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Przekroje i szczegóły konstrukcyjne.

BRANŻA DROGOWA:

OPRACOWAŁ:

- inż. Rafał Bomba

PROJEKTANT:

- mgr inż. Sebastian Raudzis

nr upr. OPL/0283/PWOD/06

Data:
czerwiec 2020 r.

nr zadania: III/1/2020

Gmina Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44

46-081 Dobrzeń Wielki

Przekrój  III - III

zagęszczone podłoże gruntowe 

podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie
lub tłucznia kamiennego 0-31,5 mm gr. 15 cm,

podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie
lub tłucznia kamiennego 0-63 mm gr. 15 cm,

PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJI DRÓG

WEWNĘTRZNYCH I OGRODZENIA W GPZ KIETRZ

Remont placu przy OSP w m. Chróścice
dz. nr 1151/298

kostka betonowa wibroprasowna
"podwójne T" gr. 8

cm

podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. lub
tłucznia kamiennego 0-31,5 mm gr. 15 cm,

podsypka bazaltowa lub granitowa
0-4 mm gr. 3 cm,

zagęszczone podłoże gruntowe 

2,10
parkingjezdniachodnik

w-wa stabilizacji cementem z dowozu z węzła
betoniarskiego C3/4, gr. 20 cm,

szczegół "C"

szczegół "E"

zieleń
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warstwa ścieralna z betonu
asfaltowego AC11S gr. 4 cm,

warstwa wiążąca z betonu
asfaltowego AC16W gr. min. 5 cm,

zagęszczone podłoże gruntowe 

podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie lub  tłucznia
kamiennego 0-31,5 mm gr. 15 cm,

podbudowa z kruszywa łamanego stab/ mechanicznie lub  tłucznia
kamiennego 0-63 mm gr. 15 cm,

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S
gr. 4 cm,

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W
gr. min. 5 cm,

wymiana nasypu niebudowlanego na
grunt budowlany gr. 20-30 cm,

wymiana nasypu niebudowlanego na
grunt budowlany gr. 20-30 cm,

Skala 1:25
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krawężnik bet. najazdowy
15×22×100,
beton C16/20 (B - 20)
gr. 10 cm.
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Szczegół "E"

bitumiczna masa
zalewowa

Skala 1:25
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krawężnik betonowy najazdowy
15×22×100,

beton C16/20 (B - 20)
gr. 10 cm.
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Szczegół "D"

bitumiczna masa
zalewowa

Szczegół "C"
Skala 1:25
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krawężnik betonowy
15×25×100,

beton C16/20 (B - 20)
gr. 10 cm.
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PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJI DRÓGWEWNĘTRZNYCH I OGRODZENIA W GPZ KIETRZ

wyrównanie humusem
+ obsianie trawą

Przekrój  IV - IV
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Dylatacja pionowa
styropian gr. 1 cm

siatka zbrojeniowa Ø8
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projektowana nawierzchnia chodnika
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2x w-wa masy bitumicznej
+ folia kubełkowa

tynk + farba

żywica np. poliuretanowa

2%

skala 1:25

zagęszczone podłoże gruntowe
chudziak C12/15
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