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1. Podstawa opracowania 

Niniejsze opracowanie powstało na zlecenie Urzędu Morskiego w Szczecinie, na 

podstawie umowy nr BONn-II/374/20/01/10 (ZZP: PO-II-379/ZZP-2/160/10)z dnia 

18.11.2010 

 

2. Cel Opracowania 

Celem niniejszego opracowania jest opracowanie zakresu  technologii remontu 

istniejącej stawy dolnej nabieŜnika „Police”, zlokalizowanego na terenie Zakładów 

Chemicznych „Police” 

 

3. Zakres Opracowania 

W skład niniejszego opracowania wchodzą: 

- inwentaryzacja stawy 

- opracowanie technologii remontu 

- opracowanie przedmiaru robót 

- opracowanie kosztorysu inwestorskiego 

- opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

 

4. Wykorzystane Materiały 

- [1] Projekt Wykonawczy stawy opracowany przez Biuro Projektów 

Budownictwa Morskiego Bimor, dostarczony przez Inwestora 

- [2] „Konstrukcja Morskich Znaków Nawigacyjnych” B Mazurkiewicz 

- [3] Zalecenia do projektowania Morskich Budowli Hydrotechnicznych, zespół 

pod kierownictwem prof. Dr hab. InŜ. B Mazurkiewicza 

- [4] Norma PN-90/B-03200- Konstrukcje Stalowe 

- [6] Materiały firmy SIKA Poland 

- [7] Locja Bałtyku- WybrzeŜe Polskie, opracowana przez Biuro Hydrograficzne 

Marynarki Wojennej RP 

- [8] Opis obiektu i fotografie dostarczone przez Inwestora 

- [9] Norma PN-ISO8501-2. „Przygotowanie podłoŜy Stalowych przed 

nakładem farb i podobnych produktów” 

 

 



5. Stan Istniejący 

 

5.1 Lokalizacja obiektu 

 

Stawa Dolna nabieŜnika Police znajduje się na terenie portu morskiego Police na 

pozycji geograficznej: 

53o33’ 42,561’’N 

014o35’ 27,380’’ E 

w odległości 455,00 m na zachód od osi toru wodnego Szczecin-Świnoujście (49,287 

km toru) 

Wraz z stawą Górną tworzy oś podejściową do poru Police KRK 203o. 

 

 

 

5.2. Opis Konstrukcji Stawy 

 

Według informacji zawartych w [1], stawa Dolna nabieŜnika „Police” 

wybudowana została w 1992 roku, jako stalowa konstrukcja rurowa o wysokości 38 

m, posadowiona na Ŝelbetowej płycie fundamentowej w kształcie ośmiokąta. Stalową 

konstrukcję stawy stanowią pierścieniowe segmenty, z kołnierzami wewnętrznymi, 

łączonymi śrubami. Średnica segmentów zmienia się od 2,0 m w części dolnej stawy, 

do 4,0 m w części górnej stawy. Wewnątrz stawy znajduje się pionowa rura 219,1/8 

mm, stanowiąca oś konstrukcji oraz mocowanie schodów. Schody i pokłady stawy 



wykonane z blachy Ŝeberkowej grubości 5 mm. Cała konstrukcja od wewnątrz 

usztywniona jest konstrukcją wykonaną z profili stalowych C200.Poszycie stawy 

stanowi blacha grubości 10m, śruby łączące segmenty stawy : M24, klasy 10.9. 

Stawa wyposaŜona jest w 12 sztuk iluminatorów mosięŜnych, po 1 sztuce na 

kaŜdy segment. 

Na wysokości 34,68 znajduje się galeryjka, wsparta na wspornikach z blachy 

grubości 8 mm, spawanej do poszycia stawy. Pokład galerii wykonany jest z blachy 

ryflowanej. 

Na szczycie stawy zamontowane są: 

- światło nabieŜnika Police Górne (wewnątrz stawy) 

 

5.3. Opis stanu technicznego stawy 

 

W wyniku przeprowadzonej w dniu 01.12.2010 wizji lokalnej i inwentaryzacji 

stawy Dolnej nabieŜnika Police, stwierdzono co następuje: 

- konstrukcja nośna stawy znajduje się w ogólnie dobrym stanie technicznym i 

nie wymaga prac remontowych, a jedynie konserwacyjne 

- na zewnętrznej powierzchni stawy znajdują się liczne ogniska korozji, całość 

powierzchni wymaga oczyszczenia, zabezpieczenia antykorozyjnego i 

pomalowania 

- na powłoka malarska wewnętrznej powierzchni stawy w złym stanie- liczne 

złuszczenia farby 

- stopień korozji śrub łączących segmenty stawy  jest bardzo duŜy, w związku z 

czym do wymiany kwalifikują się wszystkie śruby łączące segmenty 

- uszczelnienie między segmentami stawy w złym stanie technicznym- liczne 

braki (o czym świadczą liczne prześwity światła z zewnątrz) 

- wewnątrz stawy stwierdzono liczne skroplenia i kałuŜe co świadczy o braku 

dostatecznej wentylacji wnętrza stawy 

 

 

 

 

 

 



Stan techniczny stawy obrazują poniŜsze fotografie: 

 

 



 

 

 

 

 

 



6. Zakres Prac remontowych 

 

Ogólna kolejność wykonywania prac: 

- Oczyszczenie od wewnątrz i od zewnątrz połączeń segmentów stawy 

(kołnierzy stalowych) 

- MontaŜ taśmy bednarskiej od zewnątrz stawy 

- Usunięcie i oczyszczenie resztek dotychczasowego kitu uszczelniającego 

kołnierze 

- Wypełnienie przestrzeni między kołnierzami masą poliuretanową 

- Wymiana śrub łączących segmenty stawy 

- DemontaŜ i remont elementów ruchomych stawy (drzwi bryzgoszczelne etc) 

- Oczyszczenie i pomalowanie wewnętrznej części stawy 

- Oczyszczenie i pomalowanie zewnętrznej części stawy 

 

6.1. Oczyszczenie od wewnątrz i od zewnątrz połączeń segmentów stawy 

(kołnierzy stalowych) 

 

Połączenie segmentów stawy naleŜy od strony wewnętrznej jak i zewnętrznej oczyścić 

mechanicznie,  z istniejących powłok malarskich do gołej stali, w pasie około 20 cm 

od strony zewnętrznej, i na całej szerokości połączenia od strony wewnętrznej, celem 

przygotowania powierzchni pod montaŜ taśmy bednarskiej i wymiany uszczelnienia 

kołnierzy. 

 

6.2. MontaŜ taśmy bednarskiej od zewnętrznej strony stawy 

 

Na wszystkich połączeniach segmentów, na całym obwodzie połączenia naleŜy 

przymocować taśmę bednarską 40x2 mm, celem zewnętrznego osłonięcia połączeń 

kołnierzy przed przenikaniem wody deszczowej do wnętrza konstrukcji. 

Taśmę bednarską naleŜy najpierw przyspawać punktowo, w odstępie ok. 08 do 1,0 m 

do górnej części połączenia, następnie wolne przestrzenie naleŜy wypełnić klejem 

epoksydowym do metali (na przykład Liquid Steel 2). 

Taśmę bednarską naleŜy przymocować w ten sposób, by przynajmniej połowa jej 

szerokości zachodziła na dolny segment stawy 

 



6.3. Usunięcie i oczyszczenie resztek dotychczasowego kitu uszczelniającego 

segmenty. 

 

Pozostałości istniejącego kitu, w miarę moŜliwości naleŜy usunąć mechanicznie od 

wewnętrznej strony stawy. Ewentualne pozostałości kitu, których nie da się usunąć, 

nie powinny znajdować się bliŜej jak 10 mm od wewnętrznej krawędzi kołnierza. 

Przed przystąpieniem do czynności usuwania szczeliwa, naleŜy pomiędzy kołnierze 

wbić kliny robocze pozwalające zachować szczelinę między kołnierzami o szerokości 

minimum 5 mm. 

 

6.4. Wypełnienie przestrzeni między kołnierzami masą poliuretanową 

 

Uzyskaną, poprzez oczyszczenie, wolną przestrzeń między kołnierzami segmentów 

stawy naleŜy wypełnić masą poliuretanową (na przykład Sikaflex 11c). Masę naleŜy 

wprowadzać między kołnierze segmentów poprzez wstrzykiwanie. Nadmiar masy do 

strony wewnętrznej stawy naleŜy usunąć przez związaniem masy. Wypływ kitu od 

strony zewnętrznej ograniczać będzie zamontowana wcześniej taśma bednarska. 

Z uwagi na lepszy stan kitu uszczelniającego w stawie dolnej, moŜe dojść do sytuacji 

w której nie będzie praktycznie moŜliwe usunięcie go z pomiędzy kołnierzy. W takim 

przypadku, po uzyskaniu zgody inspektora nadzoru dopuszczalne jest pozostawienie 

100% dotychczasowego uszczelnienia 

 

6.5. Wymiana śrub łączących segmenty stawy 

 

Po związaniu masy uszczelniającej naleŜy przystąpić do wymiany śrub łączących 

kołnierze stawy. Na podstawie przeprowadzonej w dniu 01.12.2010 inwentaryzacji 

obiektu, do wymiany zakwalifikowano 100% śrub.  Wymianę naleŜy rozpocząć od 

dolnych segmentów, kierować się następnie w stronę segmentów górnych 

Do wymiany i uzupełnienia naleŜy zastosować śruby M24 ocynkowane o minimalnej 

klasie 10.9 

 

 

 

 



6.6. DemontaŜ i remont elementów ruchomych stawy 

 

Przed przystąpieniem do prac związanych z renowacją poszycia stawy, naleŜy 

zdemontować wszystkie moŜliwe elementy ruchome, takie jak drzwi bryzgoszczelne. 

Elementy te naleŜy osobno oczyścić i odmalować, ewentualnie wymienić  

NaleŜy równieŜ zabezpieczyć przed uszkodzeniem instalację elektryczną stawy, 

elementy sterujące światłem i światło nawigacyjne. 

 

6.7. Oczyszczenie i pomalowanie wewnętrznej części stawy 

 

Wewnętrzną powierzchnie elementów metalowych naleŜy oczyścić poprzez 

piaskowanie do stopnia czystości Sa1 według normy PN-ISO8501-2. 

Wewnętrzne elementy konstrukcji stawy naleŜy malować farbą odporną na 

oddziaływanie: azotu, fosforu i soli morskiej, zgodnie z technologią proponowaną 

przez producenta farby. 

NaleŜy zastosować jasną kolorystykę wnętrza stawy. 

 

6.8. Oczyszczenie i pomalowanie zewnętrznej części stawy 

 

Zewnętrzną powierzchnię poszycia stawy naleŜy oczyścić poprzez piaskowanie do 

stopnia czystości Sa2,5, według normy PN-ISO8501-2, a następnie pomalować przy 

uŜyciu farb odpornych chemicznie na oddziaływanie azotu, fosforu i soli morskiej, 

znajdujących się w powietrzu. 

Malując zewnętrzną powierzchnię stawy naleŜy zachować następującą kolorystykę: 

- od podstawy stawy do rzędnej +19,50 –  kolor biały RAL 9003 

- od rzędnej +19,50 do szczytu stawy   –  kolor pomarańczowy RAL 2008 

 

6.9. Pozostałe prace związane z remontem obiektu 

 

W trakcie prac związanych z remontem stawy naleŜy dodatkowo: 

- wymienić okno na szczycie stawy z uwagi na pękniętą szybę  

- wymienić zamki w drzwiach zewnętrznych wejściowych do stawy 

 

 



7. Informacja dla Kierownika Robót do sporządzenia Planu BIOZ 

 

Opisane roboty wymagają sporządzenia przez Kierownictwo Budowy 

szczegółowego Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, uwzględniającego rodzaje 

robót stwarzających zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz Planu Bezpieczeństwa i Ochrony 

Zdrowia (Dz. Ust. 03.120.1126) 

 

 

7.1.Istniejące obiekty budowlane 

 

W pobliŜu prowadzonych prac związanych z remontem stawy Dolnej 

nabieŜnika Police znajduje się nabrzeŜe portu Police, Magazyny oraz urządzenia 

słuŜące do załadunku i rozładunku statków obsługiwanych przez Port Police 

 

7.2. Elementy zagospodarowania stwarzające  zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi  

 

W odległości około 20 m od miejsca prowadzonych prac znajduje się nabrzeŜe 

Portu Police, oraz urządzenia słuŜące do obsługi statków. 

 

7.3.Przewidywane zagroŜenia podczas realizacji robót 

 

- Nieprawidłowy montaŜ rusztowań wokół stawy 

- Awaria urządzeń do piaskowania powierzchni stawy 

- Nieprawidłowa obsługa sprzętu słuŜącego do piaskowania stawy 

- Awaria sprzętu słuŜącego do piaskowania konstrukcji 

- Upadek z wysokości  

- Groźna utonięcia 

 

7.4.ZagroŜenia związane z przemieszczaniem materiałów , elementów konstrukcyjnych, 

odpadów 

 

- Nieprawidłowy montaŜ rusztowań wokół stawy 



- Awaria urządzeń do piaskowania powierzchni stawy 

- Nieprawidłowa obsługa sprzętu słuŜącego do piaskowania stawy 

- Awaria sprzętu słuŜącego do piaskowania konstrukcji 

- Upadek z wysokości 

- Potracenia lub uderzenia przez pracujący sprzęt 

- Poślizgnięcie się, wpadnięcie do wody 

 

ZagroŜenia mogą wystąpić podczas całego cyklu realizacji robót 

 

 

7.5.Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 

 

Pracownicy powinni być wyposaŜeni w środki ochrony osobistej odpowiednie do 

wykonywanych prac, takie jak kaski ochronne, rękawice ochronne, uprzęŜe 

asekuracyjne i tym podobne. 

 

 

Gdańsk 20.12.2010 


