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1. Wstęp

Zgodnie z §136 rozporządzenia [1] 

z obiektów inżynierskich – w tym mo-

stów – powinny być odprowadzane wody 

opadowe. Stąd dalej w §180 pkt 7 tego roz-

porządzenia, urządzenia odprowadzenia 

wód opadowych określane są jako jeden 

z ważnych elementów wyposażenia mo-

stów, odgrywający istotną (jeżeli nie jedną 

z najważniejszych) rolę w zapewnieniu 

ich trwałości. Obiekty inżynierskie po-

winny być zatem tak zaprojektowane 

i wykonane, aby w przyjętym okresie 

użytkowania i poziomie utrzymania była 

zapewniona ich trwałość, rozumiana jako 

zdolność użytkowania obiektu przy zacho-

waniu cech wytrzymałościowych i eksplo-

atacyjnych, których miernikiem są sta-

ny graniczne nośności i stany graniczne 

użytkowania.

Zapewnienie trwałości konstrukcji wy-

nika z bardzo ważnego aspektu rozwoju 

cywilizacji – zrównoważonego rozwoju 

(sustainable development). W raporcie 

Nasza wspólna przyszłość Światowej Ko-

misji do Spraw Środowiska z 1987 r. rozwój 

zrównoważony zdefiniowano jako „zaspo-

kajający potrzeby obecnego pokolenia bez 

pozbawiania możliwości przyszłych poko-

leń do zaspokajania ich potrzeb”.

Budownictwo (w tym mostownictwo) 

spełniające wymagania zrównoważonego 

rozwoju powinno dążyć we wszystkich fa-

zach okresu jego trwania do minimalizacji 

zużycia energii i zasobów naturalnych, 

przy możliwie najmniejszym obciążeniu 

środowiska [2]. Związek zrównoważonego 

rozwoju z trwałością konstrukcji, a więc 

istnieniem sprawnie funkcjonującego 

systemu odwodnienia obiektu mostowe-

go, wydaje się być zatem oczywisty. Tylko 

trwały most, z odpowiednio długim tzw. 

czasem życia (life time – często używa-

ny termin w programach ramowych Unii 

Europejskiej [3]), gwarantuje spełnienie 

wymagań zrównoważonego rozwoju w sek-

torze budownictwa.

2. Spadek trwałości i degradacja obiektu 

mostowego w wyniku braku sprawnie funk-

cjonującego systemu odwodnienia – geneza 

problemu

Aby most mógł prawidłowo spełniać 

swoją funkcję, a więc być przydatny komu-

nikacyjnie, powinien być trwały i odporny 

na wpływy środowiska. Woda pochodząca 

z opadów deszczu i śniegu jest głównym 

czynnikiem niszczącym budowle. W celu 

zapewnienia bezpieczeństwa ruchu na mo-

stach w zimie konieczne jest usuwanie 

z nich śniegu i lodu, co w przypadku mo-

stów drogowych i mostów dla pieszych 

odbywa się najczęściej poprzez posypy-

wanie jezdni i chodników solą kuchenną 

(NaCl). Jest to bardzo skuteczna metoda 

odladzania, jednak poważną jej wadą 

jest fakt, że solanka oddziaływuje korozyj-

nie na materiały konstrukcyjne, z których 

budowane są mosty: beton i stal. Woda 

opadowa deszczowa oraz pochodząca 

z topnienia śniegu i lodu nie jest czysta, 

ale zawsze zawiera rozpuszczone związki 

chemiczne: najróżniejsze sole oraz tlenki 

pochodzące ze spalania kopalin i emisji 

przemysłowej (przede wszystkim związki 

siarki i azotu). Tlenki wchodząc w reakcję 

z wodą tworzą kwasy, a kwasy oraz sole 

wchodzą w reakcje chemiczne z materia-

łami budowlanymi, powodując ich korozję 

i zniszczenie [4].

Przykłady degradacji obiektów mosto-

wych w wyniku braku systemu odwodnie-

nia lub źle funkcjonującego systemu istnie-

jącego przedstawiono na rycinach 1–7.

3. Rozwiązania materiałowe i konstruk-

cyjne stosowane w systemach odwodnień 

obiektów mostowych

System odwodnienia obiektu mostowe-

go sprawnie funkcjonuje i odprowadza 

wodę w całym okresie eksploatacji mostu 

(wspomniany life time), jeśli charaktery-

zuje się jak najlepszymi rozwiązaniami 

materiałowymi i konstrukcyjnymi. Sy-

stem odwodnienia musi być trwały, a więc 

odporny na działanie szeregu czynników 

destrukcyjnych, w tym m.in. oddziaływa-

nie środowiska zewnętrznego, oddziały-

wania dynamiczne wywołane ruchem po-

jazdów, czynnik społeczny itd., o których 

będzie mowa w dalszej części niniejszego 

artykułu.

3.1. Przewody żeliwne

Żeliwo jest materiałem utworzonym 

głównie z żelaza, węgla (w postaci grafitu) 

oraz krzemu. Żeliwo szare, jako materiał 

do budowy wodociągów, wykorzystywano 

już w połowie XV w. W latach 50. XX w., 

żeliwo szare zostało zastąpione żeliwem 

sferoidalnym, charakteryzującym się wyż-

szymi parametrami wytrzymałościowymi 

[3 za 9].

Rury produkowane są metodą odlewa-

nia odśrodkowego (początkowo metodą 

odlewania w formach piaskowych [5]). 

Rury i kształtki łączone są za pomocą złą-

cza kielichowego lub specjalnych obejm 

oraz łączników zaciskowych (ryc. 8).

Ryc. 1. Przyczółek. Widoczne zacieki oraz uszko-

dzenia ściany – korozja zbrojenia

Ryc. 2, 3. Przyczółek. Widoczne zacieki oraz uszkodzenia ściany – ubytek betonu oraz niedrożny przewód 

odwadniający
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Ryc. 8. System odwodnienia obiektu mostowego 

wykonany z przewodów żeliwnych [3]

Kompensacja wydłużeń redukowana 

jest poprzez zawieszenia sprężynowe lub 

kompensatory elastomerowo-spiralne. Za-

bezpieczenie antykorozyjne stanowią ze-

wnętrzne i wewnętrzne powłoki ochronne 

(ryc. 9 a) i wykładziny wewnętrzne. Brak 

zastosowania antykorozyjnej powłoki 

ochronnej powoduje przyspieszoną koro-

zję elementu (ryc. 9 b).

Szczegółowe wymagania właściwości 

powłok malarskich klasyfikujące systemy 

do stosowania w środowisku o korozyjno-

ści C5 podaje PN-EN ISO 12944-2:2001.

3.2. Przewody stalowe

Przewody z rur stalowych wykorzysty-

wano do budowy wodociągów już w XVIII 

w. [3 za 9]. Obecnie w Polsce produkowane 

są rury ze stali niestopowych i niskosto-

powych w trzech podstawowych techno-

logiach: spawanie wzdłużne, spawanie 

spiralne, zgrzewanie prądami wielkiej 

częstotliwości. Przewody stalowe łączone 

są za pomocą spawania odcinków rur lub 

specjalnych stalowych obejm, wyposażo-

nych w gumowe uszczelnienia jedno- lub 

dwuwargowe oraz łączników zaciskowych. 

Redukcja wydłużeń następuje za pomocą 

kompensatorów elastomerowo-spiralnych. 

Przewody stalowe zabezpieczane są anty-

korozyjnie poprzez cynkowanie zanurze-

niowe (ogniowe) lub poprzez zewnętrzne 

i wewnętrzne powłoki ochronne.

3.3. Przewody z tworzyw termoplastycz-

nych

Wśród najczęściej stosowanych materia-

łów z tworzyw termoplastycznych do pro-

dukcji systemów odwodnieniowych drogo-

wych obiektów mostowych należą:

polichlorek winylu – PVC-U (ryc. 

11),

polietylen – PE (z tej grupy materia-

łowej zaleca się stosować tylko od-

miany o wysokiej gęstości – PEHD, 

ryc. 12),

polipropylen – PP.

Tworzywa te charakteryzują się nieupo-

rządkowaną (amorficzną) lub częściowo 

❑

❑

❑

uporządkowaną (krystaliczną) strukturą 

wewnętrzną, co ma decydujący wpływ 

na ich właściwości techniczne i fizyczno-

mechaniczne [3 za 9].

W ramach opracowywanych na zlecenie 

Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Au-

tostrad Zaleceń projektowania, budowy 

i utrzymania dróg i obiektów inżynier-

skich nie zaleca się stosowania systemów 

odwodnieniowych wykonanych z PVC-U, 

przede wszystkim ze względu na słabą 

wytrzymałość tego materiału na niskie 

temperatury otoczenia.

Ryc. 11. System odwodnienia obiektu mostowego 

wykonany z PVC-U [3]

Przewody z polietylenu i polipropyle-

nu produkowane są metodą wytłaczania, 

polegającą na przeciskaniu przez głowicę 

Ryc. 4, 5, 6, 7. Inne elementy konstrukcyjne mostu uszkodzone w wyniku braku odwodnienia [10]

Ryc. 9. Kształtka żeliwna: a) zabezpieczona zewnętrzną  i wewnętrzną antykorozyjną powłoką ochronną, b) bez 

zabezpieczenia antykorozyjnego [3]

Ryc. 10. System odwodnienia obiektu mostowego 

wykonany z przewodów stalowych [3]

Ryc. 12. System odwodnienia obiektu mostowego 

wykonany z PE [3]
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formującą uplastycznionego granulatu 

z dodatkami antyutleniaczy, stabilizato-

rów i pigmentów lub metodą nawijania 

masy polietylenowej lub polipropyleno-

wej na obracający się walec stalowy [3]. 

Produkowane rury mogą posiadać ścianki 

gładkie lub profilowe. Przewody z polie-

tylenu i polipropylenu łączone są między 

sobą za pomocą [3 za 4]: zgrzewania do-

czołowego, zgrzewania elektrooporowego, 

zgrzewania za pomocą mufy termokur-

czliwej, spawania ekstruderem, łączenia 

z kielichem kompensacyjnym.

Przyłączenie rur wraz z kształtkami 

z wpustem mostowym następuje poprzez 

mufę termokurczliwą, kielich z korkiem 

lub kielich kompensacyjny. Miejsce takie-

go połączenia powinno być zabetonowane 

w płycie mostowej lub, jeśli połączenie 

następuje z wystającym z płyty króćcem 

od wpustu, w pobliżu połączenia na rurze 

należy umieścić punkt stały.

Istnieje możliwość przyłączenia sączka 

bezpośrednio do przewodów PE lub PP 

poprzez zastosowanie kształtki z bezpo-

średnim odejściem do sączka lub poprzez 

rurę (giętką lub sztywną) podłączanej 

do sączka [3 za 4].

Ze względu na zjawisko rozszerzania 

i kurczenia się polietylenu lub polipropy-

lenu przewody powinny być montowane 

poprzez [3 za 4]: zastosowanie ramienia 

kompensacyjnego, zastosowanie kieli-

chów kompensacyjnych, zamocowanie 

instalacji w sposób sztywny, zabetono-

wanie.

Przewody odwodnieniowe z PE i PP 

mogą być montowane jako instalacje po-

ziome oraz pionowe. Instalacje poziome 

łączone są za pomocą kielichów kompen-

sacyjnych lub podpór przesuwnych.

Do podstawowych zalet przewodów wy-

konanych z tworzyw termoplastycznych 

zaliczyć można: mały ciężar, możliwość 

produkcji o dużych długościach, odpor-

ność na chemiczną agresywność środo-

wiska, odporność na ścieranie, dobre 

właściwości hydrauliczne, brak potrzeby 

stosowania warstw ochronnych, małą na-

siąkliwość, łatwy i szybki montaż, łatwość 

obróbki mechanicznej i łączenia z innymi 

materiałami, odporność na korozję we-

wnętrzną i zewnętrzną, szczelność.

Do wad przewodów wykonanych z two-

rzyw termoplastycznych zaliczyć można: 

niestabilność parametrów wytrzymałoś-

ciowych podczas zmian temperatury, 

dużą rozszerzalność liniową, kruchość 

w niskich temperaturach (PVC-U), wraż-

liwość na promieniowanie UV, łatwy 

i szybki demontaż, brak tradycji stoso-

wania – doświadczeń eksploatacyjnych 

w warunkach rzeczywistych.

3.4. Przewody z duroplastów

Tworzywa z duroplastów do produk-

cji rur zaczęto stosować w latach 60. XX 

w. [3 za 9]. Do produkcji rur z tworzywa 

GRP wykorzystuje się żywice poliestro-

we, włókno szklane pełniące rolę zbroje-

nia oraz wypełniacze w postaci węglanu 

wapnia i piasku kwarcowego. Rury z GRP 

wytwarzane są metodą odlewania odśrod-

kowego oraz metodą nawojową. Kształtki 

GRP produkowane są z odcinków rur lub 

metodą nawojową. Przewody z GRP łą-

czone są za pomocą łączników z GRP lub 

łączników specjalnych.

Do podstawowych zalet przewodów wy-

konanych z tworzywa GRP zalicza się: 

odporność na ścieranie, dobre właściwości 

hydrauliczne, odporność na korozję che-

miczną i elektrochemiczną, odporność 

na działanie promieni UV, podwyższoną 

odporność ogniową, niewielkie wydłuże-

nie cieplne, termoodporność, szczelność, 

estetyczny wygląd. Niewątpliwie dużą za-

letą architektoniczną wyrobów z tworzywa 

GRP jest możliwość jego barwienia, dzięki 

czemu można dopasować kolor odwodnie-

nia do koloru konstrukcji obiektu mosto-

wego (ryc. 8).

Do wad przewodów wykonanych 

z tworzywa GRP zaliczyć można: niską 

odporność na uderzenia mechaniczne, 

duży ciężar, montaż przy użyciu maszyn, 

utrudnione połączenie z wyrobami z in-

nych materiałów, brak tradycji stosowania 

– doświadczeń eksploatacyjnych w warun-

kach rzeczywistych.

Przewody odwodnieniowe z GRP mogą 

być montowane jako instalacje poziome 

oraz pionowe. Redukcja wydłużeń nastę-

puje za pomocą kielichów kompensacyj-

nych wykonanych z GRP.

Ryc. 13. Odwodnienie obiektu mostowego przewo-

dami z tworzywa GRP [3]

3.5. Kompensatory

Redukcja wydłużeń następuje za po-

mocą zawieszenia sprężynowego kom-

pensatorów elastomerowo-spiralnych 

lub kielichów kompensacyjnych. Dobór 

odpowiedniego kompensatora zależy 

przede wszystkim od rodzaju materiału, 

z którego wykonane są elementy systemu 

odwodnień drogowych obiektów mosto-

wych [3].

3.6. Stalowe konstrukcje mocujące

Wszystkie elementy systemu odwod-

nień drogowych obiektów mostowych 

przymocowane są do konstrukcji obiek-

tu przy pomocy specjalnych stalowych 

konstrukcji mocujących. Elementy mo-

cujące, m.in. uchwyty stalowe, konsole 

z płytą mocującą, szyny profilowe, rury 

montażowe, odciągi uchwytów powinny 

być zabezpieczone antykorozyjnie i do-

bierane indywidualnie przez projektanta 

do każdego rodzaju materiału [3].

Ryc. 15, 16, 17. Stalowe konstrukcje mocujące [3]

4. Zrównoważony rozwój technologii roz-

wiązań materiałowych

Na Uniwersytecie Zielonogórskim 

w ramach przewodu doktorskiego współ-

autorki niniejszego artykułu, prowadzo-

nego u prof. Adama Wysokowskiego, 

wykonywane są badania oddziaływania 

na środowisko materiałów stosowanych 

w systemach odwodnień obiektów mosto-

wych metodą LCA (Life Cycle Assesment), 

która jest jedną z metod oddziaływania 

na środowisko wyrobu w całym cyklu jego 

życia, tj. od wydobycia surowców do jego 

produkcji, aż po końcowe zagospoda-

rowanie (popularnie zwana „od kołyski 

po grób”). Metoda ta jest narzędziem po-

zwalającym na sprawną realizację poli-

tyki ochrony środowiska w myśl zasady 

zrównoważonego rozwoju. W Polsce LCA 

jeszcze nie jest tak popularna i szeroko 

wykorzystywana jak poza granicami, 

w ostatnich latach stosowana jest jednak 

coraz częściej i ma już określone miejsce 

w standardach ISO 14000 oraz – od kilku 

lat – również w polskich normach.

SETAC (Amerykańskie Stowarzyszenie 

Toksykologii i Chemii Środowiska) przy-

jęło definicję LCA, według której jest ona 

techniką mająca na celu ocenę zagrożeń 

Ryc. 14. Kompensatory [3]
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środowiskowych związanych z systemem 

wyrobu lub działaniem, zarówno przez 

identyfikowanie oraz ocenę ilościową 

zużytych materiałów i energii oraz od-

padów wprowadzanych do środowiska, 

jak i ocenę wpływu tych materiałów, 

energii i odpadów na środowisko. Ocena 

dotyczy całego okresu istnienia wyrobu 

lub działania, począwszy od wydobycia 

i przetwórstwa surowców mineralnych, 

procesu produkcji wyrobu, dystrybucji, 

stosowania, wtórnego wykorzystania, 

utrzymywania, recyklingu i końcowego 

zagospodarowania oraz transportu.

Współautorka niniejszego artykułu 

w jednym z zeszytów Zaleceń projektowa-

nia, budowy i utrzymania dróg i obiektów 

inżynierskich, dotyczącym zagadnień eko-

logicznych odwadniania pasa drogowego 

[11] proponuje zastosowanie metody LCA 

w trzech obszarach związanych z odwad-

nianiem dróg (co można odnieść również 

do odwadniania obiektów mostowych):

– OBSZARZE PRODUKTU , gdzie pro-

duktami mogą być materiały, stosowane 

w urządzeniach do odwadniania dróg, 

np. PEHD, kamionka, żywice poliestrowe, 

PVC, PP, urządzenia, obiekty stosowane 

do odprowadzania zanieczyszczeń podczas 

odwadniania pasa drogowego, urządzenia 

chroniące środowisko gruntowo-wodne 

przed zanieczyszczeniami itd;

– OBSZARZE SYSTEMU , gdzie jako sy-

stem rozumie się w tym przypadku zespół 

obiektów i (lub) urządzeń, które składają 

się na odwodnienie drogi, np. system ka-

nalizacji deszczowej, system oczyszczania 

ścieków, system zagospodarowania odpa-

dów, system rekultywacji gruntów;

– OBSZARZE PROCESU (USŁUGI) , gdzie 

procesem (usługą) mogą być np. proces 

eksploatacji urządzenia lub obiektu, 

całego systemu kanalizacji deszczowej 

bądź systemu oczyszczania ścieków, pro-

ces oczyszczania ścieków metodą mecha-

niczną lub biologiczną, proces zagospo-

darowania odpadów, proces powstawania 

zanieczyszczeń w spływach powierzchnio-

wych z dróg itp.

Uzyskane wyniki analiz LCA dla po-

szczególnych obszarów zastosowań mogą 

stanowić wskazówkę dla użytkowników 

systemów odwodnień dróg, jak rów-

nież odwodnień obiektów mostowych 

w zakresie oddziaływania na środowisko 

tych obiektów. Mogą być podpowiedzią 

np. przy podejmowaniu decyzji o wybo-

rze technologii rozwiązań materiałowych 

nie tylko z punktu widzenia najlepszych 

parametrów jakościowych i użytkowych 

systemu, takich jak ciężar, odporność 

na korozję, ścieranie, działanie promieni 

UV, szczelność, wytrzymałość mechanicz-

ną, odporność na inkrustrację, ale również 

oddziaływania na środowisko. Analiza po-

równawcza metod oczyszczania ścieków, 

zagospodarowania odpadów czy rekul-

tywacji gruntów może wskazać metodę 

optymalną z punktu widzenia nie tylko 

uzyskanego efektu redukcji substancji 

zanieczyszczających na etapie eksploata-

cji, lecz w całym cyklu życia, począwszy 

od wydobycia surowców do produkcji po-

jedynczego urządzenia.

Ponieważ LCA jest najbardziej przy-

datna w analizach porównawczych, gdy 

porównuje się kilka przedmiotów lub 

działalności pełniących tę samą funkcję, 

można dzięki niej stwierdzić, który przed-

miot analizy jest najbardziej przyjazny 

środowisku, ewentualnie ustalić, który 

element rozpatrywanego systemu najsil-

niej oddziałuje na środowisko. W przypad-

ku wykonywania analiz porównawczych 

można je uprościć do tzw. analizy różnic, 

która obejmuje tylko te procesy i elemen-

ty, różniące się między systemami.

Wyniki analiz LCA mogą dostarczyć 

wnioski, na podstawie których można 

przeprojektować istniejący produkt, sy-

stem, proces (usługę) tak, aby spełniał 

wymagania ochrony środowiska. Wyniki 

te mogą zatem służyć jako pomoc w po-

dejmowaniu decyzji dotyczącej ich mo-

dyfikacji czy wyboru optymalnej strate-

gii działania. Należy jednak podkreślić, 

że LCA nie jest narzędziem służącym 

do podejmowania decyzji, a jedynie meto-

dą dostarczającą wyniki wspomagających 

proces decyzyjny.

5. Elementy konstrukcji mostu podlegają-

ce odwodnieniu – zalecenia projektowania, 

budowy i utrzymania

Aby skutecznie odwodnić most, należy 

mieć na uwadze kompleksową realizację 

systemu odwodnienia, uwzględniającą 

odprowadzenie wody deszczowej z tych 

wszystkich obszarów (elementów kon-

strukcyjnych) mostu, z którymi ma ona 

kontakt, w których gromadzi się i zalega 

przez dłuższy czas. Należy zatem dążyć 

do tego, by jak najbardziej zminimalizo-

wać skutki jej negatywnych oddziaływań 

(ryc. 1, 2). Prawidłowo zainstalowany sy-

stem odwodnień na obiekcie mostowym 

ma jak najszybciej umożliwić odprowa-

dzenie wody ze wszystkich części kon-

strukcyjnych obiektu mostowego za po-

mocą odpowiedniego systemu wzajemnie 

ze sobą połączonych elementów do zbior-

czego systemu kanalizacyjnego, tak aby 

nie było zagrożone bezpieczeństwo ruchu 

i stan techniczny obiektu mostowego, 

o czym pisano już wielokrotnie [3, 5, 6, 

7, 8]. Przede wszystkim jednak należy 

pamiętać o tym, by nie wymuszać ko-

nieczności stosowania odwodnienia tam, 

gdzie istnieje możliwość kształtowania 

konstrukcji w sposób uniemożliwiający 

ingerencję wody.

Do podstawowych elementów kon-

strukcji mostu podlegających odwodnie-

niu należą [10]: fundamenty, przyczółki 

i podpory, powierzchnia mostu, ustrój 

nośny, strefa przyobiektowa. Aktualnie 

najmniej rozpoznany jest obszar odwod-

nienia mostu w obrębie fundamentów, 

przyczółków i podpór.

W celu zebrania dotychczasowej wiedzy 

w zakresie odwodnienia infrastruktury 

komunikacyjnej, określenia i ujednolice-

nia wymagań dotyczących projektowania, 

budowy i nadzoru nad jego wykonywa-

niem oraz analizy wpływu efektywności 

odwodnienia mostów na ich trwałość, po-

wołana została specjalna Grupa Robocza 

GRODWOD, składająca się z przedstawi-

cieli nauki, producentów, wykonawców 

i administratorów [3]. Efektem końcowym 

pracy tej grupy mają być – opracowane 

na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg 

Krajowych i Autostrad – Zalecenia pro-

jektowania, budowy i utrzymania od-

wodnienia dróg i obiektów inżynierskich, 

składające się z siedmiu zeszytów, wśród 

których znajdzie się również zeszyt doty-

czący odwodnienia mostów (tab.1). Koor-

dynatorami Grupy Roboczej GRODWOD 

są: prof. dr hab. inż. Dariusz Sybilski i doc. 

dr hab. inż. Adam Wysokowski, prof. UZ, 

z Instytutu Badawczego Dróg i Mostów.

Aktualnie prace nad Zaleceniami... 

są w fazie końcowych konsultacji i uzgod-

nień. Ich wydanie drukiem ma nastąpić 

po zatwierdzeniu przez GDDKiA w grud-

niu 2007 r.

Oznaczenie 
zeszytu

Tytuł zeszytu Odpowiedzialny
za opracowanie

PG1 – Zeszyt 1 Zalecenia projektowania, budowy i utrzymania 
ODWODNIENIA DRÓG I PRZYSTANKÓW KOMU-
NIKACYJNYCH

Politechnika Śląska, dr inż. Barbara Strycharz

PG2 – Zeszyt 2 Zalecenia projektowania, budowy i utrzymania 
ODWODNIENIA OBIEKTÓW MOSTOWYCH

Instytut Badawczy Dróg i Mostów – filia 
Wrocław, dr Wiktor Jasiński, dr hab. inż. Adam 
Wysokowski, prof. UZ

PG3 – Zeszyt 3 Zalecenia projektowania, budowy i utrzymania 
ODWODNIENIA TUNELI, PRZEJŚĆ PODZIEM-
NYCH I PRZEPUSTÓW

Politechnika Wrocławska
dr hab. inż. Cezary Madryas

PG4 – Zeszyt 4 Zalecenia projektowania, budowy i utrzymania 
ODWODNIENIA KONSTRUKCJI OPOROWYCH

Politechnika Wrocławska, dr hab. inż. Cezary 
Madryas

PG5 – Zeszyt 5 Zalecenia projektowania, budowy i utrzymania 
ODWODNIENIA MOP-ÓW I PARKINGÓW

Instytut Badawczy Dróg i Mostów  – filia 
Wrocław, dr Wiktor Jasiński, dr hab. inż. Adam 
Wysokowski

PG6 – Zeszyt 6 Wytyczne diagnostyki odwodnienia dróg i obiek-
tów inżynierskich

Instytut Badawczy Dróg i Mostów, mgr inż. 
Jacek Sudyka

PG7 – Zeszyt 7 Zagadnienia ekologiczne odwodnienia pasa 
drogowego

Uniwersytet Zielonogórski, prof. dr hab. inż. 
Tadeusz Kuczyński, dr hab. Urszula Kołodziej-
czyk, prof. UZ

Tab. 1. Zeszyty Zaleceń projektowania, budowy i utrzymania odwodnienia dróg i obiektów inżynierskich
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Końcowe opracowanie przeznaczone 

będzie do stosowania w planowaniu, pro-

jektowaniu, budowie, nadzorze i utrzy-

maniu odwodnień dróg i ich obiektów 

inżynierskich przez jednostki planistycz-

ne, projektowe, administrację drogową, 

organy administracji państwowej i samo-

rządowej oraz wykonawców robót. Temat 

ma charakter pracy naukowo-badawczej 

i wdrożeniowej.

W składzie wydawnictwa (tab.1) – jak 

już wspomniano – znajdzie się zeszyt Za-

lecenia projektowania, budowy i utrzyma-

nia odwodnienia obiektów mostowych. Ze-

szyt ten obejmuje swym zakresem [10]:

identyfikację i klasyfikację zagrożeń 

powodujących uszkodzenia elementów 

odwodnień obiektów mostowych – de-

strukcję nawierzchni pod wpływem zamar-

zania, destrukcję pod wpływem różnicy 

rozszerzalności termicznej nawierzchni 

i podłoża, w wyniku oddziaływania śro-

dowiska, w wyniku stosowania środków 

chemicznych, w wyniku oddziaływań dy-

namicznych, czynnik społeczny oraz brak 

właściwego utrzymania;

omówienie podstawowych elementów 

systemu odwodnienia: odwodnienie mo-

stów w obrębie fundamentów, przyczółków 

i podpór, odwodnienie powierzchni mostu 

(nawierzchni, izolacji, dylatacji), ustro-

ju nośnego (wpusty ściekowe, przewody 

zbiorcze), systemy zawiesi, odwodnienie 

strefy przyobiektowej (płyty przejściowe, 

ścieki skarpowe, kanalizacja zbiorcza);

zagadnienia projektowania elemen-

tów odwodnienia, tj. odwodnienia płyty 

pomostowej (pochylenie nawierzchni jezd-

ni i chodników, rozmieszczenie wpustów 

mostowych), przewody zbiorcze (przyłącza 

do wpustów mostowych, przyłącza sącz-

ków odwadniających, systemy mocowania 

instalacji odwodnieniowej), warunki sto-

sowania separatorów, odwodnienie strefy 

przyobiektowej (płyty przejściowe, ścieki 

skarpowe, kanalizacja deszczowa);

wskazanie kryteriów doboru materia-

łów: z żeliwa, tworzyw termoplastycznych, 

duroplastów, stali nierdzewnej, betonu 

i polimerobetonu, omówienie systemu 

mocującego, dobór geosyntetyków i se-

paratorów;

zalecenia wykonawstwa;

kryteria odbioru;

utrzymanie;

diagnostykę;

estetykę;

zagadnienia ekologiczne.

6. Badania systemów odwodnień mostów 

prowadzone w Instytucie Badawczym Dróg 

i Mostów – filia Wrocław

IBDiM wykonuje badania systemów od-

wodnień infrastruktury komunikacyjnej, 

w tym drogowych obiektów mostowych 

zarówno na próbkach, jak i na rzeczy-

wistych konstrukcjach oraz wykonuje 

ich przeglądy pod kątem instalowania 

i stosowania w obiektach istniejących 

i nowo budowanych: [5, 10, 11, 12, 13, 14, 

15].

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

Na rycinie 18 przedstawiono schemat 

stanowiska badawczego „STEND” w IB-

DiM w Żmigrodzie, na którym wykony-

wane są te badania.

Instytut przeprowadza procesy apro-

bacyjne dla materiałów i wyrobów stoso-

wanych w inżynierii komunikacyjnej, dla 

których brak jest odpowiednich aktów 

prawnych i normalizacyjnych.

Aprobaty techniczne wydawane 

są na podstawie analizy wyników badań, 

stwierdzających przydatność danego 

wyrobu do stosowania w określonych 

warunkach. Badania wyrobów przepro-

wadzane są więc zgodnie z wypracowa-

nymi procedurami badawczymi lub wręcz 

zgodnie z zaleceniami do wykonywania 

badań aprobacyjnych. W IBDiM opra-

cowywano procedury badawcze spójne 

z procedurami i normami krajów, które 

mają doświadczenie w stosowaniu anali-

zowanych wyrobów, poszerzone o krajowe 

wymagania.

Na podstawie odpowiednich badan 

i analiz technicznych IBDiM w Żmigro-

dzie przygotował szereg aprobat technicz-

nych na systemowe rozwiązania odwod-

nień obiektów mostowych, wykonanych 

praktycznie ze wszystkich dostępnych 

materiałów (polipropylen, żeliwa, kamion-

ki, a także GRP).

7. Podsumowanie

Sprawnie funkcjonujący system odwod-

nienia jest istotnym elementem trwałości 

obiektu mostowego, mającym istotne zna-

czenie z punktu widzenia zrównoważone-

go rozwoju w budownictwie.

Z uwagi na dużą liczbę rozwiązań sy-

stemów odwodnień mostów, zarówno ma-

teriałowych, jak i konstrukcyjnych oraz 

dowolność ich stosowania, zagadnienia 

te należy jak najszybciej uporządkować. 

Celowi temu służą Zalecenia projektowa-

nia, budowy i utrzymania dróg i obiektów 

inżynierskich, opracowywane na zlecenie 

GDDKiA.

Autorzy Zaleceń... wyrażają nadzieję, iż 

problematyka LCA i prowadzone wyniki 

badań systemów odwodnień tą metodą, 

które obecnie są w początkowej fazie, po-

zwolą w przyszłości określić optymalny 

system odwodnień pod względem rozwią-

zania materiałowego i jego oddziaływania 

na środowisko.

Szerokie badania, prowadzane od kilku 

lat przez IBDiM w Żmigrodzie dla syste-

mów krajowych i zagranicznych, umożli-

wiają wybór najbardziej trwałych i efek-

tywnych konstrukcji odwodnień zarówno 

w mostach, jak i szerzej – w budownictwie 

komunikacyjnym.
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