednio 

do wymiarowania zbrojenia dolnego i górnego. Jako najbardziej miarodajne przyjęto zbrojenie podłużne 

dolne. Wartość momentów odczytano z programu osobno od obciążenia ciężarem własnym konstrukcyjnym, 

ciężarem własnym elementów niekonstrukcyjnych oraz od obciążenia ruchomego wg normy PN-85/S-10030 

[5]. Ww. wartości zsumowano obliczeniowo przez przemnożenie ich przez odpowiednie współczynniki wg 

schematu przedstawionego w tabeli poniżej. 

Tab. 6.8 Przyjęcie współczynników do wyznaczenia sumy obliczeniowej 

 
Moment zginający obliczeniowy Myy [kNm/m] od sumy obciążeń stałych i obciążenia ruchomego 

normowego: 10,10 kNm/m 

ciężar własny
ciężar elem.

niekonst.

ruchome 
normowe wg 

[5]

Obciążenia 1,0 1,0 1,5

dynamiczny - - 1,26

Obciążenie

Współczynnik
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6.2.4 Obliczenie i sprawdzenie naprężeń w dźwigarach głównych 

Zgodnie z inwentaryzacją geometryczną i materiałową płyta zbrojona jest prętami Ø16 mm w liczbie 7 

sztuk na 1 mb. Pręty wykonano ze stali gatunku AI o wytrzymałości obliczeniowej Ra = 200 MPa. Beton 

ustroju nośnego przęsła ma klasę C25/30 (B30), wytrzymałość obliczeniowa betonu na ściskanie wynosi  

Rb1 = 17,3 MPa. 

 
Rys. 6.8 Zbrojenie płyty pomostu 

W arkuszu kalkulacyjnym przeprowadzono obliczenia maksymalnych naprężeń rozciągających w stali 

i ściskających w betonie jak dla przekroju prostokątnego pojedynczo zbrojonego od sumy obliczeniowej od 

obciążeń stałych i obciążenia ruchomego.  

Poniżej w tabelach przedstawiono wyniki obliczonych naprężeń oraz dokonano sprawdzenia. 

Tab. 6.9 Zestawienie naprężeń obliczeniowych w betonie i stali od obciążeń stałych i obciążenia ruchomego 
normowego klasy C wg [5] 

 
W charakterystycznym przekroju płyty pomostu wartości naprężeń obliczeniowych w stali i betonie od 

obciążenia ruchomego klasy C wg PN-85/S-10030 [5], od obciążenia pojazdem 1/S42 wg są mniejsze od 

dopuszczalnych wartości naprężeń.  

6.3 Wyznaczenie wojskowej klasy obciążenia MLC 

Zgodnie z zarządzeniem [1] do wyznaczenia klasy MLC istniejących drogowych obiektów mostowych 

należy stosować uproszczoną metodę „Milory” o założeniach podanych w [2], opracowaną przez Instytut 

Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie. Metoda Milory zgodna jest z umową standaryzacyjną NATO 

STANAG 2021.  

Zakres stosowania metody obejmuje istniejące obiekty drogowe spełniające warunki podane w [8] 

dotyczące schematu statycznego i typu konstrukcji przęseł w przekroju poprzecznym oraz zaprojektowane 

według podanych w [8] norm lub normatywów. 

6.3.1 Dane wejściowe 

Przedmiotowy most spełnia warunki dla zastosowania metody Milory. 

Metoda Milory według opracowania [8] wymaga przypisania sprawdzanemu obiektowi normy obciążeń 

oraz klasy obciążenia, na którą obiekt był projektowany. Dane te przyjmuje się z materiałów ewidencyjnych 

lub w przypadku ich braku na podstawie roku budowy obiektu. Jeżeli rok budowy jest nieznany można go 

Naprężenia w betonie σb [MPa] 
od sumy obciążeń stałych i 

obciążenia ruchomego 
normowego wg [5]

Naprężenia w stali σb [MPa] od 
sumy obciążeń stałych i 
obciążenia ruchomego 

normowego wg [5]

2,9 72,0
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oszacować analizując zastosowane rozwiązania konstrukcyjne i wspomagając się wywiadem środowiskowym. 

Jeżeli powyższy sposób oraz sugestie zawarte w punkcie 4.2.4 opracowania [11] dotyczące właściwego 

określenia normy obciążeń, nie pozwalają wystarczająco dokładnie ją określić, przyjmuje się normę (lub 

normatyw) zapewniającą większe bezpieczeństwo konstrukcji. Klasę obciążenia przyjmuje się uwzględniając 

kategorię drogi. 

Obliczono, że przedmiotowy obiekt przenosi obciążenia klasy C wg normy [5]. 

ROZWIĄZANIE KONSTRUKCJI PRZĘSŁA 

W PRZEKROJU POPRZECZNYM: 

przęsło belkowe 

z jezdnią z krawężnikami 

NORMA LUB NORMATYW 

PROJEKTOWANIA PRZĘSEŁ (PRZĘSŁA) PN-85/S-10030  

NORMOWA KLASA OBCIĄŻENIA 

OBIEKTU 
C 

WYMIARY GEOETRYCZNE PRZĘSŁA W 

PRZEKROJU POPRZECZNYM 
wg Rys. 6.8 

SCHEMAT STATYCZNY KONSTRUKCJI 

NIOSĄCEJ OBIEKTU 
belka ciągła wieloprzęsłowa o rozpiętościach 

ROZPIĘTOŚĆ PRZĘSŁA LT = 17,36 + 21,94 + 17,47 m 

6.3.2 Wyniki obliczeń z programu Milory 2002 

Dane zostały wprowadzone do programu obliczeniowego Milory 2002 opracowanego przez Instytut 

Badawczy Dróg i Mostów. 

 
Rys. 6.9 Wydruk arkusza z programu Milory 2002 

6.3.3 Przyjęcie klas obciążenia MLC 

Wartości klas obciążenia MLC wyznaczonych przez program Milory 2002 zawierają się pomiędzy 

wartościami klas, ustanowionymi w umowie standaryzacyjnej NATO STANAG 2021. Zgodnie z punktem 8 

0,09 1,47 0,00 7,00 0,00 1,47 0,09

n= 4

1,51 7,08 1,52
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NA OŚ
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L1 L2 L3      

17,36 21,94 17,47      48 51
belka ciągła wieloprzęsłowa o rozpiętościach

WOJSKOWA KLASA OBCIĄŻENIA  MLC 

44 47

DANE  O OBCIĄŻENIU NORMOWYM

85
C

Norma projektowania  (z którego roku) 

Klasa obciążenia
UKŁAD STATYCZNY : t

1 2 3
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(podpunkt 2) opracowania [9] obiektowi mostowemu przyporządkowuje się najbliższą klasę standardową 

o numerze niższym od numeru wyznaczonego przez program.  

Program podaje także dopuszczalny nacisk na oś pojazdu kołowego. Każda ze standardowych klas 

obciążenia MLC ma przypisany nacisk maksymalny. Jeśli wartość maksymalnego nacisku wyznaczona przez 

program wskazuje na niższą klasę standardową niż przyjętą jak wyżej oraz obiekt ma rozpiętość teoretyczną 

mniejszą niż 10,0 m, obniża się klasę tak by spełniony był warunek maksymalnego nacisku. Pomija się 

obniżenie klasy przy niespełnieniu tego warunku, gdy wyznaczona przez program wartość jest nieznacząco 

niższa niż maksymalna wartość określona dla niższej klasy. Przedmiotowy obiekt ma rozpiętość teoretyczną 

większą od 10,0 m, warunek dopuszczalnego maksymalnego nacisku na oś nie jest uwzględniany przy 

wyznaczaniu klasy MLC.  

Szerokość jezdni na obiekcie wynosząca 7,00 m, zgodnie z [9], umożliwia ruch dwukierunkowy 

pojazdów wojskowych. W związku z tym otrzymano wartości czterech klas obciążenia MLC 

 dwóch w odniesieniu do pojazdów kołowych poruszających się po obiekcie w jednej lub dwóch 

kolumnach, 

 dwóch w odniesieniu do pojazdów gąsienicowych poruszających się po obiekcie w jednej lub 

dwóch kolumnach. 

Dla pojazdów kołowych poruszających się w jednej lub dwóch kolumnach przyjęto odpowiednio klasę 

MLC 50 i MLC 40 zgodnie z wartościami wyznaczonymi przez program. Dla pojazdów gąsienicowych 

poruszających się w jednej lub dwóch kolumnach przyjęto odpowiednio klasę obciążenia MLC 40 i MLC 40 

zgodnie z wartościami wyznaczonymi przez program. 

6.4 Wnioski z obliczeń 

W wyniku analizy nośności metodą naprężeń liniowych most przenosi: 

 obciążenie normowe klasy C wg PN-85/S-10030 [5], 

 obciążenie pojazdem rzeczywistym 1/S42 wg [6], 

 obciążenia pojazdami wojskowymi wg [7] zgodne z umową standaryzacyjną NATO STANAG 
2021: 

 da pojazdów kołowych przejeżdżających w jednej kolumnie  klasa MLC 50 

 dla pojazdów kołowych przejeżdżających w dwóch kolumnach  klasa MLC 40 

 dla pojazdów gąsienicowych przejeżdżających w jednej kolumnie klasa MLC 40 

 dla pojazdów gąsienicowych przejeżdżających w dwóch kolumnach klasa MLC 40. 
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7 WARUNKI I PERSPEKTYWY DALSZEJ EKSPLATACJI MOSTU  

7.1 Analiza zagrożeń wynikających z uszkodzeń elementów konstrukcyjnych, analiza zebranych 

wyników badań materiałów i przeprowadzonych obliczeń statyczno – wytrzymałościowych pod 

kątem możliwości prowadzenia ruchu pojazdów bez ograniczeń tonażowych 

Ogólnie konstrukcja mostu jest w stanie dobrym, nośność mostu obniżają miejscowe uszkodzenia belek. 

Ocenia się, że wpływ uszkodzeń na nośność nie jest znaczący, wpływ ten mieści się w zakresie niwelowanym 

przez materiałowe współczynniki bezpieczeństwa. Jednak ze względu na postępujący zakres uszkodzeń wpływ 

ten w perspektywie kilku lat będzie znaczący. Aby powstrzymać degradację uszkodzonych elementów obiekt 

należałby poddać gruntownemu remontowi lub przebudowie. 

Most posiada inne znaczące uszkodzenia oraz pewne niedoskonałości konstrukcyjne. Do poważnych 

uszkodzeń należy degradacja końcówek belek na przyczółkach i związana z tym korozja łożysk oraz 

zanieczyszczenia ław podłożyskowych. Ponadto widoczne są miejscowe przecieki przez płytę pomostu i jej 

degradacja w miejscach tych przecieków w szczególności w rejonie wpustów mostowych.  

Do niedoskonałości konstrukcyjnych należy mała ilość zbrojenia w belkach w szczególności w belkach 

wewnętrznych oraz bardzo mała grubość płyty pomostu w przekrojach przęsłowych, która wynosi tylko około 

17 cm. Z kolei na płycie pomostu (także na szerokości kap chodnikowych) znajduje się zbyt dużo warstw 

nadkładu. Łącznie z nawierzchnią grubość tych warstw wynosi około 33 cm. Wynika z tego, że warstwy 

o grubości około 25 cm są na płycie niepotrzebne. Dla przykładu ciężar tych niepotrzebnych warstw na przęśle 

skrajnym wynosi około 97 ton, ten ciężar w przybliżeniu odpowiada całemu obciążeniu użytkowemu jakie 

jednocześnie może znaleźć się na przęśle czyli dwóch pojazdów o masie 40 ton. 

Nośność normowa mostu odpowiada klasie C zgodnie z normą PN-85/S-10030 przy założeniu 

niestosowania częściowego współczynnika bezpieczeństwa dla ciężaru własnego i ciężaru elementów 

niekonstrukcyjnych. Na zastosowanie takiego założenia pozwoliła dokładanie przeprowadzona 

inwentaryzacja geometryczna. Pomimo tego założenia normowa klasa obciążenia jest za niska. Obiekt w ciągu 

drogi tej kategorii i klasy jak droga przebiegająca po obiekcie powinien mieć nośność co najmniej klasy B. 

Nośność użytkowa kategorii 1/S42 również została określona przy założeniu niestosowania 

częściowego współczynnika bezpieczeństwa dla ciężaru własnego i ciężaru elementów niekonstrukcyjnych. 

Pozwala ona na wjazd na most wszystkich pojazdów dopuszczonych do ruchu na warunkach normalnych, 

czyli pojazdów o masie do 40 t lub 44 t w przypadku pojazdów przewożących kontener ISO. Aktualnie nie ma 

potrzeby zawężenia jezdni i tym samym wprowadzania zmiennej organizacji ruchu. 

Ponieważ obiekt posiada uszkodzenia konstrukcji nośnej oraz ma zbyt małą nośność normową 

niegwarantującą dostatecznego zapasu bezpieczeństwa w perspektywie wieloletniej eksploatacji, obiekt może 

być użytkowany jedynie warunkowo przez okres kolejnych pięciu lat do końca 2023. W ciągu tego okresu 

należy wykonać remont lub przebudowę mostu. Ponadto do czasu remontu lub przebudowy most powinien 

przechodzić kontrole stanu technicznego, przeprowadzane przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami 

budowlanymi, ze zdwojoną częstotliwością - co pół roku. Jeśli w ciągu tego okresu zostaną stwierdzone 

nieprawidłowości w znaczący sposób odbiegające od ustaleń niniejszej ekspertyzy, należy na nowo określić 

warunki eksploatacji obiektu. 
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7.2 Analiza możliwości remontu oraz przebudowy mostu 

Remont mostu powinien polegać przede wszystkim na: 

 rozbiórce zabudowy płyty pomostu,  

 rozbiórce ścianek zaplecznych, 

 naprawie końców belek i końcówek płyty pomostu, 

 wymianie łożysk, 

 montażu urządzeń dylatacyjnych, 

 wykonaniu zespolonej z istniejącą płytą, wzmacniającej nadpłyty, ze spadkami, o grubości 10 ÷ 20 cm, 

 odtworzeniu ścianek zaplecznych wraz z płytami przejściowymi, 

 likwidacji wycieku wód powierzchniowych pod przyczółkiem od strony Oczkowa, 

 ułożeniu izolacji płyty pomostu, 

 wykonaniu nowych kap chodnikowych, krawężników i barier ochronnych, 

 wykonaniu nawierzchni jezdni o grubości max 8 cm, 

 naprawie miejscowych uszkodzeń belek. 

Jak widać z powyższego zakres remontu jest bardzo obszerny, ale nawet wykonanie remontu w tym 

zakresie, ze względu na trudny do naprawy charakter uszkodzeń belek, nie gwarantuje bezproblemowego 

użytkowania mostu przez następne kilkadziesiąt lat. Nie można też ostatecznie stwierdzić czy podniosłaby się 

nośność obiektu a jeśli tak to raczej w niewielkim stopniu. Wykonanie remontu w proponowanym zakresie 

wiąże się również z koniecznością zorganizowania uciążliwych społecznie zamknięć drogi lub budową 

kosztownego równoległego mostu tymczasowego.  

W związku z tym należy również rozważyć wykonanie przebudowy mostu polegającej na całkowitej 

rozbiórce przęseł, wzmocnieniu podpór i budowie nowych przęseł. Wariant ten będzie z pewnością droższy, 

jednak biorąc pod uwagę również koszty związane z zamknięciem drogi możne się okazać, że procentowo 

różnica ta będzie niewielka. Oczywiście budowa nowych przęseł spowoduje praktycznie bezproblemowe 

użytkowanie mostu przez kolejne kilkadziesiąt lat jak również znaczne, trwałe podniesie nośności mostu. 

Z tych względów rozwiązanie takie uważa się za korzystniejsze. 
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8 WNIOSKI KOŃCOWE 

Aktualnie nośność mostu drogowego nad rzeką Łękawką w ciągu drogi wojewódzkiej nr 946 
w km 5+710 w Żywcu Rędzinach odpowiada klasie C wg normy [5] (dopuszczającej do ruchu po 
obiekcie pojazdy o masie całkowitej do 30 t). Ponadto przenoszone obciążenie użytkowe kategorii 1/S42 
wg instrukcji GDDKIA [6], zezwalającej na przejazdy po obiekcie wszystkich pojazdów dopuszczonych 
do ruchu na warunkach normalnych, czyli pojazdów o masie do 40 t lub 44 t w przypadku pojazdów 
przewożących kontener ISO. Ponieważ na obiekcie występują miejscowe uszkodzenia konstrukcji 
nośnej a analizy nośności wykazały bardzo małe zapasy nośności, stwierdza się, że nie ma potrzeby 
wprowadzania ograniczania nośności mostu, ale tylko przez okres kolejnych pięciu lat, do końca 2023 r. 
Ponadto stan ten jest warunkowy, warunkiem jego utrzymania jest wykonywanie co pół roku 
przeglądów stanu technicznego przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi. 
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w znaczący sposób odbiegających od ustaleń niniejszej 
ekspertyzy, należy na nowo określić warunki użytkowania obiektu. 

Na podstawie zarządzenia [7] w sprawie wyznaczenia klasy obciążenia MLC istniejących 
drogowych obiektów mostowych ustalono dla przedmiotowego obiektu cztery klasy obciążenia 
wojskowego zgodne z umową standaryzacyjną NATO STANAG 2021 dla pojazdów: 

 kołowych przejeżdżających w jednej kolumnie - MLC 50 i w dwóch kolumnach - MLC 40, 

 gąsienicowych przejeżdżających w jednej kolumnie - MLC 40 i w dwóch kolumnach - MLC 40, 
przy ograniczeniu skrajni dla ruchu dwukierunkowego do 7 m. 
Przedmiotowy obiekt znajduje się w niepokojącym stanie technicznym. Na moście występują 

uszkodzenia, którymi są w szczególności: miejscowe uszkodzenia belek, uszkodzenia końcówek belek, 
przecieki przez płytę pomostu, degradacja łożysk i wyciek wód powierzchniowych pod przyczółkiem od 
strony Oczkowa. Z tego względu w okresie kolejnych pięciu lat do końca 2023 r. należy wykonać 
kompleksowy remont obiektu polegający przede wszystkim na rozbiórce zbędnych warstw nadkładu na 
płycie pomostu i wykonaniu w ich miejscu cieńszej nadpłyty wzmacniającej, zespolonej z istniejącą płytą 
oraz miejscowej naprawie belek nośnych. Ze względu na duży zakres remontu oraz niską nośność belek, 
właściwszym będzie całkowita rozbiórka przęseł i budowa w ich miejsce nowych, z wykorzystaniem 
istniejących podpór.  

Pomimo uszkodzeń obiekt aktualnie jest w należytym stanie technicznym i estetycznym, o którym 
mowa w Art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz.U. 1994.89.414 z późn. zm.). 
Most spełnia wszystkie wymagania o których mowa w Art. 5 ust. 1 ww. ustawy a w szczególności 
wymagania odnośnie nośności i stateczności konstrukcji oraz bezpieczeństwa użytkowania dla ruchu 
publicznego na obiekcie. Występujące uszkodzenia nie stanowią zagrożenia dla nośności, stateczności 
oraz bezpieczeństwa użytkowania w tym dla bezpieczeństwa ruchu samochodowego i pieszych na 
moście.  

 
 
 
 
 
 

Katowice, czerwiec 2018 r. mgr inż. Marcin Czech 
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Załącznik nr: 1 
 
 
Nazwa:  Protokoły z badań sklerometrycznych młotkiem 

Schmidta 
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DZIENNIK POMIARÓW SKLEROMETRYCZNYCH MŁOTKIEM SCHMIDT'A
Program Młotek Schmidt'a  -  wersja 2.51 Digi

Obiekt:
Element:
Typ młotka:

Tablica:Data: Liczba odbicia:

Most nad w ciągu DW 946 w km 5+710 
Podpora A

N
06-06-2018 80

Wilgotność betonu:
Wiek betonu:

Powietrzno-suchy
>1000 dni

Seria Kąt
Punkt

1 2 3 4 5 6 7
Odczyt 
średni

Odczyt 
średni 
sprow.

L1-L (L1-L)
2

0 50 51 50 50 511 52 50 50,57° 50,57 -0,33 0,11
0 52 52 50 51 532 50 50 51,14° 51,14 0,24 0,06
0 50 50 51 51 503 53 52 51,00° 51,00 0,10 0,01

152,7 152,7 0,00 0,2

Wskaźniki jakości betonu:

L =
L/S/ =
L =
L' =

R   = R   =

R   min = R   min =




50,90
0,30
0,6 %
50,9

S/R/ =
R =
K =



58,2 MPa
56,8 MPa
0,8 MPa
1,4 %
1,0

66,9 MPa
65,3 MPa

Ostatecznie:

R   =
R   min = 39,2 MPa

40,1 MPa JEDNORODNOŚĆ BETONU WEDŁUG ITB
BARDZO DOBRA

Prowadzący pomiary: mgr inż. Zuzanna Wąsik

KLASA BETONU 
B35
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Obiekt:
Element:
Typ młotka:

Tablica:Data: Liczba odbicia:

Most nad w ciągu DW 946 w km 5+710 
Podpora B

N
06-06-2018 80

Wilgotność betonu:
Wiek betonu:

Powietrzno-suchy
>1000 dni

Seria Kąt
Punkt

1 2 3 4 5 6 7
Odczyt 
średni

Odczyt 
średni 
sprow.

L1-L (L1-L)
2

0 60 60 60 58 601 59 60 59,57° 59,57 1,00 1,00
0 59 61 60 60 612 61 61 60,43° 60,43 1,86 3,45
0 55 56 56 57 563 55 55 55,71° 55,71 -2,86 8,16

175,7 175,7 0,00 12,6

Wskaźniki jakości betonu:

L =
L/S/ =
L =
L' =

R   = R   =

R   min = R   min =




58,57
2,51

4,3 %

58,6
S/R/ =

R =
K =



82,2 MPa
68,3 MPa
8,5 MPa
10,3 %
0,8

94,5 MPa
78,5 MPa

Ostatecznie:

R   =
R   min = 47,1 MPa

56,7 MPa JEDNORODNOŚĆ BETONU WEDŁUG ITB
DOBRA

Prowadzący pomiary: mgr inż. Zuzanna Wąsik

KLASA BETONU 
B40



DZIENNIK POMIARÓW SKLEROMETRYCZNYCH MŁOTKIEM SCHMIDT'A
Program Młotek Schmidt'a  -  wersja 2.51 Digi

Obiekt:
Element:
Typ młotka:

Tablica:Data: Liczba odbicia:

Most nad w ciągu DW 946 w km 5+710 
Podpora C

N
06-06-2018 80

Wilgotność betonu:
Wiek betonu:

Powietrzno-suchy
>1000 dni

Seria Kąt
Punkt

1 2 3 4 5 6 7
Odczyt 
średni

Odczyt 
średni 
sprow.

L1-L (L1-L)
2

0 56 58 58 57 561 56 56 56,71° 56,71 2,57 6,61
0 55 55 56 55 552 54 55 55,00° 55,00 0,86 0,73
0 50 51 51 50 513 51 51 50,71° 50,71 -3,43 11,76

162,4 162,4 0,00 19,1

Wskaźniki jakości betonu:

L =
L/S/ =
L =
L' =

R   = R   =

R   min = R   min =




54,14
3,09
5,7 %
54,1

S/R/ =
R =
K =



68,1 MPa
52,5 MPa
9,5 MPa
13,9 %
0,8

78,3 MPa
60,4 MPa

Ostatecznie:

R   =
R   min = 36,2 MPa

47,0 MPa JEDNORODNOŚĆ BETONU WEDŁUG ITB
ŚREDNIA

Prowadzący pomiary: mgr inż. Zuzanna Wąsik

KLASA BETONU 
B35



DZIENNIK POMIARÓW SKLEROMETRYCZNYCH MŁOTKIEM SCHMIDT'A
Program Młotek Schmidt'a  -  wersja 2.51 Digi

Obiekt:
Element:
Typ młotka:

Tablica:Data: Liczba odbicia:

Most nad w ciągu DW 946 w km 5+710 
Podpora D

N
06-06-2018 80

Wilgotność betonu:
Wiek betonu:

Powietrzno-suchy
>1000 dni

Seria Kąt
Punkt

1 2 3 4 5 6 7
Odczyt 
średni

Odczyt 
średni 
sprow.

L1-L (L1-L)
2

0 58 55 56 55 551 56 56 55,86° 55,86 -1,76 3,10
0 58 58 59 59 582 58 58 58,29° 58,29 0,67 0,44
0 58 59 59 59 593 58 59 58,71° 58,71 1,10 1,20

172,9 172,9 0,00 4,7

Wskaźniki jakości betonu:

L =
L/S/ =
L =
L' =

R   = R   =

R   min = R   min =




57,62
1,54
2,7 %
57,6

S/R/ =
R =
K =



78,9 MPa
70,5 MPa
5,1 MPa
6,5 %
0,9

90,7 MPa
81,1 MPa

Ostatecznie:

R   =
R   min = 48,6 MPa

54,4 MPa JEDNORODNOŚĆ BETONU WEDŁUG ITB
BARDZO DOBRA

Prowadzący pomiary: mgr inż. Zuzanna Wąsik

KLASA BETONU 
B40
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Program Młotek Schmidt'a  -  wersja 2.51 Digi

Obiekt:
Element:
Typ młotka:

Tablica:Data: Liczba odbicia:

Most nad w ciągu DW 946 w km 5+710 
Przęsło 1

N
06-06-2018 80

Wilgotność betonu:
Wiek betonu:

Powietrzno-suchy
>1000 dni

Seria Kąt
Punkt

1 2 3 4 5 6 7
Odczyt 
średni

Odczyt 
średni 
sprow.

L1-L (L1-L)
2

90 50 53 53 53 521 52 52 52,14° 49,25 -1,30 1,69
0 50 52 52 52 512 51 51 51,29° 51,29 0,74 0,55

90 55 54 55 53 543 54 52 53,86° 51,10 0,56 0,31
157,3 151,6 0,00 2,5

Wskaźniki jakości betonu:

L =
L/S/ =
L =
L' =

R   = R   =

R   min = R   min =




50,54
1,13

2,2 %

50,5
S/R/ =

R =
K =



57,2 MPa
52,0 MPa
3,2 MPa
5,5 %
0,9

65,8 MPa
59,8 MPa

Ostatecznie:

R   =
R   min = 35,9 MPa

39,5 MPa JEDNORODNOŚĆ BETONU WEDŁUG ITB
BARDZO DOBRA

Prowadzący pomiary: mgr inż. Zuzanna Wąsik

KLASA BETONU 
B35



DZIENNIK POMIARÓW SKLEROMETRYCZNYCH MŁOTKIEM SCHMIDT'A
Program Młotek Schmidt'a  -  wersja 2.51 Digi

Obiekt:
Element:
Typ młotka:

Tablica:Data: Liczba odbicia:

Most nad w ciągu DW 946 w km 5+710 
Przęsło 2

N
06-06-2018 80

Wilgotność betonu:
Wiek betonu:

Powietrzno-suchy
>1000 dni

Seria Kąt
Punkt

1 2 3 4 5 6 7
Odczyt 
średni

Odczyt 
średni 
sprow.

L1-L (L1-L)
2

90 53 52 53 53 531 53 52 52,71° 49,86 -1,04 1,09
0 51 53 51 52 522 51 51 51,57° 51,57 0,66 0,44
0 52 51 52 51 513 51 51 51,29° 51,29 0,38 0,14

155,6 152,7 0,00 1,7

Wskaźniki jakości betonu:

L =
L/S/ =
L =
L' =

R   = R   =

R   min =



R   min =




50,91
0,91
1,8 %
50,9

S/R/ =
R =
K =



58,2 MPa
54,0 MPa
2,6 MPa
4,5 %
0,9

66,9 MPa
62,1 MPa

Ostatecznie:

R   =
R   min = 37,2 MPa

40,2 MPa JEDNORODNOŚĆ BETONU WEDŁUG ITB
BARDZO DOBRA

Prowadzący pomiary: mgr inż. Zuzanna Wąsik

KLASA BETONU 
B35



DZIENNIK POMIARÓW SKLEROMETRYCZNYCH MŁOTKIEM SCHMIDT'A
Program Młotek Schmidt'a  -  wersja 2.51 Digi

Obiekt:
Element:
Typ młotka:

Tablica:Data: Liczba odbicia:

Most nad w ciągu DW 946 w km 5+710 
Przęsło 3

N
06-06-2018 80

Wilgotność betonu:
Wiek betonu:

Powietrzno-suchy
>1000 dni

Seria Kąt
Punkt

1 2 3 4 5 6 7
Odczyt 
średni

Odczyt 
średni 
sprow.

L1-L (L1-L)
2

90 54 55 54 55 551 55 55 54,71° 52,02 -1,17 1,38
0 55 55 52 54 542 54 53 53,86° 53,86 0,66 0,43
0 53 54 54 54 553 53 53 53,71° 53,71 0,52 0,27

162,3 159,6 0,00 2,1

Wskaźniki jakości betonu:

L =
L/S/ =
L =
L' =

R   = R   =

R   min = R   min =




53,20
1,02
1,9 %
53,2

S/R/ =
R =
K =



64,9 MPa
59,9 MPa
3,1 MPa
4,7 %
0,9

74,6 MPa
68,9 MPa

Ostatecznie:

R   =
R   min = 41,3 MPa

44,8 MPa JEDNORODNOŚĆ BETONU WEDŁUG ITB
BARDZO DOBRA

Prowadzący pomiary: mgr inż. Zuzanna Wąsik

KLASA BETONU 
B40



KARTA INFORMACYJNA ZAŁĄCZNIKA 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr: 2 
 
 
Nazwa: Raport z badań wytrzymałości na ściskanie próbek 

betonu 
 
 
Ilość kart: 5 
  













KARTA INFORMACYJNA ZAŁĄCZNIKA 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr: 3 
 
 
Nazwa: Badania chemiczne betonu 
 
 
Ilość kart: 7 



 
PROTOKÓŁ BADAŃ CHEMICZNYCH 

INFORMACJE OGÓLNE 

Obiekt Most w ciągu DW 946 w km 5,710 w miejscowości Żywiec Rędzina 

Przyrząd badawczy Zestaw odczynników chemicznych, walizka inspekcyjna firmy Proceq 

Data badania Czerwiec 2018 r. 

 
TABELA WYNIKÓW 

Miejsce 
pomiaru Badanie 

Odczynniki 
chemiczne, 

zabarwienie, 
znaczenie 

Głębokość na 
jakiej pojawiło 
się zabarwienie  

 

Forma ochrony stali 
zbrojeniowej 

Zasięg procesu od 
lica powierzchni 

betonu 

Po
dp

or
a 

A
 W

yk
ry

w
an

ie
 

ka
rb

on
at

yz
ac

ji 

tymoloftaleina, 
niebieski, 

pH powyżej 10 
0,0 cm 

 
Karbonatyzacja 

 Możliwa korozja 
wżerowa i 

powierzchniowa 
do 1,0 cm 

 Możliwa korozja 
powierzchniowa do 1,0 cm 

fenoloftaleina, 
czerwony, 

pH powyżej 8,5 
1,0 cm 

 
 

Ochrona przed korozją od 1,0 cm 

Ja
ko

śc
io

w
e 

w
yk

ry
w

an
ie

 
ch

lo
rk

ów
 azotan srebra + 

chromian potasu, 
brąz, 

brak chlorków 

0,0 cm 

 
Wpływ chlorków 

 Brak ochrony przed 
korozją - 

 
Ochrona przed korozją Na całej głębokości 

 
   Pomiary wykonał: 
 
mgr inż. Zuzanna Wąsik 

  



 
PROTOKÓŁ BADAŃ CHEMICZNYCH 

INFORMACJE OGÓLNE 

Obiekt Most w ciągu DW 946 w km 5,710 w miejscowości Żywiec Rędzina 

Przyrząd badawczy Zestaw odczynników chemicznych, walizka inspekcyjna firmy Proceq 

Data badania Czerwiec 2018 r. 

 
TABELA WYNIKÓW 

Miejsce 
pomiaru Badanie 

Odczynniki 
chemiczne, 

zabarwienie, 
znaczenie 

Głębokość na 
jakiej pojawiło 
się zabarwienie  

 

Forma ochrony stali 
zbrojeniowej 

Zasięg procesu od 
lica powierzchni 

betonu 

Po
dp

or
a 

B 
 

W
yk

ry
w

an
ie

 
ka

rb
on

at
yz

ac
ji 

tymoloftaleina, 
niebieski, 

pH powyżej 10 
0,0 cm 

 
Karbonatyzacja 

 Możliwa korozja 
wżerowa i 

powierzchniowa 
do 4,0 cm 

 Możliwa korozja 
powierzchniowa do 4,0 cm 

fenoloftaleina, 
czerwony, 

pH powyżej 8,5 
4,0 cm 

 
 

Ochrona przed korozją od 4,0 cm 

Ja
ko

śc
io

w
e 

w
yk

ry
w

an
ie

 
ch

lo
rk

ów
 azotan srebra + 

chromian potasu, 
brąz, 

brak chlorków 

0,0 cm 

 
Wpływ chlorków 

 Brak ochrony przed 
korozją - 

 
Ochrona przed korozją Na całej głębokości 

 
   Pomiary wykonał: 
 
mgr inż. Zuzanna Wąsik 

  



 
PROTOKÓŁ BADAŃ CHEMICZNYCH 

INFORMACJE OGÓLNE 

Obiekt Most w ciągu DW 946 w km 5,710 w miejscowości Żywiec Rędzina 

Przyrząd badawczy Zestaw odczynników chemicznych, walizka inspekcyjna firmy Proceq 

Data badania Czerwiec 2018 r. 

 
TABELA WYNIKÓW 

Miejsce 
pomiaru Badanie 

Odczynniki 
chemiczne, 

zabarwienie, 
znaczenie 

Głębokość na 
jakiej pojawiło 
się zabarwienie  

 

Forma ochrony stali 
zbrojeniowej 

Zasięg procesu od 
lica powierzchni 

betonu 

Po
dp

or
a 

C
 W

yk
ry

w
an

ie
 

ka
rb

on
at

yz
ac

ji 

tymoloftaleina, 
niebieski, 

pH powyżej 10 
0,0 cm 

 
Karbonatyzacja 

 Możliwa korozja 
wżerowa i 

powierzchniowa 
nie 

 Możliwa korozja 
powierzchniowa nie 

fenoloftaleina, 
czerwony, 

pH powyżej 8,5 
0,0 cm 

 
 

Ochrona przed korozją Na całej głębokości 

Ja
ko

śc
io

w
e 

w
yk

ry
w

an
ie

 
ch

lo
rk

ów
 azotan srebra + 

chromian potasu, 
brąz, 

brak chlorków 

0,0 cm 

 
Wpływ chlorków 

 Brak ochrony przed 
korozją - 

 
Ochrona przed korozją Na całej głębokości 

 
   Pomiary wykonał: 
 
mgr inż. Zuzanna Wąsik 

  



 
PROTOKÓŁ BADAŃ CHEMICZNYCH 

INFORMACJE OGÓLNE 

Obiekt Most w ciągu DW 946 w km 5,710 w miejscowości Żywiec Rędzina 

Przyrząd badawczy Zestaw odczynników chemicznych, walizka inspekcyjna firmy Proceq 

Data badania Czerwiec 2018 r. 

 
TABELA WYNIKÓW 

Miejsce 
pomiaru Badanie 

Odczynniki 
chemiczne, 

zabarwienie, 
znaczenie 

Głębokość na 
jakiej pojawiło 
się zabarwienie  

 

Forma ochrony stali 
zbrojeniowej 

Zasięg procesu od 
lica powierzchni 

betonu 

Po
dp

or
a 

D
 W

yk
ry

w
an

ie
 

ka
rb

on
at

yz
ac

ji 

tymoloftaleina, 
niebieski, 

pH powyżej 10 
0,0 cm 

 
Karbonatyzacja 

 Możliwa korozja 
wżerowa i 

powierzchniowa 
do 2,0 cm 

 Możliwa korozja 
powierzchniowa do 2,0 cm 

fenoloftaleina, 
czerwony, 

pH powyżej 8,5 
2,0 cm 

 
 

Ochrona przed korozją od 2,0 cm 

Ja
ko

śc
io

w
e 

w
yk

ry
w

an
ie

 
ch

lo
rk

ów
 azotan srebra + 

chromian potasu, 
brąz, 

brak chlorków 

0,0 cm 

 
Wpływ chlorków 

 Brak ochrony przed 
korozją - 

 
Ochrona przed korozją Na całej głębokości 

 
   Pomiary wykonał: 
 
mgr inż. Zuzanna Wąsik 

  



 
PROTOKÓŁ BADAŃ CHEMICZNYCH 

INFORMACJE OGÓLNE 

Obiekt Most w ciągu DW 946 w km 5,710 w miejscowości Żywiec Rędzina 

Przyrząd badawczy Zestaw odczynników chemicznych, walizka inspekcyjna firmy Proceq 

Data badania Czerwiec 2018 r. 

 
TABELA WYNIKÓW 

Miejsce 
pomiaru Badanie 

Odczynniki 
chemiczne, 

zabarwienie, 
znaczenie 

Głębokość na 
jakiej pojawiło 
się zabarwienie  

 

Forma ochrony stali 
zbrojeniowej 

Zasięg procesu od 
lica powierzchni 

betonu 

Pr
zę

sł
o 

1 

W
yk

ry
w

an
ie

 
ka

rb
on

at
yz

ac
ji 

tymoloftaleina, 
niebieski, 

pH powyżej 10 
0,0 cm 

 
Karbonatyzacja 

 Możliwa korozja 
wżerowa i 

powierzchniowa 
do 1,0 cm 

 Możliwa korozja 
powierzchniowa do 1,0 cm 

fenoloftaleina, 
czerwony, 

pH powyżej 8,5 
1,0 cm 

 
 

Ochrona przed korozją od 1,0 cm 

Ja
ko

śc
io

w
e 

w
yk

ry
w

an
ie

 
ch

lo
rk

ów
 azotan srebra + 

chromian potasu, 
brąz, 

brak chlorków 

0,0 cm 

 
Wpływ chlorków 

 Brak ochrony przed 
korozją - 

 
Ochrona przed korozją Na całej głębokości 

 
   Pomiary wykonał: 
 
mgr inż. Zuzanna Wąsik 

  



 
PROTOKÓŁ BADAŃ CHEMICZNYCH 

INFORMACJE OGÓLNE 

Obiekt Most w ciągu DW 946 w km 5,710 w miejscowości Żywiec Rędzina 

Przyrząd badawczy Zestaw odczynników chemicznych, walizka inspekcyjna firmy Proceq 

Data badania Czerwiec 2018 r. 

 
TABELA WYNIKÓW 

Miejsce 
pomiaru Badanie 

Odczynniki 
chemiczne, 

zabarwienie, 
znaczenie 

Głębokość na 
jakiej pojawiło 
się zabarwienie  

 

Forma ochrony stali 
zbrojeniowej 

Zasięg procesu od 
lica powierzchni 

betonu 

Pr
zę

sł
o 

2 

W
yk

ry
w

an
ie

 
ka

rb
on

at
yz

ac
ji 

tymoloftaleina, 
niebieski, 

pH powyżej 10 
0,0 cm 

 
Karbonatyzacja 

 Możliwa korozja 
wżerowa i 

powierzchniowa 
do 1,0 cm 

 Możliwa korozja 
powierzchniowa do 1,0 cm 

fenoloftaleina, 
czerwony, 

pH powyżej 8,5 
1,0 cm 

 
 

Ochrona przed korozją od 1,0 cm 

Ja
ko

śc
io

w
e 

w
yk

ry
w

an
ie

 
ch

lo
rk

ów
 azotan srebra + 

chromian potasu, 
brąz, 

brak chlorków 

0,0 cm 

 
Wpływ chlorków 

 Brak ochrony przed 
korozją - 

 
Ochrona przed korozją Na całej głębokości 

 
   Pomiary wykonał: 
 
mgr inż. Zuzanna Wąsik 

  



 
PROTOKÓŁ BADAŃ CHEMICZNYCH 

INFORMACJE OGÓLNE 

Obiekt Most w ciągu DW 946 w km 5,710 w miejscowości Żywiec Rędzina 

Przyrząd badawczy Zestaw odczynników chemicznych, walizka inspekcyjna firmy Proceq 

Data badania Czerwiec 2018 r. 

 
TABELA WYNIKÓW 

Miejsce 
pomiaru Badanie 

Odczynniki 
chemiczne, 

zabarwienie, 
znaczenie 

Głębokość na 
jakiej pojawiło 
się zabarwienie  

 

Forma ochrony stali 
zbrojeniowej 

Zasięg procesu od 
lica powierzchni 

betonu 

Pr
zę

sł
o 

3 

W
yk

ry
w

an
ie

 
ka

rb
on

at
yz

ac
ji 

tymoloftaleina, 
niebieski, 

pH powyżej 10 
0,0 cm 

 
Karbonatyzacja 

 Możliwa korozja 
wżerowa i 

powierzchniowa 
do 1,0 cm 

 Możliwa korozja 
powierzchniowa do 1,0 cm 

fenoloftaleina, 
czerwony, 

pH powyżej 8,5 
1,0 cm 

 
 

Ochrona przed korozją od 1,0 cm 

Ja
ko

śc
io

w
e 

w
yk

ry
w

an
ie

 
ch

lo
rk

ów
 azotan srebra + 

chromian potasu, 
brąz, 

brak chlorków 

0,0 cm 

 
Wpływ chlorków 

 Brak ochrony przed 
korozją - 

 
Ochrona przed korozją Na całej głębokości 

 
   Pomiary wykonał: 
 
mgr inż. Zuzanna Wąsik 

 
 
 



KARTA INFORMACYJNA ZAŁĄCZNIKA 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr: 4 
 
 
Nazwa:  Obraz zbrojenia dźwigara belkowego i płyty otrzymany ze 

skanera Hilti 
 
 
Ilość kart: 2 
  



 

  



 

 



KARTA INFORMACYJNA ZAŁĄCZNIKA 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr: 5 
 
 
Nazwa: Rysunki inwentaryzacyjne 
 
 
Ilość rysunków: 2 
 
 

Rys. 1 Inwentaryzacja geometryczna 
Rys. 2 Inwentaryzacja uszkodzeń 
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