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Budowa chodnika wzdłuż ul. Myśliwca od skrzyżowania z
ul. Pokoju w stronę torów kolejowych

BRANŻA:

Drogowa.

OPRACOWAŁ:

- Weronika Stiler

PROJEKTANT:

- inż. Sebastian Raudzis

nr upr. OPL/0283/PWOD/06

0,08

betonowa kostka drobnowymiarowa prostokątna
gr. 8 cm,

podsypka bazaltowa 0-3 mm
gr. 3 cm,

podbudowa zasadnicza kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie lub tłucznia kamiennego C90/3 0 - 31,5 mm gr. 15 cm,

warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym z dowozu o Rm=2,5 MPa gr. 20 cm,

zagęszczone podłoże gruntowe.
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betonowa kostka drobnowymiarowa prostokątna
bezfazowa czerwona gr. 8 cm,

podbudowa zasadnicza kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie lub tłucznia kamiennego C90/3 0 - 31,5 mm gr. 15 cm,
warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym z dowozu o Rm=2,5 MPa gr. 20 cm,
zagęszczone podłoże gruntowe.

podsypka bazaltowa 0-3 mm
gr. 3 cm,

betonowa kostka drobnowymiarowa prostokątna
szara gr. 8 cm,

podsypka bazaltowa 0-3 mm
gr. 3 cm,

podbudowa zasadnicza kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie lub tłucznia kamiennego C90/3 0 - 31,5 mm gr. 15 cm,

warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym z dowozu o Rm=2,5 MPa gr. 10 cm,

zagęszczone podłoże gruntowe.
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Przekrój IV-IV Skala 1:25
Szczegół "C"
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krawężnik betonowy
15×30×100,

beton C16/20 (B - 20).
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Burmistrz Zdzieszowic
reprezentujący Gminę Zdzieszowice.

ewentualne
zupełnienie
podbudowy

nawierzchnia bitumiczna AC11S
po sfrezowaniu ist. nawierzchni gr. 4 cm,

ewentualne
zupełnienie
podbudowy

nawierzchnia bitumiczna AC11S
po sfrezowaniu ist. nawierzchni gr. 4 cm,

istniejąca konstrukcja.

istniejąca konstrukcja.
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