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Obiekt:  Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1541 – ul. 

Wolborskiej (przez rzekę Wierzejkę) w m. Piotrków Trybunalski. 

 

PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 

 

1. Podstawa opracowania 

[1.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

form dokumentacji projektowej; specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072); 

[1.2] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie (Dz. U. Nr 63 / 03.08.2000 r.); 

[1.3] Inwentaryzacja konstrukcji mostu istn. z 2001 r., uzupełniona w m. sierpień 2008, a także 

pomiary geodezyjne własne (w obrębie mostu); 

[1.4] Operat hydrologiczny – opracowany w ramach Programu Funkcjonalno – Użytkowego; 

[1.5] Dokumentacja geotechniczna (badania gruntowo – wodne) – opracowana w ramach niniejszego 

Programu; 

[1.6] Ekspertyza obejmująca – ocenę stanu technicznego, określenia klasy oraz koncepcja 

wzmocnienia i remontu niniejszego obiektu (opracowanie autorskie z 2001 r.); 

[1.7] Raport z okresowej kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu: 

10.2004r.; 

[1.8] Protokół z przeglądu szczegółowego obiektu: 09.2006 r.; 

[1.9] Dane wyjściowe do projektowania – sprecyzowane przez Zamawiającego w „Zaproszeniu do 

składania ofert”, uściślone w toku opracowania dokumentacji; 

[1.10] Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i 

realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. 

U. z dnia 26 sierpnia 2008 r.). 

 



2. Ogólny opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa mostu przez rz.Wierzejkę na ul. Wolborskiej (drodze 

powiatowej nr 1541, w km 3+070) w Piotrkowie Trybunalskim. Przebudowa mostu ma polegać 

rozbiórce istniejącej konstrukcji i budowie nowego przepustu. Istniejący most żelbetowy, 

trzyprzęsłowy – stanowi konglomerat różnych elementów konstrukcyjnych – z różnych okresów – jest 

w złym stanie technicznym, nie posiada odpowiedniej nośności. Celem przebudowy jest zwiększenie 

bezpieczeństwa ruchu oraz zwiększenie nośności obiektu do klasy A. Ze względów technicznych i 

ekonomicznych oraz czas wykonania robót - zastosowano konstrukcję przepustu z blach 

karbowanych, jako jednoprzęsłową w skosie. 

 

2.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych 

Zakres niniejszej inwestycji obejmuje: 

- rozebranie istn. mostu żelbetowego: ustroju nośnego – w 100%, podpór – w niezbędnym zakresie; 

- budowę przepustu z elementów stalowych, na fundamentach żelbetowych z posadowieniem płaskim 

oraz wykonanie kinety; 

- wykonanie nasypu drogi i nawierzchni – na długości istn. mostu i zasięgu wykopów: 40,0 m; 

- umocnienie skarp drogi w obrębie przepustu – na długości 30,0 m; 

- wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu na drodze; 

- umocnienie koryta rzeki (lokalnie) – na wlocie i wylocie z przepustu. 

Uwaga: z usytuowania kabli teletechnicznych po stronie dopływu – wg mapy – wynika, że 

przebudowa mostu nie będzie w lokalizacji z w/w kablami. 

 

2.2 Aktualne uwarunkowania wykonania zamówienia 

Wykonawca będzie dysponował terenem w liniach rozgraniczających przedsięwzięcie (działki nr 15 i 

20 – pas drogi oraz nr 16, 23 i 72 – pas przyległy do rzeki po stronie odpływu i dopływu; wszystkie 

działki obręb 46 Piotrków Trybunalski), jako własność Skarbu Państwa. 

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania następujących prac projektowych: 

- mapa sytuacyjno – wysokościowa 1:500 do celów projektowych; 



- operat wodno – prawny; 

- projekt budowlany i wykonawczy budowy przepustu wraz z dojazdami i korektą koryta rzeki 

bezpośrednio przy przepuście; 

- projekt organizacji ruchu na czas trwania budowy i docelowy; 

- niezbędne uzgodnienia; 

- uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej; 

- szczegółowe specyfikacje techniczne (S.S.T.) wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 

2.3 Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe 

2.3.1 Charakterystyka komunikacyjna 

W miejscu objętym opracowaniem zlokalizowana jest ul. Wolborska, która jest ciągiem drogi 

powiatowej nr 1541, w km 3+070.  

Określenie trasy jako drogi jest zgodne ze stanem faktycznym, gdyż brak jest na tym odcinku 

chodników (występują tylko pobocza ziemne), a jezdnia o szerokości 7,0 m nie jest obramowana 

krawężnikami. 

Powodem problemów komunikacyjnych jest ograniczenie szerokości jezdni na moście do jednego 

pasa ruchu – jako wahadłowego z powodu złego stanu technicznego i obniżonej nośności, jak również 

wzmożony ruch samochodów ciężarowych, wynikających ze sprzężenia m. Piotrków Tryb. z pobliską 

drogą krajową nr 8. 

 

2.3.2 Istniejący stan zagospodarowania terenu 

Projektowany obiekt znajduje się w liniach rozgraniczających istn. drogi powiatowej nr 1541 / ul. 

Wolborskiej (działki nr 15 i 20 – o szerokości ca po 18,0m). Kolizje z ciągami infrastruktury pod i 

naziemnej nie występują. 

 

2.3.3 Parametry istn. mostu 

- długość ustroju niosącego (3 przęsła): 26,80 m; 



- długość całkowita ze skrzydełkami przyczółków: 32,80 m; 

- światło (hydrauliczne): 24,00 m; 

- szerokość całkowita przęseł: 11,08 m; 

- wysokość podpór nad terenem – do poziomu jezdni:  - przyczółków ∼2,0 m; 

        - filarów ∼2,5 m. 

 

2.4 Dane geometryczne i właściwości funkcjonalno – użytkowe projektowanego przepustu 

- Obciążenie użytkowe: klasa A wg normy PN-85/S-10030, to jest obciążenie taborem 

samochodowym K=800 kN oraz pojazdem specjalnym klasy 150 (pojazdy specjalne wg umowy 

standaryzacyjnej NATO – STANAG 2021, o ciężarze całkowitym Q=1514 kN; pojazd pięcio osiowy 

o całkowitej długości 14,33 m; całkowitej szerokości 4,06 m). 

- Parametry geometryczne: 

 - przekrój niskoprofilowy, otwarty na dole, tzw. przekrój skrzynkowy  (Box Culvert); 

- typ Super-Cor SC-39B z blach karbowanych o wysokości fali 14 cm, w środku rozpiętości 

oraz w narożach (na dole) – konstrukcja wzmocniona przez nałożenie dodatkowych arkuszy 

blach (grubość łączna 2x14 = 28 cm); 

- szerokość w świetle: 9,145 m; 

- wysokość w świetle: 1,94 m; 

- promienie gięcia:  R1 = 11,430 m – dla grzbietu 

   R2 = 1,016 m – w narożach; 

- kąt wejścia w fundamentach: β = 84,1° (po stronie wewnętrznej); 

- przepust położony w skosie α = 65°; 

- długość przepustu rzeczywista po osi (w skosie): na dole 19,00 m 

       na górze 16,12 m; 

- pochylenie skarp nasypu drogowego 1:1. 

 



2.4.1 Parametry geometryczne i konstrukcyjne drogi (nad przepustem) 

- pasy komunikacyjne: jezdnia – 2 pasy ruchy po 3,50 m = 7,00 m; 

- chodniki obramowane krawężnikiem 2 x 1,50 = 3,00 m; 

- bariery – typ sztywny, zewnętrzne, w opaskach ziemnych 2 x 0,60 m; 

- całkowita szerokość korony drogi: B = 7,00 + 2 x 1,50 + 2,06 = 11,20 m; 

- spadki poprzeczne jezdni – 2%, chodników: 2% (do środka); 

- zajętość pasa drogowego (na dole): Bc = 17,22 m < 18,0 m; 

Uwaga: szerokość istn. mostu wynosi 11,08 m; korony drogi 11,50 m. 

a) Parametry konstrukcji nawierzchni nad przepustem i na dojazdach. 

Przyjęto grubość warstw konstrukcji nawierzchni jak dla ruchu kategorii KR5, co odpowiada 

następującym warstwom: 

- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego   gr. 20 cm; 

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego   gr. 14 cm; 

- warstwa wiążąca – beton asfaltowy modyfikowany  gr. 8 cm; 

- warstwa ścieralna – mieszanka mastyksowa SMA  gr. 4 cm; 

     Grubość razem:  gr. 46 cm. 

 

3. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

3.1 Przygotowanie terenu budowy 

Wykonawca przed przystąpieniem do robót dokona zabezpieczenia drzew, usunie i odwiezie na okład 

humus z pasa robót ziemnych, a odpowiedniemu organowi zgłosi rozpoczęcie robót. Wykonawca jest 

zobowiązany do zorganizowania zaplecza i ustawienia tablic informacyjnych, a także zapewni 

możliwość sprawowania nadzoru inwestorskiego. 

 

3.2 Roboty wykończeniowe 

Roboty te wykonywane zgodnie z projektem – będą obejmować następujące elementy: 



- umocnienie skarp; 

- umocnienie koryta rzeki przy przepuście; 

- ustawienie barier; 

- wykonanie elementów organizacji ruchu (docelowego) w obrębie przepustu na drodze. 

 

4. Część informacyjna – dane o istniejących załącznikach Programu Funkcjonalno – 

Użytkowego 

Opracowanie koncepcji przebudowy mostu – w ramach niniejszego etapu dokumentacji – wymagało 

przygotowania następujących załączników, jak: 

- podkład geodezyjny; 

- operat hydrologiczny; 

- dokumentacja geotechniczna; 

- inwentaryzacja istn. mostu. 

 

4.1 Podkład geodezyjny 

Podkład geodezyjny w formie mapy (zasadniczej) sytuacyjno – wysokościowej w skali 1:500 – został 

dostarczony przez Zamawiającego; mapa ta może być wykorzystana dla celów opiniodawczych – na 

etapie Programu Funkcjonalno – Użytkowego. Następne fazy opracowania dokumentacji projektowej; 

jak projekt budowlany i wykonawczy będą wymagały opracowania mapy sytuacyjno - wysokościowej 

w skali 1:500 dla celów projektowych, w niezbędnym zakresie w rejonie mostu. 

 

4.2 Operat hydrologiczny 

Operat hydrologiczny stanowi załącznik, opracowany w ramach niniejszej dokumentacji. Zasadnicze 

parametry obliczeń hydrologicznych: 

a) Zlewnia określona w oparciu o mapy topograficzne w skali 1:25000 – wynosi A=73,0km2; 

b) Prawdopodobieństwo przepływu wody wielkiej/katastrofalnej 



p=1% - woda stuletnia (jak dla przepustu) – przyjęto wg Dziennika Ustaw nr 63/2000 r.; dla 

mostu prawdopodobieństwo to wyniosłoby p=0,5%, a wielkość przepływu zwiększyłaby się o 

ca 30%; 

c) Największy spływ wód opadowych (tzw. katastrofalnych) 

- przyjęty w opracowaniu – wg wzorów Dębskiego max Q1% = 34,2 m3/s co daje spływ 

jednostkowy: q = 0,47 m3/s/km2 

Uwaga: w przypadku mostu przy p=0,5%, przepływ ten wyniósłby max Q0,5% = 34,2 x 1,3 = 

44,5 m3/s; 

d) Przyjęto światło przepustu niskoprofilowego z blach karbowanych – typ Super-Cor SC39-B 

otwarty na dole: 

- światło poziome (na dole): B = 9,145 m – dotyczy elementów stalowych, 

- światło pionowe (w środku): H = 1,94 m – dotyczy elementów stalowych, 

- kształt sklepienia – jako krzywa tzw. koszowa o promieniach gięcia R1 = 11,43 m – dla 

grzbietu i R2 = 1,016 m – dla naroży, 

- posadowienie w postaci dwóch niezależnych ław fundamentowych; 

- zastosowana kineta pod przepustem o przekroju: (bd/bg) x h = (7,00/8,50) x 0,75 m; 

- rzeczywiste światało pionowe, liczone od dna kinety do sklepienia (na dole): hp = 2,13 m; 

- przyjęte napełnienie: hn = 1,45 m; 

- spadek podłużny dna kinety: i = u = 0,5%; 

- prędkość wody wg wzoru Manninga: V = 2,97 m/s < Vd = 3,0 m/s – wg poz. [1.2]; 

- wydolność przepływu (przy przekroju F = 11,76 m2) Q = 34,9 m3/s > max Q1% = 34,2 m3/s; 

- przyjęte usytuowanie osi przepustu względem osi drogi α = 65°. 

 

4.3 Dokumentacja geotechniczna 

Dokumentacja geotechniczna stanowi również załącznik, opracowany w ramach niniejszego 

Programu.  

Dokumentacja została oparta o aktualne odwierty, wykonane w m. sierpniu 2008 r. o gł. 10,0 

m, zlokalizowane na czołach istn. mostu – lewym i prawym brzegu koryta rzeki. 

Dokumentacja zawiera wyniki badań gruntowo – wodnych i posłużyła do opracowania 

koncepcji projektowanego przepustu, będzie także mogła być wykorzystana przy opracowaniu 

projektu budowlanego i wykonawczego. 

Pod warstwą nasypów o miąższości 1,4 – 1,5 m, zalegają namuły organiczne do głębokości 

2,2 – 3,0 m (rzędne 186,30 / 185,40); poniżej występują piaski drobne z domieszką piasków 

średnich (rzędne 186,30 i 185,40), w stanie średnio - zagęszczonym, do gł. 10,0 m grunty 

spoiste nie występują. 

Woda gruntowa została stwierdzona na poziomie góry warstwy piasku. 



Wniosek: grunty piaszczyste nadają się do bezpośredniego posadowienia (płaskiego); należy 

jednak liczyć się z tym, że lokalnie mogą wystąpić przegłębienia warstwy namułu, który w 

takich przypadkach będzie musiał być usuwany i zastępowany np. chudym betonem. 

 

4.4 Inwentaryzacja istniejącego mostu 

Do opracowania dołącza się rysunki inwentaryzacyjne mostu; wykorzystano przy tym 

autorską inwentaryzacją obiektu z 2001 r., zawartą w Ekspertyzie, poz. [1.6] oraz uzupełniono 

o elementy, które w międzyczasie uległy zmianie, a mianowicie: 

a) W 2006 r. zostały wykonane prace remontowe, które dotyczyły konserwacji przęseł, a 

szczególnie skrajnych belek segmentu środkowego (I) konstrukcji (z okresu 

międzywojennego), także zakonserwowane zostały łożyska (stalowe płaskie). 

- naprawione zostały belki gzymsowe/podporęczowe segmentów zewnętrznych (II) – 

dobudowanych w 1972 r. 

- został naprawiony – pęknięty poziomo betonowy przyczółek prawobrzeżny 

segmentu środkowego (żebrowego), przez nałożenie pilastra poziomego nad terenem 

o przekroju b x h = ½ x (0,20+0,16)x0,65 m na całej długości (ca 6,70). 

b) W międzyczasie (w 2006 r.) na jezdni ul. Wolborskiej została wykonana nakładka 

bitumiczna jezdni – po obu stronach mostu, zakończona w strefie skrzydełek 

przyczółków, bez wejścia na przęsła mostu; na jezdni mostu i chodnikach nawierzchnia 

uległa tylko renowacji. Aktualnie stan drogi – dobry. 

c) Również w 2006 r. dokonano przewężenia jezdni na moście do jednego pasa ruchu o szer. 

3,0 m i zlokalizowanego w jego osi, który to zabieg miał odciążyć skrajne strefy 

konstrukcji nośnej przęseł – w segmentach zewnętrznych i częściowo środkowym; 

przewężenie jezdni istniejącej na dzień dzisiejszy i jest elementem paraliżującym ruch na 

ważnej ulicy wylotowej z Miasta, chociaż ze względu na obniżoną nośność mostu – było 

zasadne. Prostolinijność trasy oraz dobry stan nawierzchni – to parametry pozytywne w 

ruchu wahadłowym przez most. Przy moście zostały ustawione znaki drogowe 

ograniczające ruch, jak: przewężenie jezdni, kierunek uprzywilejowany do Wolborza oraz 

ograniczenie prędkości do 40 km/h. 

 

5. Argumenty przemawiające za zmianą mostu na przepust 

Należy stwierdzić, że w przeszłości – przy budowie , rozbudowie i utrzymaniu omawianego 

obiektu popełnione zostały liczne kardynalne błędy, których wynikiem jest dziś zły stan 

techniczny z ograniczoną nośnością i przepustowością jednego pasa ruchu jako wahadłowego. 

 



5.1 Usytuowanie mostu względem koryta rzeki 

Rzeka Wierzejka przecina ul. Wolborską pod kątem zbliżonym do 30º; tymczasem most w 

rzucie jako 3 –przęsłowy jest w układzie prostokątnym; w tej sytuacji przepływy wód 

wysokich są złe, a woda niska tylko częściowo zajmuje przęsło środkowe. Efektywne światło 

mostu L = 24,0 m, być może w latach 30 –tych ubiegłego stulecia było jakoś uzasadnione, 

kiedy ilość wody w rzekach była znacznie większa niż dziś (między innymi dlatego, że pola 

uprawne nie były zmeliorowane). Światło to jednak chyba bardziej wynikało ze złego 

usytuowania mostu, niż ze względów hydrologiczno – hydraulicznych. Dzisiaj rzeka 

Wierzejka w obrębie mostu ma charakter zbiorczego rowu melioracyjnego – bujnie 

porośniętego zaroślami, trzciną i krzakami (szczególnie poniżej mostu). Zatem pierwotny 

projekt budowy mostu założył dość duże światło, bez jakiegokolwiek dostosowania obiektu 

do ostrego skrzyżowania z rzeką. 

 

5.2 Przebudowa/rozbudowa mostu w 1972 r. 

Żadna dokumentacja archiwalna budowy mostu w latach 30 – tych (XX – stulecia), jak i z 

rozbudowy w 1972 r. nie zachowała się. Należy przypuszczać, że rozbudowa polegająca na 

poszerzeniu obiektu, wynikała ze wzrastających potrzeb komunikacyjnych, bo jak wiadomo 

szczególnie pierwsza połowa lat 70 – tych cechowała się dość znacznym rozwojem 

gospodarczym – a w latach 1974 – 1975 r. była też budowana pobliska droga krajowa nr 8. 

W wyniku przebudowy most, a szczególnie konstrukcja przęseł stała się trzy – segmentowa, 

nie stężona wzajemnie, o różnej sztywności, o szerokości części starej, środkowej, (żebrowej) 

b1 = 6,72 m oraz pasów zewnętrznych o konstrukcji płytowej i szerokości po 2,18 m. 

Przy założonej szerokości jezdni 8,20 m i chodników po 1,25 m nie wiadomo dlaczego tak to 

przyjęto – szerokość drogi po obu stronach mostu była i jest 7,0 m – styki starej  i nowej 

konstrukcji znalazły się w ściekach (dokładnie po 0,75 m od linii krawężników). W efekcie 

uzyskano konstrukcję tzw. klawiszującą, z nieszczelnymi stykami(dylatacjami), odpowiednio 

nie zabezpieczonymi. Są to najsłabsze punkty konstrukcji, gdyż w wyniku intensywnych 

przecieków – szczególnie belki skrajne starej części przęseł uległy poważnemu uszkodzeniu i 

degradacji. 

Obrazują to zdjęcia załączone do Ekspertyzy z 2001 r. [poz. 1.6]. Ponadto z przekroju 

poprzecznego mostu wynika, że w warstwach nawierzchni tak pod jezdnią jaki i w chodnikach 

– występują warstwy piasku, przez które woda opadowa łatwo przenika i filtruje do 

elementów konstrukcyjnych. Z obliczeń statycznych przeprowadzonych w w/w Ekspertyzie 



wynika, że dobudowane w 1972 r. płytowe segmenty zewnętrzne, mimo iż częściowo znalazły 

się pod poszerzoną jezdnią – zostały zaprojektowane na obciążenia tłumem pieszych 

(q=300÷400 kg/m2), nie zaś na obciążenia taborem samochodowym odpowiedniej klasy (I lub 

II), które byłoby decydujące. 

 

5.3 Remont mostu w 2006 r. 

Po opracowanej Ekspertyzie w 2001 r. [poz. 1.6] oraz Raporcie i Protokóle z przeglądu 

obiektu w 2004 i 2006 r. [ poz. 1.7 i 1.8] – w 2006 r. wykonano remont mostu tzw. 

utrzymaniowy o charakterze konserwacyjno – kosmetycznym – w zakresie elementów 

konstrukcyjnych, które uległy największym zniszczeniom i degradacji; jak: 

- dźwigary skrajne (starej środkowej konstrukcji); 

- łożyska; 

- belki gzymsowe/podporęczowe (konstrukcja z 1972 r.), liczne pęknięcia nad filarami; 

- korpus przyczółka prawobrzeżnego (pęknięcia – duża szczelina pozioma nad terenem, w 

segmencie środkowym). 

Elementy powyższe zostały odnowione, pomalowane, a pęknięcia uszczelnione, zaś 

przyczółek został wzmocniony w wyniku wykonania pilastra poziomego – jak w p. 4.4. 

W wyniku tegoż remontu dzisiaj most lepiej się prezentuje niż w 2001 r., jednak w uwagi na 

kosmetyczny charakter remontu – nośność obiektu nie zwiększyła się, chociaż proces 

degradacji w niewielkim stopniu został zahamowany. 

Dla kogoś, kto nie wnika w potencjał wytrzymałościowy przęseł mostu – może nasuwać się 

nawet niezasadny wniosek, że konstrukcja te jest w dobrym stanie i nie trzeba jej wyburzać.  

 

6. Aktualna nośność istn. mostu 

Ogólną nośność mostu ocenia się na podstawie nośności jego najsłabszego ogniwa, jakim są 

przęsła – o dość złożonej i nieracjonalnej konstrukcji. Podstawą do takiej oceny są obliczenia 

statyczno – wytrzymałościowe zawarte w Ekspertyzie [poz. 1.6] z 2001 r. oraz aktualny stan 

techniczny mostu. 



Z obliczeń tych – odniesionych do obciążenia ruchomego kl. C, a nawet E – wg aktualnej 

normy obciążeń mostowych PN-85/S-10030 – wynika, że nośność niektórych głównych 

elementów przęseł jest niewielka, z uwagi na małą ilość wbudowanego zbrojenia nośnego, jak 

np.: 

-w segmencie starym środkowym (żebrowym) I – najsłabszymi elementami belek są przekroje 

podporowe nad filarami, które nie przenoszą obciążenia wg klasy C a nawet E, podczas gdy 

przekroje przęsłowe posiadają nośność klasy C; 

- w segmentach nowszych z 1972 r., zewnętrznych płytowych – zarówno w przekrojach 

przęsłowych jak i podporowych – ze względu na ilość zbrojenia brak jest nośności wg klasy C 

i E. 

Konstrukcja tych segmentów – jako zdylatowana i pracująca niezależnie – została 

zaprojektowana błędnie na obciążenia ciężarem własnym i tłumem ludzi (na chodnikach w 

wielkości q=2,5 kN/km2 – i takie obciążenie wg w/w obliczeń – przenosi. 

Tymczasem segmenty te są położone częściowo bezpośrednio w pasach istn. jezdni (o szer. po 

0,75m), a ponadto w świetle w/w normy – na chodnikach może znaleźć się obciążenie 

samochodowe – jako awaryjne, wg danej klasy. 

- Ponadto należy zauważyć, że skraje belki segmentu środkowego (I) w wyniku intensywnego 

przenikania wody poprzez dylatacje (szpary) na styku z segmentami płytowymi (II) – uległy 

poważnej destrukcji prętów zbrojenia, a także betonu. Gdyby odnieść się do jakiejkolwiek 

rewitalizacji starej konstrukcji przęseł, to adaptacja belek skrajnych (I) np. poprzez naklejenie 

taśm węglowych – nie byłaby możliwa – i belki te trzeba byłoby całkowicie wyciąć. 

- Nie posiadając dokumentacji archiwalnej pierwotnego projektu budowy mostu z lat 30 – 

tych ubiegłego stulecia, a także jego przebudowy w 1972 r., można przypuszczać, że: 

- część starsza mostu (segment I) mogła być zaprojektowana wg Normatywu z 1926 r. 

na obciążenia I lub II klasy – na obciążenia walcem drogowym 200 kN (160kN) dwie 

osie w rozstawie 3,0 m, tylna oś 120 (96) kN, przednia oś 80 (64) kN oraz obciążenie 

chodnikód) - tłumem o intensywności 4,0 kN/m2, 

- część nowsza mostu (segmenty II z 1972) – mogły być zaprojektowane na 

obciążenie wg normy PN-66/B-02015 (z 1966 r.) – na obciążenie I lub II klasy, w 

wielkości: samochód 300 kN (150 kN), 3 – osiowe, a także tłumem ludzi w wielkości 

3,0 kN/m2 oraz obciążenia wyjątkowe: ciągnik 4 – osiowy 800 kN (tylko dla I klasy). 



- Odnośnie podpór mostu, nie znając bliżej rodzaju ich posadowienia (prawdopodobnie 

segment I posadowiony jest na palach drewnianych, a segmenty II –e posadowione są na 

palach żelbetowych wbijanych) – trudno się wypowiadać autorytatywnie; mimo że nie 

zauważono np. nierównomiernych osiadań; ich mankamentem jest uszkodzony przyczółek 

prawobrzeżny (I), a właściwie jego korpus, z  wyraźną szczeliną poziomą nad terenem 

zalewowym, co zostało stwierdzone w 2001 r., skrzętnie obudowywane (zamaskowane) w 

ramach remontu utrzymaniowego w 2006 r. przez nałożenie pilastra. 

 

 

6.1 Wnioski końcowe 

1). Istniejący most, a szczególnie jego segment środkowy (I) eksploatowany jest w trudnych 

warunkach przez ponad 70 lat (przyjmując rok budowy np.: 1935: 2008 – 1935 = 73 lata) – 

należy uznać za dość wysłużony. 

W świetle Dziennika Ustaw Nr 63 / 2000 r. [poz. 1.2] – przyjmuje się ze względu na stan 

graniczny nośności i użytkowania – okresy eksploatacyjne w danych warunkach, np.: 

- dla ustrojów nośnych   - okres 80 lat; 

- dla podpór   - okres 100 lat. 

2). Pożądana klasa obciążenia ruchomego dla omawianego mostu – z uwagi na jego 

lokalizację – w świetle przepisów i wytycznych Inwestora, a  także wg opinii Miejskiego 

Zarządu Dróg i Komunikacji w Piotrkowie Tryb. – klasa B a nawet A. 

3). Biorąc pod uwagę dane z p. 1 i 2, a także fakt, iż najsłabsze elementy konstrukcyjne 

przęseł są pozaklasowe; ich wzmacnianie o kilka klas w górę – byłoby nieracjonalne i 

nieekonomiczne, a tym bardziej że wiedza o stanie technicznym podpór jest niewielka i 

hipotetyczna. 

 

6.2 Nośność projektowanego przepustu 

Przyjęta koncepcja generalnej przebudowy mostu na przepust w niniejszym Programie – 

zapewnia obciążenie ruchome na obiekcie wg klasy A – w świetle normy obciążeń mostowych 

(PN-85/S-10030). 

 



7. Utrzymanie ruchu w czasie przebudowy mostu 

Z uwagi na przyjętą w opracowaniu całkowitą przebudowę dość długiego mostu (Lc=32,80 m) 

– na przepust o świetle B = 9,145 m, położony w skosie α=65º oraz lokalne warunki terenowe 

(duże zabagnienie przyległych do drogi łąk) – zdaniem zespołu autorskiego – utrzymanie 

ruchu kołowego w czasie budowy na przebudowywanym moście nie będzie możliwe; ruch ten 

będzie musiał być skierowany na trasy zastępcze. Ruch pieszy na tym odcinku ul. Wolborskiej 

jest wprawdzie minimalny, ale należy się liczyć z potrzebą zapewnienia przejścia pieszym 

obok placu budowy – z przekroczeniem rzeki przy pomocy prowizorycznej kładki. 

Czas trwania przebudowy mostu na przepust – w jednym cyklu –  nie powinien przekroczyć 3 

– 4 miesięcy. 






















