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Oś jezdni

±  0,00
2,0%2,0%

Warstwa ścieralna - beton asfaltowy                    4cm

Pozostałe warstwy konstrukcji jezdni bez zmian 

Warstwa wiążąca - beton asfaltowy 6cm
Warstwa przeciwspękaniowa pod warstwy bitumiczne

Warstwa odsączająca - pospółka                 20cm

Podsypka piaskowo - cement. (4:1)                3cm
Kostka betonowa wibroprasowana                  8cm

Podsypka tłuczniowa bazaltowa 31,5/63      15cm

Grunt zagęszczony mechanicznie   
Podsypka piaskowo - cement. (4:1)               15cm
Kostka kamienna rzędowa                  16cm

Grunt zagęszczony mechanicznie   
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Podsypka piaskowo - cement. (4:1)               15cm
Kostka kamienna rzędowa                  16cm

Grunt zagęszczony mechanicznie   Ława betonowa -B15                       15cm

Krawężnik betonowy          15x30x100cm

Podsypka piaskowa                          5cm

 Podsypka piaskowo - cement. (4:1)  3cm

Grunt zagęszczony mechanicznie 

-  0,10
1,0-2,0%

istniejący zjazd - 
przewidziany do przebudowy

dylatacja 
podłużna

Warstwa odsączająca - pospółka                 20cm

Podsypka piaskowo - cement. (4:1)                3cm
Kostka betonowa wibroprasowana                  8cm

Podsypka tłuczniowa bazaltowa 31,5/63      15cm

Grunt zagęszczony mechanicznie   

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE - KONCEPCJA

mgr inż. PRZEMYSŁAW KOWALSKI 02.2016Wykonał

Tytuł rysunku

DROGA POWIATOWA NR 1267O W  MIEJSCOWOŚCI LUBRZA

branża /
drogowa

 Przebudowa drogi powiatowej nr 1267 o, budowa ciągów pieszych,
 budowa miejsc postojowych oraz przebudowa obiektów towarzyszących
 w pasie drogowym ulicy wolności w lubrzy w km 0+195 do km  2+203  

Temat

rys.nr 5D-P

Nazwa i adres 
obiektu

     Skala 
1:50/1:1000

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY D-D

Koryto ściekowe - kratka stalowa ocynkowana, 
korytko - polimerobeton, wymiary zewnetrzne: 
dł/szer/wys,5000x125x150 [mm]

Grunt  rodzimy - zagęszczony mechanicznie 

Beton C20/25     gr.10-25cm
Podsypka piaskowo - cement. (4:1)                    20cm

              KONCEPCJA
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
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Oś jezdni

±  0,00
2,0%2,0%

Warstwa ścieralna - beton asfaltowy                    4cm

Pozostałe warstwy konstrukcji jezdni bez zmian 

Warstwa wiążąca - beton asfaltowy 6cm
Warstwa przeciwspękaniowa pod warstwy bitumiczne

Warstwa odsączająca - pospółka                 20cm

Podsypka piaskowo - cement. (4:1)                3cm
Kostka betonowa wibroprasowana                  8cm

Podsypka tłuczniowa bazaltowa 31,5/63      15cm

Grunt zagęszczony mechanicznie   
Podsypka piaskowo - cement. (4:1)               15cm
Kostka kamienna rzędowa                  16cm

Grunt zagęszczony mechanicznie   
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Podsypka piaskowo - cement. (4:1)               15cm
Kostka kamienna rzędowa                  16cm

Grunt zagęszczony mechanicznie   Ława betonowa -B15                       15cm

Krawężnik betonowy          15x30x100cm

Podsypka piaskowa                          5cm

 Podsypka piaskowo - cement. (4:1)  3cm

Grunt zagęszczony mechanicznie 

-  0,10

nowo projektowany
         chodnik

Warstwa odsączająca - pospółka                 20cm

Podsypka piaskowo - cement. (4:1)                3cm
Kostka betonowa wibroprasowana                  8cm

Podsypka tłuczniowa bazaltowa 31,5/63      15cm

Grunt zagęszczony mechanicznie   

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY E-E

+ 0,02

Ława betonowa -B15                       10cm

Obrzeże betonowy             15x30x100cm
 Podsypka piaskowo - cement. (4:1)  2cm

Grunt zagęszczony mechanicznie   
 Podsypka piaskowo          5cm


