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Przedmiotem opracowania jest stopień wodny Przegalina na rzece Martwa Wisła składający się z
dwóch śluz wraz z awanportami.
Szczegółowy zakres rzeczowy projektu wykonawczego obejmuje:
budowę stanowisk postojowych (pomost cumowniczy oraz pomost z pontonów pływających) w
awanporcie dolnym śluzy Przegalina Północna,
naprawę powierzchni betonowych (żelbetowych) konstrukcji ścian głów śluzy Przegalina
Południowa- technologia wykonania,
lokalną reprofilację powierzchni żelbetowych konstrukcji oczepu komory śluzy Przegalina
Południowa - technologia wykonania,
remont płyt betonowych umocnienia brzegowego awanportów górnego i dolnego śluzy
Przegalina Południowa - technologia wykonania.
remont dolnych wrót wsporczych dwuskrzydłowych śluzy Przegalina Północna,
remont umocnień brzegowych awanportów śluz Przegaliny Północnej i Południowej,
remont kierownic, dalb cumowniczych oraz pomostów cumowniczych w awanportach górnym i
dolnym śluzy Przegalina Południowa.
Uwaga: remont konstrukcji Śluzy Północnej wraz z jej odwodnieniem na czas remontu, odmulenie śluz i
awanportów obu śluz oraz remont części podwodnej śluzy Południowej (poza zamknięciami
remontowymi) wraz z montażem i demontażem tych zamknięć są przedmiotem odrębnych projektów.

2.1

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z roku 2011, nr 243 poz. 1623);

2.2

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120, poz. 1132);

2.3

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072 z
późniejszymi zmianami);
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2.4

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r., w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z
2007 r. nr 86, poz. 579);

2.5

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145);

2.6

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. nr 185 z późniejszymi
zmianami).

3.1

Przebudowa stopnia wodnego Przegalina na rzece Martwa Wisła. Etap 1. Koncepcja.
Szczecin, 2014 r.;

3.2

Przebudowa stopnia wodnego Przegalina na rzece Martwa Wisła. Etap 2. Projekt
zagospodarowania terenu. Szczecin, 2014 r.;

3.3

Przebudowa stopnia wodnego Przegalina na rzece Martwa Wisła. Etap 2. Projekt Budowlany.
Projekt przebudowy stopnia wodnego. Szczecin, czerwiec 2014 r.;

3.4

Dokumentacja geologiczno-inżynierska. Wykonał: Geoprogram Wojciech Andrzejewski.
Bydgoszcz, kwiecień 2014 r.;

3.5

Inwentaryzacja fotograficzna obiektów;

3.6

Atest nurkowy z przeglądu podwodnego elementów konstrukcyjnych stopnia;

3.7

Sondaż dna awanportu dolnego (kanału odprowadzającego) Śluzy Północnej;

3.8

Śluza Przegalina Północna. Okresowa ocena stanu technicznego. Warszawa, listopad 2014;

3.9

Przegląd podwodny obiektu Przegalina Północna. Warszawa, grudzień 2008 r.

ą

Podłoże obu śluz stanowią utwory akumulacji rzecznej – namuły o konsystencji plastycznej lub
miękkoplastycznej poniżej zalegają piaski drobne i średnie.
Uwzględniając powyższe, konstrukcję głów i dna komory śluzy Przegalina Południowa osadzono na
gruntach niespoistych poprzez warstwę pospółki.
W przypadku śluzy Przegalina Północna, jej posadowienie może też obejmować wymianę gruntów
plastycznych, a przynajmniej zmianę ich stanu przez mechaniczne formowanie płyty(jest bardzo mało
prawdopodobne aby konstruktorzy niemieccy posadowili śluzę bezpośrednio na gruntach plastycznych).
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Przy czym należy podkreślić, że sekcja mostowa została dodatkowo posadowiona na palach
drewnianych, a z drugiej strony – na rysunku konstrukcyjnym śluzy nie uwidoczniono dylatacji w płycie.
Uwzględniając typ zaprojektowanych konstrukcji oraz warunki gruntowe obiekty śluzy zaliczają się do II
kategorii geotechnicznej.

Zakładając, że dynamika stanów wody po obu stronach śluz związana jest głównie z dynamiką zmian
stanów wody w Zatoce Gdańskiej w rejonie ujścia Wisły (znaczące przepływy rzeką Wisłą odbywają się
głównie w okresach poza sztormowych) to charakterystyczne stany wody w tym rejonie przedstawiają
się następująco:
wg Kr

wg wodowskazu

stan średni z wielolecia(SRW)
stanowisko górne – Przekop Wisły

+ 0,21 m n.p.m.

529

stanowisko dolne – Martwa Wisła

– 0,06 m n.p.m.

502

stanowisko górne – Przekop Wisły

– 0,84 m n.p.m.

424

stanowisko dolne – Martwa Wisła

– 0,89 m n.p.m.

419

stanowisko górne – Przekop Wisły

+ 2,88 m n.p.m.

796

stanowisko dolne – Martwa Wisła

+ 1,32 m n.p.m.

640

stanowisko górne – Przekop Wisły

- 0,58 m n.p.m.

450

stanowisko dolne – Martwa Wisła

- 0,58 m n.p.m.

450

stanowisko górne – Przekop Wisły

+ 1,12 m n.p.m.

620

stanowisko dolne – Martwa Wisła

+ 1,12 m n.p.m.

620

stan ostrzegawczy

+1,42 m n.p.m.

650

stan alarmowy

+1,92 m n.p.m.

700

stan najniższy z obserwowanych (NNW)

stan najwyższy z obserwowanych (NWW)

woda żeglowna najniższa (NWŻ)

woda żeglowna najwyższa (WWŻ)

Zaistniałe różnice stanów wody po obu stronach śluz uwarunkowane są retencyjnym działaniem
Martwej Wisły, a ich dynamika zależy od prędkości wzrostu stanów wody w Zatoce Gdańskiej, czasów
trwania okresów wzrostu, czasu kulminacji i czasu zacichania sztormów.
Stany ekstremalne o określonym prawdopodobieństwie pojawienia wynoszą:
6

Prawdopodobieństwo

Okres

Stany wody m n.p.m. wg Kr

P≥ [%]

powtarzalności

Stanowisko górne

Stanowisko dolne

Tp

(Przekop Wisły)

(Martwa Wisła)

[lata]
50

2

+ 1,69

+ 0,67

10

10

+ 2,44

+ 1,09

5

20

+ 2,70

+ 1,24

1

100

+ 3,22

+ 1,55

0,5

200

+ 3,43

+ 1,68

0,1

1000

+ 3,91

+ 1,97

Ś
Śluza Przegalina Północna została wybudowana w latach 1890-1895 w czasie wykonywania Przekopu
Wisły, jako połączenie żeglugowe pomiędzy Przekopem Wisły a jej deltowym rozgałęzieniem – Wisłę
Martwą. Śluza wraz z wałami przeciwpowodziowymi zabezpieczała nisko położone obszary aglomeracji
przed wodami Wisły podczas powodzi sztormowych i/lub wielkich przepływów.
W roku 1992 śluza została na stałe wyłączona z eksploatacji przez przegrodzenie i odcięcie od wody
górnej groblą ziemną i ścianką szczelną.
Groblę (obwałowanie) wykonano w latach 1995-1997 z gruntu namywanego o szerokości korony ca10
m i średniej wysokości ca 9 m n.p.m. Nachylenie skarpy z półką od strony byłego awanportu górnego
wynosi od 1:2,3 do 1:2,7 i 1:5. Nachylenie skarpy od strony śluzy wynosi 1:2. Skarpa podparta jest –
poprzez półkę o szerokości 3 m – ścianką szczelną z grodzic G-62 wbitych na głębokość ca 5 m, i
kotwionych - poprzez kleszcze z ceowników 2x240 mm (usytuowanych na rzędnej + 4,1 m n.p.m.) i
ściągi Ø 55 mm długości 14 m - do tarcz kotwiących 1,2 m x 1,2 m , usytuowanych w korpusie
obwałowania na rzędnej + 3,10 m n.p.m.
Na koronie obwałowania przebiega droga publiczna.
Śluza Przegalina Północna stanowi obecnie zabytek techniki i jest wykorzystywana okresowo jako
przystań dla taboru pływającego RZGW w Gdańsku.
Konstrukcja śluzy składa się z trzech części: skrzydeł głowy górnej stanowiących równocześnie podpory
mostu ruchomego (obecnie nieistniejącego) przyczółków wrót przeciwpowodziowych oraz śluzy
komorowej (głowa górna, komora, głowa dolna).
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Sekcja mostowa o długości 5,5 m i szerokości w świetle 12,5 m ma próg na rzędnej – 2,5 m n.p.m..
Wysokość ściany wynosi 10 m, z przyczółkiem mostowym 12,35 m. Obecnie most obrotowy został
zdemontowany, a korona sekcji została dostosowana do komunikacji.
Sekcja przeciwpowodziowa z wnęką na wrota przeciwpowodziowe ma długość 12,25 m i wysokość
ściany od 10 m do 10,3 m (rzędna korony + 7,5 m n.p.m.). Konstrukcja wrót wspornych stalowa ze
zbiornikami wypornościowymi. Skrzydła wrót zamykane ręcznie poprzez wciągarkę linową, obecnie
unieruchomiona we wnękach.
Sekcja głowy górnej śluzy o długości 14,8 m i wysokości ścian 5,55 m (rzędna dna– 2,55 m n.p.m.) z
wnęką na wrota śluzy, ma wbudowane kanały obiegowe o wymiarach h x b = 1,5 x 1,2 m z podwójnymi
wnękami na zamknięcia.
Konstrukcja głowy - dokowa z betonu z oblicowaniem ceglanym. Konstrukcja wrót analogiczna do wrót
przeciwpowodziowych z mechanizmami zamknięć o napędzie hydraulicznym. Napęd hydrauliczny
uruchamia także zamknięcia kanałów obiegowych.
Komora śluzy o konstrukcji dokowej z betonu i cegły, długości 50,8 m, szerokości w świetle 12,5 m i
wysokości ścian 5,5 m (rzędna dna – 2,5 m n.p.m.) wyposażona jest we wnęki drabinek wyjściowych i
krzyży cumowniczych oraz cokoły pod pachoły cumownicze.
Głowa dolna śluzy o długości 17,9 m i wymiarach poprzecznych jak komora, wykonana została z betonu
z oblicowaniem ceglanym, z kanałami obiegowymi i wnękami na wrota. Konstrukcja wrót, zamknięć
kanałów obiegowych i ich napędy jak w głowie górnej. Rzędna dna jak w głowie górnej.
Awanport dolny śluzy stanowi ca 400 m kanał prowadzący do koryta Martwej Wisły. Gabaryty kanału :
szerokość w dnie ca 22 - 23m, nachylenie skarp ca 1:1,5.
Skarpy i dno kanału na całej swojej długości umocnione jest brukiem z kamienia łamanego. Na dnie
kanału zalega ca 70cm warstwa nanosów głównie ilastych i pylastych.
W rejonie wejścia/wyjścia ze śluzy (głowa dolna) występują po obu stronach elementy podporowe
(kształtowniki dwuteowe) kierownic. Dalej szczątki pali drewnianych – po stronie północnej i stalowy
pomost cumowniczy po stronie południowej.
Ś
Wybudowana w latach 1975-1981 śluza południowa zastępuje wyłączoną z eksploatacji w 1992 roku
śluzę Przegalina Północna. Obiekt usytuowany jest w km 0 + 550 drogi wodnej Martwa Wisła i stanowi
połączenie żeglugowe pomiędzy Przekopem Wisły a jej deltowatym rozgałęzieniem – Martwą Wisłą.
Wrota górne śluzy spełniają jednocześnie funkcję wrót przeciwpowodziowych chroniących obszary
aglomeracji gdańskiej.
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Konstrukcję śluzy stanowią żelbetowe głowy wykonane w stalowej ściance szczelnej typu Larssen III n
wbitej do rzędnej – 14 m n.p.m. i komora śluzy o ściankach z brusów stalowych zwieńczonych oczepem
żelbetowym i dnem żelbetowym.
Od strony awanportu górnego, konstrukcję śluzy poprzedza kanał doprowadzający długości ca 40 m o
konstrukcji żelbetowej dokowej obejmującej trzy sekcje. Kanał oddylatowany od górnej głowy śluzy,
posadowiony jest na palach drewnianych w obrębie drewnianej ścianki szczelnej będących
pozostałościami po nieistniejącej śluzie dla barek. Zewnętrzna- od strony awanportu – sekcja kanału
powiązana jest z żelbetowymi ścianami oczepowymi o długości 25 m każda, osadzonymi na stalowej
ściance szczelnej.
Górną głowę śluzy komorowej o długości 20 m, szerokości w świetle 12 m i głębokości eksploatacyjnej
4,05 m stanowi żelbetowa konstrukcja dokowa o grubości dna 3,0 m i zmiennej szerokości ścian od 5
do 2 m, posadowiona na warstwie pospółki o miąższości 1,8 m. Wysokości ścian są zmienne i wynoszą
10,1 m od strony wody górnej, 9,0 m w części środkowej i 6,6 m od strony komory śluzy. W ścianach
głowy usytuowano kanały obiegowe o wymiarach

h x b = 2,0 x 1,5 m zamykane napędem

hydraulicznym.
Wyposażenie głowy stanowią wrota wsporne dwuskrzydłowe o rzędnej górnej krawędzi 5,09 m n.p.m. z
mechanizmami ruchu wrót napędzanymi hydraulicznie, z możliwością awaryjnego uruchomienia
napędem ręcznym.
W ścianach głowy, poniżej i powyżej wrót, znajdują się wnęki na zamknięcia szandorowe.
Ściany komory śluzy o długości użytkowej ca 188,4 m, szerokości w świetle 12 m i wysokości ścian 6,6
m wykonano- jak już zaznaczono- ze stalowej ścianki szczelnej typu Larssen III n wbitej do rzędnej – 12
m n.p.m. i zwieńczonej oczepem żelbetowym o wymiarach 0,9 x 0,86 m. ściany komory kotwione są w
gruncie poprzez ściągi stalowe Ø 55 mm długości 14 m w rozstawie co 3,2 m do tarcz żelbetowych o
wymiarach 1,8 x 1,8 m.
Dno komory stanowi płyta żelbetowa grubości 0,6 m posadowiona poprzez 0,2 m warstwą podbetonu,
na podsypce z pospółki o miąższości 0,9 do 1,2 m. Wierzchnią warstwę podsypki drenującej wykonano
ze żwiru. Odprowadzenie wód drenażowych odbywa się poprzez betonowe studnie ze stalowymi
klapami zwrotnymi (szt. 5) usytuowanymi na długości komory.
Głowę dolną śluzy o konstrukcji jak głowa górna i wymiarach w świetle i szerokości 12 m, wysokość
min. 6,6 m, rzędnej korony + 2,55 m n.p.m. posadowiono na warstwie pospółki o miąższości 0,6 m. W
ścianach głowy wykonano kanały obiegowe oraz wnęki na wrota wsporne dwuskrzydłowe i zamknięcia
remontowe. Rzędna krawędzi wrót + 2,15 m n.p.m. Mechanizmy ruchome wrót i zamknięcia kanałów
jak w głowie górnej.
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Zestawienie podstawowych danych technicznych:
długość całkowita śluzy (wraz z kanałem doprowadz. od wody górnej) ....................... 281,59 m
długość całkowita komory śluzy ................................................................................... 214,83 m
długość użytkowa komory śluzy ................................................................................... 188,37 m
szerokość użytkowa śluzy .............................................................................................. 11,91 m
spad maksymalny ............................................................................................................ 2,49 m
rzędna progu w głowie górnej ........................................................................ - 3,86 m n.p.m. Kr
rzędna progu w głowie dolnej ......................................................................... - 3,86 m n.p.m. Kr
rzędna dna komory śluzy ............................................................................... - 3,85 m n.p.m. Kr
rzędna korony głowy dolnej.............................................................................+2,55 m n.p.m. Kr
rzędna korony głowy górnej ............................................................................+6,14 m n.p.m. Kr
rzędna krawędzi wrót wsporczych górnych .....................................................+5,09 m n.p.m. Kr
rzędna krawędzi wrót wsporczych dolnych .....................................................+2,19 m n.p.m. Kr
głębokość od poziomu średniej rocznej wody dolnej........................................................ 3,80 m
min. głębokość od poz. najniższej wody dolnej z wielolecia ............................................. 2,97 m
klasa budowli ........................................................................................................................... II
klasa drogi wodnej ..................................................................................................................IV
Awanport górny stanowi kanał o długości 550 m, szerokości użytkowej (w świetle dalb cumowniczych)
52 m i głębokości 4,21 m (przy SRW + 0,21 m n.p.m.). Umocnienie skarp kanału w części nadwodnej
stanowią dwa rzędy płyt żelbetowych wykonywanych „na mokro” i ułożonych na podsypce żwirowopiaskowej. Wymiary płyt:
górna 2,0 m x 1,90 m x 0,12 m
dolna 2,0 m x 1,80 m x 0,12 m
Skarpa na rzędnej +0,18 npm Kr podparta jest progiem żelbetowym o wym. 0,48 m x 0,40 m x 2,0 m i
palisadą z kołków o średnicy 8-12 cm i długości 1,50 mb, na rzędnej 0,00 m npm Kr, oraz narzutem
kamiennym od strony wody. Poniżej rzędnej 0,20 m npm Kr na wyprofilowanej skarpie (w części
podwodnej) o pochyleniu 1:3 ułożony jest materac faszynowo-kamienny o grubości 60 cm. Podparcie
materaca u podnóża skarp na rzędnej - 4,00 m npm Kr stanowi narzut kamienny o szerokości 10,00 m i
grubości od 30 do 60 cm.
Rzędna górnej krawędzi skarpy umocnionej wynosi +2,00 m. Skarpa zabezpieczona jest żelbetowym
krawężnikiem 0,75 x 0,35 m.

10

Wyposażenie kanału stanowią ciągłe kierownice stalowe i stalowe dalby cztero palowe. Część dalb
połączono z lądem pomostami stalowymi.
Awanport dolny stanowi kanał o długości 280 m, szerokości użytkowej (w świetle dalb) 60 m i
głębokości 3,94 m. Umocnienia skarp, kierownice i dalby cumownicze o konstrukcji jak w awanporcie
górnym.

Ś
W świetle dostępnych materiałów archiwalnych, wizji lokalnych oraz wykonanych przeglądów
podwodnych głównych obiektów hydrotechnicznych stopnia wodnego Przegalina, ich stan techniczny
przedstawia się następująco :
Według opinii nurka, dno i ściany śluzy (pod wodą) nie wykazują nieszczelności. W świetle
przeprowadzonej wizji lokalnej ściany powyżej zwierciadła wody wykazują nieszczelności w
korpusie śluzy – widoczne ślady wymywanego przez wodę wodorotlenku wapnia.
Ubytki lub zniszczenia cegieł i zaprawy lica ścian, szczególnie w obrębie zmian dolnych stanów
wody w śluzie, spowodowane działaniem mrozu i słońca.

Fot.1 Zniszczenia warstwy licowej komory śluzy. Brzeg prawy
Uszkodzenia elementów krawędziowych, ścian i korony śluzy (ciągłe zarysowaniawłoskowate w
cegłach i zaprawie, rozluźnione osadzenia ciosów kamiennych).
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Fot. 2 Zakres uszkodzeń przyczółkaprawego głowy górnej
Wrota śluzy nie wykazują mechanicznych uszkodzeń konstrukcyjnych elementów nośnych.
Występuje znaczne skorodowanie blach stalowych poszycia i głównie zbiorników wyporowych.
Elementy drewniane uszczelnienia są zbutwiałe.
12

Fot.3 Wrota wsporcze awanportu górnego. Skrzydło prawe

,
Fot.4 Wrota awanportu górnego. Skrzydło lewe
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Fot.5 Wrota przeciwpowodziowe awanportu górnego

Fot.6 Wrota wsporcze awanportu dolnego. Skrzydło prawe
Mechanizmy ruchome wrót i kanałów obiegowych są wyłączone z eksploatacji.
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Umocnienia skarpy kanału awanportu dolnego są generalnie w stanie dobrym. W rejonie zmian
średnich stanów wody stwierdzono lokalnie zwiększone szczeliny(rozluźnienia) między
kamieniami świadczące o wypłukiwaniu podłoża umocnienia brukowego. Brzegi awanportu
wymagają uporządkowania oraz oczyszczenia z zarośli.

Fot.7 Zarośnięty brzeg prawy awanportu dolnego
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Fot.8 Umocnienie brzegu awanportu dolnego. Brzeg prawy

Fot. 9 Wyrwa w skarpie awanportu dolnego. Brzeg lewy (pkt. A rys. H.2)
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Fot. 10 Umocnienie brzegu awanportu dolnego. Brzeg lewy (pkt. B rys. H.2)
Stan pali drewnianych (będących elementami odbojowymi stanowisk postojowych) w rejonie
północnego brzegu kanału jest zły. Nadwodne części pali całkowicie zniszczone przez
zamarzającą wodę w palu i uderzenia kry, oraz przez korozję biologiczną.
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Fot. 11 Stopień zniszczenia istniejących dalb
Stan ścianki szczelnej zamykającej groblę odcinającą awanport górny- dobry.
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Fot. 12 Widok na ściankę szczelną
Dno śluzy i awanportu dolnego zanieczyszczone nanosami i liśćmi. Miąższość zanieczyszczeń
w obrysie śluzy zmienia się w przedziale od 10 cm do 40cm. W dnie miąższość nanosów
zmienia się od 10 cm do 60 – 70 cm.

Ś
W świetle dostępnych materiałów archiwalnych, wizji lokalnych oraz wykonanych przeglądów
podwodnych głównych obiektów hydrotechnicznych stopnia wodnego Przegalina, ich stan techniczny
przedstawia się następująco :
Stan techniczny powierzchni wykonanych napraw i zabezpieczeń powłokowych ścian
żelbetowych głowy górnej i dolnej śluzy jest niezadowalający. Stwierdzono liczne spękania
warstwy naprawczej i odpadnięcia różnej wielkości powierzchni powłok zabezpieczających.
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Fot.13 „Łuszczenie się” powłok naprawczych głowy górnej śluzy. Brzeg prawy

Fot. 14 „Łuszczenie się” powłok naprawczych głowy górnej śluzy. Brzeg lewy
20

Stan techniczny stalowej części ścian komory śluzy dobry. Żelbetowy oczep wykazuje nieliczne
spękania lica w warstwie naprawczej oraz odłupania betonu spowodowane uderzeniami
mechanicznymi.

Fot.15 Uszkodzenia oczepu komory śluzy. Brzeg prawy
Stan techniczny płyty dennej śluzy, dobry.
Całość konstrukcji stalowych wrót śluzy wraz z łożyskami i zwornikami oporowymi,dobry.
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Fot.16 Wrota wsporcze dwuskrzydłowe awanportu górnego
Istniejące uszczelki wrót wymagają bieżącej konserwacji, w tym wymiany elementów
uszkodzonych lub zwietrzałych.
Elementy stalowe obudowy betonowej wrót, prowadnic kanałów obiegowych, krat oraz pokryw
stalowych osłon kanałów kablowych wymagają okresowego zabezpieczenia antykorozyjnego i
bieżących napraw.
Elementy stalowe kierownic, dalb i pomostów cumowniczych awanportów są w stanie
zadawalającym. Wymagają okresowych napraw i zabezpieczenia antykorozyjnego.
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Fot.17 Kierownice awanportu dolnego. Korozja w strefie wahań poziomów wody

Fot. 18 Korozja podpór pomostu cumowniczego w strefie wahań poziomów wody
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Fot.19 Kierownice awanportu górnego. Korozja w strefie wahań poziomów wody

Fot. 20 Korozja podpory pomostu cumowniczego w strefie wahań poziomów wody
24

Stwierdza się występowanie lokalnego przewężenia światła kanału doprowadzającego
awanportu górnego (~1,0m). Jednakże nie stanowi to ograniczenia nawigacyjnego.
Stan umocnień brzegowych awanportów jest zróżnicowany. Umocnienia nadwodne skarp
brzegów awanportów są skorodowane powierzchniowo. Wierzchnie warstwy płyt uległy korozji
siarczanowej i podlegają procesom korozji biologicznej. Podstawy skarp z elementów
prefabrykowanych (bankiety) zniszczone (skorodowane) w 60%. Oskałowania (narzut
kamienny) części podwodnej skarp wykazują lokalne ubytki. W ramach inwentaryzacji
stwierdzono uszkodzenie ok. 10% płyt kwalifikujące je do wymiany. Jednak w związku z
przyrastającym porostem roślinnym na powierzchni płyt utrudniającym inwentaryzację, a także
w związku z postępującymi procesami rozwoju zapadlisk itp. możliwe jest, że ilość ta jest
większa.

Fot.21Umocnienie północne. Brzeg prawy
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Fot. 22 Umocnienie północne. Brzeg lewy
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Fot. 23 Przemieszczenia płyt umocnienia południowego
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Fot. 24 Uszkodzenia płyt umocnienia południowego oraz wypłukania podłoża spod płyt

ą
Ś

Projektuje się budowę ośmiu stanowisk postojowych dla sprzętu i jednostek pływających RZGW,
zlokalizowanych na południowym brzegu kanału odpływowego (awanportu dolnego).
Linię cumowniczą stanowisk postojowych stanowić będzie odwodna krawędź ciągłego pomostu
stalowego usytuowanego równolegle do brzegu. Dojście do pomostu kładkami (trapami) dojściowymi,
po jednej dla każdego stanowiska. Odlądowe przyczółki kładek dojściowych usytuowane zostaną w
rejonie schodów zejściowych szerokości 1,5 m.
Charakterystyka techniczno - eksploatacyjna pomostów:
długość linii cumowniczej .....................................................................................................360 m
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długość pomostu cumowniczego .........................................................................................360 m
szerokość pomostu cumowniczego.......................................................................................2,0 m
długość trapu dojściowego ................................................................. 4,7 m (6 szt.), 5,0 m (2 szt.)
ilość trapów dojściowych ....................................................................................................... 8 szt.
szerokość trapu dojściowego ................................................................................................1,5 m
podłoga postu i trapów dojściowych ..................................................... kratka ażurowa gr. 40 mm
ilość pachołów cumowniczych ............................................................................................ 25 szt.
nośność pachoła cumowniczego ....................................................................................... 100 kN
urządzenia odbojowe ................................................. 4 rzędy belek odboj. typu SD 150x150 mm
barierki pomostu i trapów dojściowych .................................................................. rura 53/3,6 mm
rzędna korony pomostu i trapów dojściowych ............................................................... + ~1,54 m
głębokość akwenu ................................................................................................................2,5 m
Konstrukcję stanowisk postojowych stanowi stalowy pomost z elementów prefabrykowanych,
ocynkowanych ogniowo i zabezpieczonych antykorozyjnie. Elementy pomostu montowane będą do pali
rurowych o średnicy 406.4/8.8mm i długości całkowitej 11.0 m, usytuowanych mijankowo co 7,5 m.
Rozstaw pali w rzędzie wynosi 15.0 m. Wnętrze pali należy zazbroić prętami o średnicy 16 mm i
wypełnić betonem klasy C25/30.
Do każdego pala odwodnego należy zamontować pachoł cumowniczy, którego rozwiązanie techniczne
przedstawiono na rysunku nr H.3.3.
Trap dojściowy to ruszt stalowy wykonany z podłużnych profili HEA180, stężonych poprzecznie
dwuteownikami HEA120, usytuowanych w rozstawie co 1,5 m.
Konstrukcja kładki połączona jest od strony wody z blachownicą pomostu poprzez płaskowniki grubości
10 mm w sposób ruchomy za pomocą łączników M30. Od strony lądu konstrukcję trapu dojściowego
posadowiono na ławie żelbetowej, wykonanej z betonu C30/37. Fundament osadzono na 30 cm
warstwie (poduszce) recyklingu betonowego wzmocnionego geosiatką o sztywnych węzłach
(min. 40 x 40 kN/m). Podbudowę pod fundament należy wykonywać warstwami miąższości 15 cm i
zagęszczać do uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is > 0,98.
Mocowanie geosiatki do podłoża za pomocą szpilek stalowych o średnicy 6 mm i długości 60 cm.
Szczegóły konstrukcyjne przedstawiono na rysunkach.
Dojście do każdego pomostu mają zapewnić ścieżka oraz schody (rozwiązanie techniczne zgodnie
z branżą architektoniczną).
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Projektuje się budowę czterech stanowisk postojowych motorówek inspekcyjnych, zlokalizowanych na
południowym brzegu kanału odpływowego (awanportu dolnego).
Konstrukcję pomostów cumowniczych dla jednostek inspekcyjnych stanowią pontony pływające
wysokoobciążalne (o nośności pokładu co najmniej 5 kN/m2) kotwione do 12,0 m pali rurowych o
średnicy 406/8,8 mm, zbrojonych prętami o średnicy 16 mm i wypełnionych betonem C25/30 (rysunek
H.4.2). Szerokość pontonów 2,4 m. Długości sekcji 15 m i 9 m (patrz rysunek nr H.1 i H.4.1 - H.4.4).
Wolna burta – co najmniej 0,45 m. Pomosty wyposażone w listwę odbojową drewnianą na odwodnej
burcie, wykonaną z impregnowanego drewna, o przekroju co najmniej 12x12 cm.
Montaż pomostów pływających do pali poprzez systemowe obejmy stalowe, zgodnie z zaleceniami
producenta. Przykładowa obejma na fotografii poniżej.

Przykładowa systemowa obejma łącząca pomost pływający z palem.
Komunikację z lądem ma zapewnić systemowy trap dojściowy, który od strony lądu zostanie
zamocowany trwale do oczepu żelbetowego o długości 2,0 m, wykonanego z betonu klasy C30/37,
posadowionego na dwóch stalowych palach o średnicy 323,9/8mm i długości 3,0 m (rysunek H.4.3).
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Wnętrze pali należy zazbroić prętami o średnicy 16 mm i wypełnić betonem klasy C25/30. Szerokość
trapu dojściowego 1,2 m.

ś
W zakres remontu śluzy wchodzą następujące prace:
uzupełnienie sieci reperów kontrolnych
wykonanie przykrycia piezometru na obwałowaniu,
remont zabytkowych wrót dolnych śluzy wraz z powłoką antykorozyjną,
remont mechanizmów napędzających wrota dolne śluzy – zakres robót oraz informacje
dotyczące wrót i mechanizmów zawiera opracowanie pt. „Sluza Przegalina Północna – część
mechaniczna”.
usunięcie pięciu zdewastowanych dalb drewnianych w awanporcie dolnym oraz pomostu
położonego przy południowym brzegu awanportu dolnego, przy wejściu do śluzy,

Uzupełnienie sieci reperów kontrolnych na koronie ścian i przy dylatacjach (12 szt.) oraz reperów na
obwałowaniu (2 szt.) wykonać należy zgodnie z wytycznymi dokumentu pt. „Zakres utrzymania
infrastruktury pomiarowej na stopniu wodnym na Martwej Wiśle w Przegalinie” stanowiącego załącznik
nr 1 do niniejszego opracowania

ś

ę

ą

Stan techniczny wrót dolnych oraz napędzających je mechanizmów wymaga zabiegów
rewitalizacyjnych.
Zakres tych zabiegów będzie obejmował:
kapitalny remont wrót dolnych śluzy wraz z wymianą uszczelnień drewnianych i konserwacją
mechanizmów
naprawę i konserwację układów napędowych mechanizmów hydraulicznych wraz z
uruchomieniem zamykania/otwierania wrót dolnych.
W związku z zabytkowym charakterem wrót i mechanizmów je napędzających, które zachowane są w
stanie oryginalnym, zdecydowano, że zakres remontu precyzyjnie określić będzie można dopiero po
odwodnieniu śluzy i po demontażu mechanizmów.
Projektuje się wymianę skorodowanych elementów stalowych zamknięć oraz zabezpieczenie
antykorozyjne całości. Stanowić ją będą – po uprzednim oczyszczeniu powierzchni do drugiego stopnia
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czystości – powłoki malarskie, obejmujące dwukrotne malowanie farbą do gruntowania oraz dwukrotne
malowanie farbą nawierzchniową. Sumaryczna grubość powłok malarskich 270 µm. Zaleca się
stosowanie epoksydowych lub epoksydowo/poliuretanowych powłok malarskich.
Ostateczny wybór rodzaju farb należy uzgodnić z Zamawiającym, przy ewentualnym uwzględnieniu
uwag Miejskiego Konserwatora Zabytków.
Mechanizmy hydrauliczne poruszające wrota i zastawki kanałów obiegowych głowy dolnej poddać
konserwacji, której zakres uzgodnić należy z Zamawiającym po dokonaniu demontażu i szczegółowej
inwentaryzacji mechanizmów.
Uszczelnienia drewniane wrót wymienić, stosując elementy dębowe wykonane z twardziela (belki),
impregnowanej ciśnieniowo. Dopuszcza się zastosowanie belek dębowych nieimpregnowanych
wykonanych z twardziela, przy czym będzie to skutkować ich częstszą wymianą.
Uwaga: jako materiał pomocniczy do niniejszego opracowania dołączono Załącznik nr 2 „Śluza
Przegalina Północna – część mechaniczna”, zawierający dokumentację archiwalną wrót śluzy
i mechanizmów je napędzających, oraz informację o działaniu mechanizmów

ę
Projektuje się usunięcie pięciu zdewastowanych dalb drewnianych zlokalizowanych w awanporcie
dolnym, przy wejściu do komory śluzy, przy północnym brzegu. Ze względu na wysoki stopień
dewastacji dalby wyciąć pod wodą, poniżej poziomu bruku. Następnie bruk uzupełnić.
Projektuje się usunięcie niewielkiego pomostu o konstrukcji stalowej zlokalizowanego przy wejściu do
komory śluzy, w awanporcie dolnym, przy brzegu południowym. Konstrukcję części roboczej pomostu
zdemontować, pale stalowe wyrwać.

ś
ś
Przed przystąpieniem do odwodnienia śluzy należy dokonać przeglądu zamknięć remontowych
zgromadzonych na terenie międzyśluzia. Zamknięcia uszkodzone, zdeformowane, z uszkodzonymi
uszczelnieniami itp. poddać należy stosownemu remontowi, wymieniając bądź odtwarzając elementy
zniszczone, uszkodzone i zdeformowane.
Przed przystąpieniem do odwodnienia należy również wykonać nurkowy przegląd gniazd zamknięć i
usunąć ew. porost biologiczny w nich występujący, oraz inne przeszkody na ścianach i dnie głów
uniemożliwiające poprawny montaż zamknięć.
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Po zamontowaniu zamknięć remontowych odwadnianie prowadzić należy zgodnie z tabelą poniżej
Przedział rzędnych
zwierciadła wody
[ warstwa]

Grubość obniżanej

Maksymalna prędkość Minimalny czas obniżania

warstwy wody

obniżania wody

lustra wody

91 cm

5,5 cm/godz.

17,0 godz.

80 cm

4,0 cm/godz.

22,0 godz.

100 cm

3,0 cm/godz.

33,0 godz.

od + 0,21m npm Kr
do - 0,70 m npm Kr
od - 0,70m npm Kr
do -1,50 m npm Kr
od - 1,50m npm Kr
do -2,50 m npm Kr
RAZEM:

271 cm

72,0 godz.

Celem usuwania wody napływającej do odwodnionej komory śluzy po jej odwodnieniu, prowadzić
należy pompowanie eksploatacyjnego ze studni drenażowych w płycie dennej.
Wykonawca powinien przewidzieć 5 pomp oraz jedną rezerwową o wydajności 30 m3/godz. każda przy
geometrycznej wysokości podnoszenia H = 6,00 m.
Podczas całego okresu od momentu rozpoczęcia odwadniania komory śluzy aż do rozpoczęcia
napełnienia konieczne jest prowadzenie pomiarów i obserwacji w następującym zakresie:
Częstotliwość pomiaru

Lp Rodzaj pomiaru

Odwadnianie

Śluza

początkowe

odwodniona

1.

Pomiar zmiany lustra wody w komorze

co 3 godz.

-

2.

Notowania odnośnie pracy pomp

co 3 godz.

co 12 godz.

3.

Rzędne zwierciadła wody - awanport dolny

co 12 godz.

co 24 godz.

Dla każdego rodzaju pomiaru konieczne jest prowadzenie odpowiedniego dziennika pomiarów.

ę

ś

Przewiduje się usunięcie namułów z komory śluzy południowej po jej odwodnieniu. Orientacyjna ilość
urobku w komorze wynosi ok. 480 m3. Urobek ten należy za pomocą małej ładowarki wstawionej do
33

wnętrze komory śluzy przewieźć pod zamknięcie remontowe przy głowie dolnej. Na zewnątrz zamknięć
ustawić koparkę chwytakową na pontonie wraz z górnopokładową barką. Urobek wydobywać koparką
na barkę, a następnie zestaw taki przemieścić w rejon rozładunku, gdzie tą samą koparką rozładować
urobek na miejsce jego złożenia.
Składowanie urobku zakłada się na działkach: nr 151/1, 151/3, 187/2, 187/3 obręb 143 – wskazanych
przez Inwestora. Na w/w działkach zostanie zdjęta i shałdowana warstwa humusu, a następnie po
rozplantowaniu urobku spycharką zostanie on pokryty warstwą humusu i obsiany trawą w ramach
rekultywacji terenu .

ś
W związku ze złym stanem powierzchni betonowych (żelbetowych) ścian głów górnej i dolnej śluzy
przewiduje się ponowne ich zabezpieczenie przez zastosowanie powierzchniowych systemów
naprawczych, np.: za pomocą polimerowo – cementowej zaprawy naprawczej .
W przypadku ścian kanałów obiegowych śluzy należy przewidzieć konieczność odtworzenia
powierzchni po uprzednim uszczelnieniu.
Stan techniczny ścian głów śluzy w pełni ocenić będzie można dopiero po zdjęciu złuszczających się
wierzchnich warstw naprawczych. Ocenę stanu technicznego kanałów obiegowych przeprowadzić
będzie można dopiero po odwodnieniu i odmuleniu śluzy oraz oczyszczeniu ścian kanałów.
Przewidzieć należy również przeprowadzenie nurkowej oceny scian głów śluzy znajdujących się poza
obszarem odwadnianym (obszarem pomiędzy zamknięciami remontowymi obydwu głów.
Niezależnie od zastosowanego systemu zakres prac będzie obejmował:
dokładne oczyszczenie i przygotowanie wierzchnich warstw przez zdjęcie warstw
skorodowanych oraz rozkucie spękań. Po opuszczeniu wody podłoże betonowe należy
oczyścić przez piaskowanie lub czyszczenie hydrodynamiczne o ciśnieniu min 400 bar. Po
oczyszczeniu sprawdzamy przyczepność podłoża za pomocą metody „Pull-Off". Ilość i
rozmieszczenie punktów pomiarowych zależy od charakteru konstrukcji oraz jej stanu, ale nie
powinna być mniejsza niż 1 punkt na 50 m2 powierzchni. Średnia przyczepność podłoża nie
powinna być mniejsza od 1,5 N/mm2. Najniższy pojedynczy pomiar nie powinien być mniejszy
od 1,0 N/mm2. Stal zbrojeniową należy oczyścić do stanu Sa 2½,
iniekcję uszczelniającą. Istniejące rysy o rozwartości powyżej 0,1 mm oraz nieszczelne
pęknięcia i szwy robocze należy wypełnić (uszczelnić) metodą iniekcji ciśnieniowej elastycznym
materiałem iniekcyjnym na bazie specjalnej, niskolepkiej żywicy poliuretanowej o następujących
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właściwościach (wszystkie wymagane wartości są podane dla 20ºC i względnej wilgotności
powietrza 50%):
lepkość poniżej 60 mPas zgodnie z EN ISO 3219;
pęcznienie w kontakcie z wodą poniżej 1,05 wg EN 14406;
wydłużenie w rysie powyżej 10% wg EN 12618-2;
przyczepność (wytrzymałość na odrywanie): 0,6 N/mm2 (MPa) wg EN 12618-1, suchy
i mokry beton;
znak CE zgodnie z PN-EN 1504-5 oraz deklaracja zgodności.
Przed przystąpieniem do iniekcji należy zamknąć rozkute rysy szybkosprawną, wodoszczelną
zaprawą pęczniejącą. Do iniekcji zaleca się użyć iniekcyjne pakery rozporowe o średnicy
Ø13mm oraz o długości L=75 mm lub 150 mm z zaworem zwrotnym.

1. Zamknięcie rysy: szybkosprawna, wodoszczelna zaprawa
pęczniejąca
2. Paker iniekcyjny rozporowy 013 mm i dł. 75 lub 150 mm
3. Iniekcja uszczelniająca przy użyciu elastycznej żywicy
poliuretanowej o parametrach opisanych powyżej

Uwaga!
W przypadku występowania od strony zewnętrznej ścian śluzy wody pod ciśnieniem, która
przesącza się strukturalnie uniemożliwiając prawidłowe nałożenie izolacji powłokowej lub jeżeli
konieczne jest uszczelnienie dylatacji przed ich naprawą i wypełnieniem istnieje możliwość
użycia do iniekcji uszczelniającej żywicy hydrostrukturalnej sklasyfikowanej zgodnie ze znakiem
CE wg EN 1504-5 jako U (S2) W (1) (2/3/4) (1/40). Wykonuje się wtedy tzw. iniekcję kurtynową
w gruncie za przegrodą w miejscach występowania przesiąków.
naprawę powierzchni betonowych. Oczyszczone oraz odpowiednio odkute pręty zbrojeniowe
należy zabezpieczyć przed działaniem korozji za pomocą środka polimerowo – cementowego
wzbogaconego aktywnymi dodatkami antykorozyjnymi. Środek po przygotowaniu nanosimy
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na pręty zbrojeniowe za pomocą pędzla w dwóch warstwach w odstępie czasowym minimum
1 godziny. Ilość środka zależy od średnicy pręta.
W przypadku nakładania zaprawy naprawczej metodą ręczną konieczne jest stosowanie
warstwy sczepnej na bazie szlamu polimerowo – cementowego o niskim module sprężystości.
Przed nałożeniem warstwy sczepnej oczyszczone podłoże należy zwilżyć woda do stanu
matowo – wilgotnego. Przygotowaną warstwę sczepną nakładamy na wilgotne podłoże przy
pomocy pędzla jedną warstwą w ilości ok. 1,0 do 1,5 kg/m2. W przypadku nakładania zaprawy
naprawczej metodą natryskową nie stosuje się warstwy czepnej.
Materiał musi posiadać Deklarację Właściwości Użytkowych oraz być certyfikowany wg normy
PN EN 1504-3, wg zasady 3,metoda 3.1
reprofilację betonu.
Naprawę konstrukcji żelbetowej oraz reprofilację podłoża z jego wyrównaniem należy wykonać
za pomocą gruboziarnistej zaprawy polimerowo – cementowej. Zalecamy stosowanie zaprawy
polimerowo – cementowej dopuszczonej do okresowego oraz stałego obciążania wodą czyli
zaprawę o klasie ekspozycji XW 1÷2. Poza tym zaprawa naprawcza powinna być zaprawą
konstrukcyjna klasy R4 oraz spełniać pozostałe wymagania dla zapraw w budownictwie
hydrotechnicznym: DX 1÷4, XC 1÷4, XF 1÷4, XS 1-3, XA 1÷2, XM 1 wg PN EN 2006-1.
Zaprawa ma mieć charakter uniwersalny o zakresie stosowania 6 do 100 mm. W przypadku
ubytków bardzo głębokich zaprawę należy nakładać warstwami po 25 mm. Zaprawę można
nakładać ręcznie , ale zalecamy aplikację przy pomocy pompy natryskowej. Przy nakładaniu za
pomocą

pompy natryskowej nie stosuje się żadnej warstwy sczepnej. Przy drobnych

naprawach ręcznych stosujemy warstwę sczepną (punkt 2) W obu przypadkach podłoże przed
aplikacją należy starannie zwilżyć wodą. Jeżeli stosujemy warstwę sczepną to zaprawę
nanosimy na świeżą warstwę sczepną. Po nałożeniu zaprawę wstępnie zagładzamy pacą.
Jeżeli wymagana jest większa równość możemy po wstępnym podwiązaniu dotrzeć ją gąbką
lub rajberką. Zaprawę należy pielęgnować tradycyjnie lub chemicznie przez minimum 3 doby
od ułożenia.
Materiał musi posiadać Deklarację Właściwości Użytkowych oraz być certyfikowana wg normy
PN EN 1504-3 zasada 3 metod 3.1, zasada 4 metoda 4.4, zasada 7 metoda 7.1 i 7.2 dla
powierzchni poziomych, pionowych i pułapowych, wliczana do współpracy statycznej oraz
posiadająca klasę odporności ogniowej F120 oraz materiał jest nie palny klasy A1 wg
PN-EN 13501). Aplikowana metodą natrysku na mokro lub metodą obróbki ręcznej dla gr.
warstwy: min. 6 mm, max 25 mm, łączna max.100 mm. Zastosowanie zgodnie z zasadą 3, 4 i 7
- Metoda 3.1, 3.3, 4.4, 7.1 i 7.2 wg PN-EN 1504-9. Spełnia wymagania dla klas ekspozycji X0,
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w zakresie korozji zbrojenia XC1÷XC4, XD1÷XD3, XS1÷XS3 oraz w zakresie korozji betonu
XF1÷XF4 zgodnie z tablicą 1 normy PN-EN 206-1:2003. Materiał dopuszczony do kontaktu
z wodą do spożycia. Przy obróbce ręcznej konieczne jest użycie warstwy sczepnej.
Zaprawy mineralne modyfikowana tworzywami sztucznymi do napraw nabrzeża powinny mieć
potwierdzone i udokumentowane możliwe zastosowanie w klasach ekspozycji występujących
na obiekcie, tj. np.:
XF1÷4 agresywne oddziaływanie zamrażania/rozmrażania bez środków odladzających
albo ze środkami odladzającymi;
XF4 - silnie nasycone wodą ze środkami odladzającymi lub wodą morską,
XS 1÷3 Korozja spowodowana chlorkami z wody morskiej;
XC 1÷4 Korozja spowodowana karbonatyzacją;
XW 1÷2 Klasa ekspozycji związana z obiektami hydrotechnicznymi.
powłokę zabezpieczającą. Zabezpieczenie powierzchni betonowych za pomocą powłoki
poliuretanowej.

Na

przygotowane

podłoże

nanosimy

warstwę

gruntującą

z bezrozpuszczalnikowej żywicy epoksydowej. Warstwę gruntującą nanosimy za pomocą wałka
lub pędzla w ilości 0,25 do 0,35 kg/m2. Świeżą warstwę gruntująca zasypujemy w sposób
mechaniczny (pistolet pneumatyczny) warstwa piasku kwarcowego suszonego ogniowo o
uziarnieniu 0,4 - 0, 8mm lub piasku kwarcowego hydrofobizowanego w ilości ok. 1,0 kg/m2. Po
związaniu środka gruntującego (12 do 24 godzin) rozpoczynamy nanoszenia powłoki
poliuretanowej. Powłoka ma postać tiksotropowej. Nanosimy ją za pomocą pędzla w dwóch
warstwach w odstępie 12 do 24 godzin. Powłoka nie wymaga pielęgnacji. Pełne obciążenie
wodą po 1 dniu. Powłoka powinna spełniać następujące parametry:
duża odporność na wilgoć i kondensację pary wodnej (punkt rosy nie stanowi
problemu);
możliwość aplikacji już od temperatury +2ºC;
duża przepuszczalność pary wodnej przy znacznej chemoodporności i szczelności
powłoki; odporność na uderzenia klasa I ( >4 Mn ).
Wybór właściwego systemu naprawczego jak i ustalenie zakresu prac możliwe będzie dopiero po
odwodnieniu śluzy oraz dokonaniu oceny. Zakłada się, że naprawy wymagać będzie 100% powierzchni
betonowych głów śluzy.
Oczep żelbetowy komory śluzy wymaga lokalnej reprofilacji zniszczonych powierzchni w miejscach
ubytków betonu.
W przypadku uszkodzeń mechanicznych (odłupań żelbetu) projektuje się:
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wykonać nacięcia i rozkucia w formie wnęk o regularnych kształtach brył grubości minimum
2 - 3 cm w obrębie uszkodzenia z wyeliminowaniem luźnych elementów,
wkleić łączniki (pręty zbrojeniowe), wbudować siatkę zbrojeniową przyspawaną do łączników
przy większych powierzchniach rozkucia,
wbudować mieszankę polimerowo - cementową.
W przypadku koniecznej reprofilacji powierzchni betonowej z zastosowaniem w/w systemów
naprawczych szacuje się, że reprofilacja obejmie ca 150 m2 powierzchni, tj. ca 40% powierzchni lica
i korony.
ś

Pełna ocena stanu technicznego płyty dennej śluzy możliwa będzie dopiero po odwodnieniu i odmuleniu
śluzy pod osłoną zamknięć remontowych. Polegać ma ona na wizualnym sprawdzeniu stanu płyty
dennej pod kątem występowania rys, szczelin i spękań, oraz braku osiadań (ich brak może świadczyć o
tym, że podłoże gruntowe od płytą znajduje się w dobrym stanie).
W przeciwnym razie należy wykonać badania nieniszczące które pozwolą ocenić stan techniczny płyty
dennej śluzy. W takim przypadku w zakresie badań dotyczących płyty dennej przewiduje się wykonanie:
Badań sklerometrycznych celem określenia wytrzymałości betonu.
Miejscowego określenia metodami nieniszczącymi rozkładu prętów oraz grubości otuliny.
Badań struktury konstrukcji metodą ultradźwiękową Pulse Echo celem wykrycia nieciągłości
struktury betonu oraz zlokalizowania ewentualnych rozwarstwień, delaminacji.
Badań georadarowych struktury konstrukcji z wykorzystaniem georadaru celem zlokalizowania
ewentualnej nieciągłości struktury, przewarstwień, utraty spójności.
Lokalnego określenia metodami nieniszczącymi potencjału korozyjnego stali zbrojeniowej.
Oznaczenia pH betonu w strefie zbrojenia (badanie powierzchniowo odkrywkowe).
Inwentaryzacji uszkodzeń.
Badania powinny być podsumowane przez wykonawcę ekspertyzą techniczną określającą

stan

techniczny płyty dennej wraz ze wskazaniem propozycji naprawy ewentualnie stwierdzonych wad lub
usterek.
ś
W zakres remontu wrót śluzy wchodzi:
demontaż uszczelek systemowych,
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oczyszczenie powierzchni stalowych wrót przez piaskowanie strumieniowo-ściernie z rdzy
całości konstrukcji stalowej do stopnia czystości Sa 2 1/2.,
pomiar grubości blach i elementów nośnych oraz ocena stanu technicznego,
wymiana elementów skorodowanych z uwzględnieniem połączeń na nity lub śruby,
zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni stalowych nową powłoką malarską wykonaną na
całości konstrukcji stalowej i obejmującą dwukrotne malowanie farbą chlorokauczukową do
gruntowania oraz dwukrotne malowanie emalią chlorokauczukową nawierzchniową.
Sumaryczna grubość powłok malarskich 270 µm.,
montaż uszczelek systemowych uszczelnień wrót.
Remont wrót przeprowadzić po odwodnieniu śluzy.

ś

ż

ą

W przypadku powierzchni betonowych głów śluzy położonych poza zamknięciami remontowymi, w ich
części podwodnej, przeprowadzić należy naprawy podwodne.
Przed przystąpieniem do prac wykonać należy szczegółową inwentaryzację nurkową stanu
technicznego powierzchni betonowych.
Prace należy prowadzić spod wody, stosując technologię napraw analogiczną do opisanej w rozdziale
5.3.2 dla części nadwodnej, jednak z wykorzystaniem materiałów przystosowanych do prac
podwodnych.
W szczególności stosować:
Żywice epoksydowe do napraw podwodnych, które po stwardnieniu powinny spełniać
następujące wymagania:
typ materiału: żywica epoksydowe dwukomponetowa mieszany 1 : 1,
możliwość aplikacji pod wodą,
gęstość ok 2 g/cm3,
wytrzymałość na ściskanie – ok 84N/mm2,
wytrzymałość na rozciąganie – 35 N/mm2,
zaprawy mineralne do napraw podwodnych, które po stwardnieniu powinny spełniać
następujące wymagania:
typ materiału: mineralny materiał jednokomponentowy,
możliwość zalewania pod woda,
największe ziarno 2mm,
gęstość objętościowa ok 2,30 g/cm3,
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zużycie ok 2100 kg/m3
wytrzymałość na ściskanie ok 18,00 MPa po 24 godzinach,
wytrzymałość na ściskanie ok 38,00 MPa po 7 dniach,
przydatność do użycia ok 30min,
grubość warstwy min 6mm,
temperatura stosowania ≥ 5 - ≤ 35 ºC ( temperatura materiału , wody i powierzchni )
wytrzymałość na ściskanie Klasa R2,
zawartość jonów chlorkowych ≤ 0,05 %,
przyczepność ≥ 0,8 MPa
ograniczony skurcz/pęcznienie ≥ 0,8 MPa
ń

ś

Wykonanie przeglądu, lub całego zakresu prac remontowych stanowi podstawę do zgłoszenia o
konieczności zakończenia odwodnienia śluzy. Proces napełniania komory śluzy powinien obywać się
według reżimu czasowego jak przy odwadnianiu tylko z zachowaniem odwrotnej kolejności wg tabeli
poniżej:
Przedział rzędnych
zwierciadła wody [
warstwa]
od - 2,50m npm Kr
do - 1,50 m npm Kr
od - 1,50m npm Kr
do - 0,70 m npm Kr
od - 0,70m npm Kr
do + 0,21 m npm Kr
RAZEM:

Maksymalna
Grubość napełnianej

prędkość

warstwy wody

podnoszenia
zwierciadła wody

Minimalny czas
podnoszenia lustra
wody

100 cm

3,0 cm/godz.

33,0 godz.

80 cm

4,0 cm/godz.

22,0 godz.

91 cm

5,5 cm/godz.

17,0 godz.

271 cm

72 godz.

Podczas całego okresu od momentu rozpoczęcia nawadniania komory śluzy aż do całkowitego
napełnienia konieczne jest prowadzenie pomiarów i obserwacji w następującym zakresie:

Lp Rodzaj pomiaru

Częstotliwość pomiaru
Nawadnianie

Śluza całkowicie
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początkowe

napełniona

1.

Pomiar zmiany lustra wody w komorze

co 3 godz.

-

2.

Notowania odnośnie pracy pomp

co 3 godz.

-

3.

Rzędne zwierciadła wody - awanport dolny

co 12 godz.

-

Dla każdego rodzaju pomiaru konieczne jest prowadzenie odpowiedniego dziennika pomiarów.
Po napełnieniu komory śluzy wodą niezbędne jest zebranie wszystkich dokumentów powstałych w
czasie całego procesu związanego z odwodnieniem i nawodnieniem śluzy. Zebraną dokumentację
powykonawczą stanowią:
Decyzja o konieczności wykonania odwodnienia komory śluzy wydana przez Dyrektora RZGW
w Gdańsku.
Dziennik pomiarowy dla pomiarów wyszczególnionych w rozdziałach 5.3.1 o 5.3.5.

ę

ś
ś

W rejonie Śluzy Przegalina występują duże wahania poziomów wody, a zimą dodatkowo zalodzenie.
Powoduje to rozmywanie podsypki żwirowej pod płytami stanowiącymi umocnienie brzegów
awanportów, a w konsekwencji pękanie i osiadanie tych płyt.
Konstrukcja umocnienia pokazana jest na rys. H.5
Przewiduje się wymianę 100% bankietów betonowych podpierających płyty, oraz naprawę i częściową
wymianę płyt. Remont ubezpieczeń prowadzić przy średnich i niskich stanach wody.
Wymianę bankietów betonowych (elementów podporowych płyt w linii wody) wykonać poprzez:
wykonanie wykopu (po zdjęciu istniejących elementów) o przekroju poprzecznym ca 100 x 100
cm, na długości wymienianych elementów, tj. 300 – 400 m (ostateczna decyzja na etapie
wykonawstwa),
wbudowanie filtra odwadniającego na dnie wykopu i po stronie odwodnej skarpy wykopu,
grubości 40 – 50 cm. Filtr stanowi mieszanka kruszywa, o frakcjach:
drobny kamień

22 – 70 mm

40%

żwir gruby

8 – 16 mm

35%

żwir drobny

2 – 4 mm

25%,
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wbudowanie (ułożenie) prefabrykowanych elementów podporowych płyt o wymiarach h x b = 60
x 50 cm, długości 4 m,
uzupełnienie warstwy podsypki piaskowej w miejscach jej wypłukania poprzez „wtłoczenie
pulpy” piaskowo – wodnej,
uzupełnienia narzutów kamiennych na skarpie podwodnej, otworzenie palisad.
Przewidywany zakres robót dla płyt betonowych umocnienia brzegowego obejmować będzie :
czyszczenie ciśnieniowe płyt umocnienia brzegowego. Podłoże betonowe należy wstępnie
zmyć woda pod ciśnieniem celem usunięcia szlamu, nalotów. Po wstępnym oczyszczeniu
należy przeprowadzić oględziny stanu podłoża betowego z ewidencją miejsc wskazujących na
korozję zbrojenia oraz ewidencją zarysowań, które mogą prowadzić infiltrację wody. Należy
również zaznaczyć miejsca, w których widoczne są zawilgocenia spowodowane uszkodzeniem
izolacji zewnętrznej i przesiąkaniem wody przez strukturę betonu. Należy odkuć skorodowaną,
rozluźnioną lub uszkodzoną warstwę betonu na głębokość minimum 10 mm tak aby możliwe
było wykonanie nowej, zewnętrznej naprawy. Oczyścić metodą strumieniowo-ścierną np. przez
hydropiaskowanie lub piaskowanie powierzchnię betonu (wytrzymałość betonu na odrywanie
dla pojedynczego odczytu ≥ 1,0 MPa, a dla wartości średniej ≥ 1,5 MPa), jeżeli w wyniku kucia
nastąpiło odsłonięcie zbrojenia dokuć je tak aby możliwe było nałożenie powłoki antykorozyjnej
i oczyścić je z rdzy przez piaskowanie (do stopnia czystości SA 21/2 wg EN-ISO 12944-4),
W miejscach wskazujących na korozję zbrojenia (rdzawe naloty, rysy, odspojenia otuliny)
należy skuć beton aż do odkrycia prętów zbrojeniowych w taki sposób aby możliwe było
dokładne oczyszczenie prętów i dokładne nałożenie powłoki antykorozyjnej. Należy skuć
mechanicznie również wszystkie pola w których beton jest naruszony, głuchy lub silnie
skorodowany.
Po zakończeniu prac związanych ze skuciem uszkodzonego betonu całą powierzchnię
wewnętrzną oraz pręty zbrojeniowe należy oczyścić przez piaskowanie. Po oczyszczeniu
sprawdzamy przyczepność podłoża za pomocą metody „Pull - Off". Ilość i rozmieszczenie
punktów pomiarowych zależy od charakteru konstrukcji oraz jej stanu, ale nie powinna być
mniejsza niż 1 punkt na 50 m2 powierzchni. Średnia przyczepność podłoża nie powinna być
mniejsza od 1,5 N/mm2. Najniższy pojedynczy pomiar nie powinien być mniejszy od 1,0 N/mm2.
Stal zbrojeniową należy oczyścić do stanu Sa 2½.
wymianę (lub naprawę) wierzchnich warstw płyt betonowych. Oczyszczone pręty zbrojeniowe
należy zabezpieczyć przed działaniem korozji za pomocą środka polimerowo - cementowego.
Środek po przygotowaniu nanosimy na pręty zbrojeniowe za pomocą pędzla w dwóch
warstwach w odstępie czasowym min. 1 godziny. Ilość środka zależy od średnicy pręta.
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W przypadku nakładania zaprawy metodą ręczną konieczne jest stosowanie warstwy sczepnej.
Przed nałożeniem warstwy sczepnej oczyszczone podłoże należy zwilżyć wodą do stanu
matowo - wilgotnego. Przygotowaną warstwę sczepną nakładamy na wilgotne podłoże przy
pomocy pędzla jedną warstwą w ilości ok. 1,0 do 1,5 kg/m2. W przypadku nakładania zaprawy
naprawczej metodą natryskową nie stosuje się warstwy sczepnej.
reprofilację betonu. Reprofilację ubytków betonu w płytach należy wykonać za pomocą zaprawy
naprawczej. Zaprawa ta ma charakter uniwersalnej, zaprawy naprawczej o zakresie stosowania
6 do 100 mm. Zaprawę można nakładać ręcznie , ale zalecamy aplikację przy pomocy pompy
natryskowej. Przy nakładaniu za pomocą pompy natryskowej nie stosuje się żadnej warstwy
sczepnej. Przy drobnych naprawach ręcznych stosujemy warstwę sczepną. W obu
przypadkach podłoże przed aplikacją należy starannie zwilżyć wodą. Jeżeli stosujemy warstwę
sczepną to zaprawę nanosimy na świeżą warstwę sczepną. Po nałożeniu zaprawę wstępnie
zagładzamy pacą. Jeżeli wymagana jest większa równość możemy po wstępnym podwiązaniu
dotrzeć ja gąbką lub rajberką. Zaprawę należy pielęgnować tradycyjnie lub chemicznie przez
ok. 3 doby od ułożenia.
Zaprawy te powinny spełniać następujące: zaprawa typu (S)PCCII do napraw konstrukcyjnych
klasy R4 zgodnie z PN-EN 1504-3 dla powierzchni poziomych, pionowych i pułapowych,
wliczana do współpracy statycznej oraz posiadająca klasę odporności ogniowej F120 oraz
materiał jest nie palny klasy A1 wg PN-EN 13501). Aplikowana metodą natrysku na mokro lub
metodą obróbki ręcznej dla gr. warstwy: min. 6 mm, max 25 mm, łączna max.100 mm.
Zastosowanie zgodnie z zasadą 3, 4 i 7 - Metoda 3.1, 3.3, 4.4, 7.1 i 7.2 wg PN-EN 1504-9.
Spełnia wymagania dla klas ekspozycji X0, w zakresie korozji zbrojenia XC1÷XC4, XD1÷XD3,
XS1÷XS3 oraz w zakresie korozji betonu XF1÷XF4 zgodnie z tablicą 1 normy
PN-EN 206-1:2003. Materiał dopuszczony do kontaktu z wodą do spożycia. Przy obróbce
ręcznej konieczne jest użycie warstwy sczepnej.
zabezpieczenie powierzchni betonowych za pomocą powłoki poliuretanowej.
Na przygotowane podłoże nanosimy warstwę gruntującą z bezrozpuszczalnikowej żywicy
epoksydowej. Warstwę gruntującą nanosimy za pomocą wałka lub pędzla w ilości 0,25 do
0,35 kg/m2. Świeżą warstwę gruntująca zasypujemy w sposób mechaniczny (pistolet
pneumatyczny) warstwą piasku kwarcowego suszonego ogniowo o uziarnieniu 0,4 - 0,8 mm lub
piasku kwarcowego hydrofobizowanego w ilości ok. 1,0 kg/m2. Po związaniu środka
gruntującego (12 do 24 godzin) rozpoczynamy nanoszenia powłoki polimerowo - cementowej.
Powłoka ma postać tiksotropowej szpachlówki poliuretanowej. Nanosimy ją za pomocą pędzla
w dwóch warstwach w odstępie 12 do 24 godzin. Powłoka nie wymaga pielęgnacji. Pełne
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obciążenie wodą po 1 dniu. Wymagania jakościowe dla powłoki: wysoka paroprzepuszczalność
SDH20 < 5 m, możliwość aplikacji przy wysokiej wilgotności podłoża i powietrza, brak
uzależnienia aplikacji od temperatury punktu rosy, wodoszczelność w < 0,1 kg/m2xh0,5,
przyczepność > 1,5 (1,0) MPa, odporność na ścieranie < 3000 mg, wysoki opór na dyfuzję CO2
≥ 50 m, materiał certyfikowany wg PN EN 1504
Prace naprawcze w miejscu płyt przeznaczonych do wymiany należy wykonać wg następującej
technologii:
płyty przewidziane do wymiany należy rozkuć - gruz wbudować w pasie pomiędzy kołkami a
materacem faszynowym,
wypłukane podłoże uzupełnić żwirem,
ułożyć geowłókninę filtracyjną pasem szerokości szer. 4,0 m do rzędnej 1,65 m,
wykonać podsypkę z pospółki gr. 10 cm,
Ułożyć zbrojenie o Ø 8 mm w rozstawie 30 x 30cm,
Wykonać nowe płyty żelbetowe wymiary płyt górna 2,00 m x 1,90 m x 0,12 m, dolna 2,00 m x
1,8 m x 0,12 m z betonu BH30 o wskaźniku wodoodporności W8 i wskaźniku mrozoodporności
F 150.Beton zagęszczać listwą wibracyjną.
Przy wykonywaniu płyt betonowych należy zwrócić szczególną uwagę na staranność połączeń z
istniejącymi płytami.
Materiały użyte do robót powinny być zgodne z odpowiednimi normami:
BN-65/9226 - 01 Kołki faszynowe,
PN-67/M -80026 Druty okrągłe ogólnego przeznaczenia,
PN-88B-06250 Beton hydrotechniczny i drogowy,
BN-76/8952-30 Kamień naturalny.
Geowłóknina powinna spełniać warunki:
masa powierzchniowa (gramatura) > 200 g/m2 ,
wytrzymałość na rozciąganie > 350 N/Scm,
wytrzymałość na przebicie > 1000 N.
Na przygotowane podłoże nanosimy warstwę gruntującą z bezrozpuszczalnikowej żywicy epoksydowej.
Warstwę

gruntującą

nanosimy

za

pomocą

wałka

lub

pędzla

w

ilości

0,25

do

0,35 kg/m2. Świeżą warstwę gruntująca zasypujemy w sposób mechaniczny (pistolet pneumatyczny)
warstwą piasku kwarcowego suszonego ogniowo o uziarnieniu 0,4 - 0,8 mm lub piasku kwarcowego
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hydrofobizowanego w ilości ok. 1,0 kg/m2. Po związaniu środka gruntującego (12 do 24 godzin)
rozpoczynamy nanoszenia powłoki poliuretanowej. Powłoka ma postać tiksotropowej żywicy
poliuretanowej. Nanosimy ją za pomocą pędzla w dwóch warstwach w odstępie 12 do 24 godzin.
Powłoka nie wymaga pielęgnacji. Pełne obciążenie wodą po 1 dniu. Wymagania jakościowe dla
powłoki: wysoka paroprzepuszczalność SDH20 < 5 m, możliwość aplikacji przy wysokiej wilgotności
podłoża i powietrza, brak uzależnienia aplikacji od temperatury punktu rosy, wodoszczelność w < 0,1
kg/m2xh0,5, przyczepność > 1,5 (1,0) MPa, odporność na ścieranie < 3000 mg, wysoki opór na dyfuzję
CO2 ≥ 50 m, materiał certyfikowany wg PN EN 1504.
Po ukończeniu robót spoiny pomiędzy wszystkimi płytami oczyścić i wypełnić masą trwale elastyczną.
Do uszczelniania dylatacji należy używać trwale elastycznych, dwuskładnikowych kit na bazie kauczuku
polisulfidowego,
Montaż uszczelnienia :
- krawędzie dylatacji powinny być czyste i suche
- osadzamy wałek ograniczającego, elastyczny, polipropylenowy o średnicy o 25 do 50 % większej od
szerokości dylatacji na głębokości równej szerokości dylatacji,
- gruntujemy ścianki dylatacji za pomocą premiera na bazie jednoskładnikowej żywicy poliuretanowej,
- przygotowujemy dwuskładnikowy kit i przy pomocy aplikatura wypełnienie przygotowaną szczelinę
dylatacyjną. Wymagania dla materiałów kitu dylatacyjnego: trwale odporny na działanie wody morskiej,
słodkiej i ścieków, wytrzymałość na rozciąganie ≥ 0,2 MPa, wydłużenie względne do zerwania ≥ 100 %,
twardość Shore A ≥ 12, ZWG ≥ 25%, materiał dwukomponentowy, czas obróbki ok 90minut przy.
temp +23°C i 50% względnej wilgotności powietrza. Materiały do gruntowania pod dylatacje powinny
spełniać następujące wymagania: typ materiału: żywica poliuretanowa jednokomponentowa, gęstość ok
0,94 g/cm3 wg PN EN ISO 2811-1, lepkość ok 30 mPas, zawartość części stałych ok 24,5 %,

Wypełnienie dokonywać przy pomocy pistoletu pneumatycznego lub z kartuszy. Należy uważać, aby nie
nabrać pęcherzy powietrza. Po aplikacji powierzchnię należy wygładzić wklęsłą kielnią i pozostawić do
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wyschnięcia. W przypadku wykonywania dylatacji na powierzchniach poziomych zalecane jest użycie
materiału samorozlewnego.
Uwaga: założenia głębokości wypełnienia kitem elastycznym ( dla różnica temperatur 80OC (-20 OC do
+60 OC i rozszerzalność materiału dylatacyjnego 20% )
Odstęp między
dylatacjami
[m]
do 2
od 2 do 3,5
od 3,5 do 5
od 5 do 6,5
od 6,5 do 8

szerokość dylatacji d [mm]
15
20
25
30
35

głębokość na jaką należy wypełnić
dylatację materiałem
[mm]
8 2
10 2
12 2
15 3
15 3

W przypadku kierownic stalowych i dalb cumowniczych nie przewiduje się istotnych napraw za
wyjątkiem zabiegów konserwacyjnych.
Należy odtworzyć powłoki malarskie dla całości konstrukcji dalb, kierownic oraz pomostów
cumowniczych po uprzednim oczyszczeniu z korozji. Stanowić je będą powłoki malarskie, obejmujące
dwukrotne malowanie farbą do gruntowania oraz dwukrotne malowanie farbą nawierzchniową.
Sumaryczna grubość powłok malarskich 270 µm.
Zaleca się stosowanie epoksydowych lub poliuretanowych powłok malarskich. Ostateczny wybór
rodzaju farb należy uzgodnić z Projektantem.
Podpory stalowe trapów dojściowych należy pomalować zgodnie z zakresem i zasadami podanymi
powyżej. Przewidzieć należy uzupełnienie elementów komunikacji (kratki Wema) pomostów.

ą
ś
pale stalowe
pomostu cumowniczego
kotwiące pomosty pływające
pale stalowe oczepu
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stal konstrukcyjna
elementy stalowe pali........................................................................................... S235J0
elementy stalowe pomostu................................................................................... S275J2
stal zbrojeniowa
ø prętów > 6 mm .......................................................................................A-III (BSt500S)
ø prętów < 6 mm .............................................................................................. A-0 (St0S)
beton
klasa betonu dla oczepu (klasa ekspozycji XC4) ....................................... C30/37 (B37)
klasa betonu dla wnętrza pala..................................................................... C25/30 (B30)
konsystencja ................................................................................................... S1/S2 (K3)
w/c ........................................................................................................................... < 0,5
cement (zalecany)................................................................................... CEM III/A-32NA
kruszywo: mieszalne niskoalkaiczne; średnice ziaren ................................ 0-2, 2-8, 8-16
woda wodociągowa
superplastifikator
inne dodatki
UWAGA:
Mieszankę betonową należy opracować laboratoryjnie. Recepturę mieszanki wraz z wynikami badań
wytrzymałościowych (po 7,14 i 28 dniach) należy wykonać przed rozpoczęciem betonowania.
geosiatka
typ .............................................................................................................. sztywne węzły
wytrzymałość ..........................................................................................min. 40/40 kN/m
elementy mocujące .........................................................................pręt ø6 mm, L=60 cm
Zabezpieczenia antykorozyjne
Jako podstawę ochronna antykorozyjną żelbetu przyjęto ochronę materiałowo - strukturalną
przez zastosowanie betonu wykonanego z cementu CEM III/A - 32NA.
Od strony gruntu elementy żelbetowe należy zabezpieczyć dwoma warstwami roztworu
asfaltowego (podkładową i nawierzchniową).
Pale stalowe P1 - P3 oraz P6 - P56 oraz ich elementy zwieńczające (dekle i pachoły
cumownicze) - po uprzednim oczyszczeniu do drugiego stopnia czystości - pomalować
dwukrotnie farbą do gruntowania, a następnie dwukrotnie farbą nawierzchniową. Sumaryczna
grubość powłok malarskich 270 µm. Zaleca się stosowanie epoksydowych lub poliuretanowych
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powłok

malarskich.

Ostateczny

wybór

rodzaju

farb

należy

uzgodnić

z Projektantem.
Konstrukcję pomostu oraz barierek należy zabezpieczyć przez ocynkowanie ogniowe
i pomalowanie dwukrotnie farbą nawierzchniową. Sumaryczna grubość powłok malarskich
270 µm. Zaleca się stosowanie epoksydowych lub poliuretanowych powłok malarskich.
Ostateczny wybór rodzaju farb należy uzgodnić z Projektantem.
Jako zabezpieczenie antykorozyjne wrót śluzy proponuje się - po uprzednim oczyszczeniu
powierzchni do drugiego stopnia czystości - powłoki malarskie, obejmujące dwukrotne
malowanie farbą chlorokauczukową do gruntowania oraz dwukrotne malowanie emalią
chlorokauczukową nawierzchniową. Sumaryczna grubość powłok malarskich 270 µm.
Alternatywnie dopuszcza się stosowanie epoksydowych lub poliuretanowych powłok
malarskich.

Ś

Stwardniałe zaprawy mineralne do napraw nadwodnych powinny spełniać następujące wymagania:
typ materiału: mineralna zaprawa naprawcza jednokomponetowa
zaprawa typu (S)PCCII do napraw konstrukcyjnych klasy R4 zgodnie z PN-EN 1504-3,
dla powierzchni poziomych, pionowych i pułapowych,
wliczana do współpracy statycznej,
aplikowana metodą natrysku na mokro lub metodą obróbki ręcznej,
dla gr. warstwy: min. 6 mm, max 25 mm, łączna max.100 mm,
zastosowanie zgodnie z zasadą 3, 4 i 7 - Metoda 3.1, 3.3, 4.4, 7.1 i 7.2 wg PN-EN 1504-9,
spełnia wymagania dla klas ekspozycji X0, w zakresie korozji zbrojenia XC1÷XC4, XD1÷XD3,
XS1÷XS3,
oraz w zakresie korozji betonu XF1÷XF4 zgodnie z tablicą 1 normy PN-EN 206-1:2003,
materiał dopuszczony do kontaktu z wodą do spożycia,
przy obróbce ręcznej konieczne jest użycie warstwy sczepnej,
proponowana zaprawa powinna mieć potwierdzone i udokumentowane możliwe zastosowanie
w klasach ekspozycji występujących na obiekcie, tj
XF1÷4

–

agresywne

oddziaływanie

zamrażania/rozmrażania

bez

środków

odladzających albo ze środkami odladzającymi
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XF4 - silnie nasycone wodą ze środkami odladzającymi lub wodą morską,
XS 1÷3 korozja spowodowana chlorkami z wody morskiej,
XC 1÷4 korozja spowodowana karbonatyzacją,
XW 1÷2 klasa ekspozycji związana z obiektami hydrotechnicznymi,
gęstość suchej zaprawy ok 1,90 kg/dm3
wytrzymałość na rozciąganie ok 6,0 N/mm2 po 7 dniach, ok 8,5 N/mm2 po 28 dniach,
wytrzymałość na ściskanie ok 38,0 N/mm2 po 7 dniach, ok 48 N/mm2 po 28 dniach,
E-Moduł (dynamiczny) ok 25.000 N/mm2 po 28 dniach,
skurcz 0,80 mm/m po 28 dniach,
współczynnik migracji chlorków M2/s

Zaprawa do wykonywania warstw sczepnych w strefie nadwodnej powinna spełniać następujące
wymagania
-wytrzymałość na odrywanie zapraw nałożonych na zaprawie sczepnej:
średnio

1,5 MPa (pull-off po 28 dniach )

min. 1,2 MPa (pull-off po 28 dniach )
produkt jednokomponentowy, wymaga tylko wymieszania z wodą,
materiał mineralny bez dodatków z tworzyw sztucznych,
zakres stosowania – warstwa sczepna w systemie naprawy żelbetu,
materiał stanowi element całego systemu naprawczego,
gęstość świeżej zaprawy ok 2,10 kg/dm3,
zużycie ok 1,70 kg/dm3 (sucha masa),
czas obróbki ok 20min przy + 200C,
zużycie ok 1000-1100 g/m2,

Powłoka ochronna do napraw nadwodnych powinny spełniać następujące wymagania:
dwukomponentowa, bezrozpuszczalnikowa powłoka, odporna na UV,
szybkowiążąca powłoka na bazie modyfikowanego poliuretanu o wyjątkowych właściwościach
plikacyjnych i użytkowych,
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szczególnie zalecana w trudnych warunkach pogodowych panujących wczesną wiosną lub
późną jesienią,
powłoka dająca bardzo duże bezpieczeństwo dla wykonawcy szczególnie przy szybkim
obciążeniu użytkowym lub przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych podczas aplikacji
lub wiązania,
charakteryzuje się: szybką odpornością na wilgoć, kondensację i deszcz (punkt rosy nie
stanowi problemu),
odpornością na deszcz już po 30 minutach,
odpornością na stałe obciążenie wodą lub czyszczenie już po 12 godzinach,
niezależność od temperatury już od +2oC,
szybkość wiązania materiału niezależna od temperatury,
odporna na efekt osmozy,
wysoka odporności na ścieranie i zarysowanie

Materiały do gruntowania pod dylatacje nadwodne powinny spełniać następujące wymagania:
typ materiału: żywica poliuretanowa jednokomponentowa,
gęstość ok 0,94 g/cm3 wg PN EN ISO 2811-1,
lepkość ok 30 mPas,
zawartość części stałych ok 24,5 %,

Materiały do wypełnienia dylatacji nadwodnych powinny spełniać następujące wymagania:
materiał dwukomponentowy,,
proporcje mieszania: części wagowe 10 : 1 baza : utwardzacz,
gęstość ok 1,62 g/cm3 – kolor czarny / 1,63 g/cm3 – kolor szary,
konsystencja stabilnej pasty, zdatna do obróbki natryskiem przy. temp+ 23°C i 50% względnej
wilgotności powietrza,
czas obróbki ok 90 minut przy. temp +23°C i 50% względnej wilgotności powietrza,
czas wiązania godziny ok 24-48 w zależności od oraz temperatury,
maksymalne odkształcenie ok 25 %,
twardość Shore-A ok. 18-20,
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naprężenia rozciągające (przy 100% wydłużenie) ok 0,24 N/mm2 przy temp +23°C,
naprężenia rozciągające (przy 100% wydłużenie) ok 0,40 N/mm2 przy temp -20°C,
powrót do stanu pierwotnego po odkształceniu > 90 %,
warunki obróbki 5-40°C i wilgotności względnej <85 %,

Do naprawy ubytków w betonie należy stosować bezskurczowe zaprawy cementowe typu PCC lub
SPCC polimerów oraz innych składników lub zaprawę typu PC, której lepiszcze stanowi żywica
syntetyczna.
Z uwagi na mnogość różnych systemów naprawczych powierzchni betonów, systemów iniekcyjnych
oraz różne możliwe do zastosowania materiały istotne znaczenie ma tu doświadczenie w stosowaniu
poszczególnych technologii. Ostateczny wybór technologii naprawy powierzchni betonu, uszczelnienia
dylatacji, iniekcji rys i pęknięć powinien nastąpić przy wyborze przez Inwestora wykonawcy robót.
Zastosowanie przez Wykonawcę robót innych systemów i technologii napraw niż przedstawione w
niniejszym projekcie, może być na wniosek Inwestora akceptowane przez autorów projektu po
przedstawieniu kompletu dokumentów charakteryzujących proponowaną technologię uszczelnienia.
Proponowane komponenty powinny posiadać polskie aprobaty techniczne lub certyfikaty CE oraz
powinny być dołączone materiały referencyjne dokumentujące zastosowanie na terenie kraju.
Stwardniałe zaprawy powinny spełniać następujące wymagania:
średnia wytrzymałość na ściskanie:
po 7 d

30 MPa wg PN-B-04500 : 1985

po 28 d

45 MPa wg PN-B-04500 : 1985

średnia wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu:
po 7 d

5 MPa wg PN-B-04500 : 1985

po 28 d

9 MPa wg PN-B-04500 : 1985

skurcz po 90 d

0,8 ‰

Zaprawy te powinny spełniać następujące warunki:
zaprawa typu (S)PCCII do napraw konstrukcyjnych klasy R4 zgodnie z PN-EN 1504-3 dla
powierzchni poziomych, pionowych i pułapowych, wliczana do współpracy statycznej oraz
materiał jest nie palny klasy A1 wg PN-EN 13501). Aplikowana metodą natrysku na mokro lub
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metodą obróbki ręcznej dla gr. warstwy: min. 6 mm, max 25 mm, łączna max.100 mm.
Zastosowanie zgodnie z zasadą 3, 4 i 7 - Metoda 3.1, 3.3, 4.4, 7.1 i 7.2 wg PN-EN 1504-9.
powinna spełniać wymagania dla klas ekspozycji X0 oraz w zakresie korozji betonu XF1÷XF4
zgodnie z tablicą 1 normy PN-EN 206-1:2003. Materiał dopuszczony do kontaktu z wodą do
spożycia. Przy obróbce ręcznej konieczne jest użycie warstwy sczepnej.
zaprawy

mineralne

modyfikowana

tworzywami

sztucznymi

do

napraw

konstrukcji

hydrotechnicznych powinny mieć potwierdzone i udokumentowane możliwe ich zastosowanie w
klasach ekspozycji występujących na obiekcie, np.
XF1÷4 – Agresywne oddziaływanie zamrażania/rozmrażania bez środków odladzających albo
ze środkami odladzającymi
XF4 – silnie nasycone wodą ze środkami odladzającymi lub wodą morską,
XS 1÷3 – Korozja spowodowana chlorkami,
XC 1÷4 – Korozja spowodowana karbonatyzacją
XW 1÷2 – Klasa ekspozycji związana z obiektami hydrotechnicznymi
Zaprawa do wykonywania warstw sczepnych powinna spełniać następujące wymagania
wytrzymałość na odrywanie zapraw nałożonych na zaprawie sczepnej:
średnio

1,5 MPa (pull-off po 28 dniach )

min. 1,2 MPa (pull-off po 28 dniach )
produkt jednokomponentowy, wymaga tylko wymieszania z wodą
materiał mineralny bez dodatków z tworzyw sztucznych
zakres stosowania – warstwa sczepna w systemie naprawy żelbetu
materiał stanowi element całego systemu naprawczego
Materiał należy przechowywać w miejscu suchym, ciemnym, dobrze zabezpieczonym przed opadami
atmosferycznymi, wilgocią i mrozem w temperaturze 5 ÷ 300C.

Materiał do wykonania dylatacji powinien być odporna chemicznie, samopoziomujące się wykonany na
bazie polisulfidu o odkształceniu elastycznym ok 25%.
Materiały do gruntowania pod dylatacje powinny spełniać następujące wymagania:
typ materiału: żywica poliuretanowa jednokomponentowa,
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gęstość ok 0,94 g/cm3 wg PN EN ISO 2811-1,
lepkość ok 30 mPas,
zawartość części stałych ok 24,5 %,
Materiały do wypełnienia dylatacji poziomych / skośnych powinny spełniać następujące wymagania:
materiał dwukomponentowy, samopoziomujący,
proporcje mieszania: części wagowe 10 : 1 baza : utwardzacz,
gęstość ok 1,62 g/cm3
konsystencja stabilnej pasty, zdatna do obróbki natryskiem przy. temp+ 23°C i 50% względnej
wilgotności powietrza,
czas obróbki ok 90 minut przy. temp +23°C i 50% względnej wilgotności powietrza,
czas wiązania godziny ok 24-48 w zależności od oraz temperatury,
maksymalne odkształcenie ok 25 %,
twardość Shore-A ok. 18-20,
naprężenia rozciągające (przy 100% wydłużenie) ok 0,24 N/mm2 przy temp +23°C,
naprężenia rozciągające (przy 100% wydłużenie) ok 0,40 N/mm2 przy temp -20°C,
powrót do stanu pierwotnego po odkształceniu > 90 %,
warunki obróbki 5-40°C i wilgotności względnej <85 %,
Zastosowanie przez Wykonawcę robót innych systemów i technologii napraw niż przedstawione w
niniejszym projekcie, może być na wniosek Inwestora akceptowane przez autorów projektu po
przedstawieniu kompletu dokumentów charakteryzujących proponowaną technologię uszczelnienia.
Proponowane komponenty powinny posiadać polskie aprobaty techniczne lub certyfikaty CE oraz
powinny być dołączone materiały referencyjne dokumentujące zastosowanie na terenie kraju.
7

Uwagi końcowe i wytyczne wykonania

Prace związane z naprawą betonów śluzy a szczególnie prace iniekcyjne powinny być wykonywane
przez przedsiębiorstwa wyspecjalizowane, posiadające co najmniej kilkuletnie doświadczenie w
wykonywaniu

tego

typu

robót.

Pracownicy

powinni

być

doświadczeni

i odpowiednio przeszkoleni przez producenta lub dostawcę przyjętych do zastosowania komponentów.
W dotychczasowej praktyce autorów opracowania odnotowano podczas nadzorów autorskich szereg
przypadków nieprawidłowego wykonania robót. Prace iniekcyjne należy prowadzić przy ciągłej
obecności Nadzoru Inwestorskiego, a przebieg prac iniekcyjnych winien znaleźć odzwierciedlenie w
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dzienniku robót. Wykonawca nie może stosować materiałów o charakterze uniwersalnym,
przeznaczonym według deklaracji producenta, do każdych konstrukcji. Wykonawca powinien użyć
materiałów pochodzących tylko z jednego, spójnego systemu napraw i ochrony betonu i jednego
producenta. Stosowanie materiałów z innych systemów lub różnych producentów prowadzi często do
niespójności technologicznych i późniejszych sporów, co do jakości i trwałości napraw;
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