
krawężnik najazdowyistniejący krawężnik
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warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11W
gr. 3-8 cm,
frezowanie
gr. ~5 cm,
istniejąca konstrukcja jezdni

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S
gr. 5 cm,
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Przekrój IV-IV

jezdnia

Data:
sierpień 2015 r.

Zarząd Dróg Powiatowych w OpoluInwestor:

Przekroje i szczegóły konstrukcyjne.Temat
rysunku:

Temat
opracowania:

Podpisy:

Rysunek nr:

4
nr zadania: V/13/2015

nr upr. OPL/0283/PWOD/06

Skala:
1:25 i 1:50

SEWI Sebastian Raudzis Sebastian Wilisowski spółka jawna
45-321 Opole ul. Oleska 117

NIP 7543082885 REGON 161586995 KRS 0000508296
tel. 77 550-60-85, fax 77 550 63 40
E-Mail: botsewi@op.pl, s-r@wp.pl

www.botsewi.pl

Projekt wykonawczy remontu skrzyżowania dróg
powiatowych w m. Zagwiździe.

i%

istn. kostka betonowa do przełożenia

w-wa odsączająco odcinająca z pospółki 0 - 20 mm
gr. 15 cm,

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

zagęszczone podłoże gruntowe.

wg rys. nr 1

wg rys. nr 2 wg rys. nr 2

Przekrój III-III

istn. chodnik istn. zjazd do przełożenia

istniejący krawężnikistniejący krawężnik

i%

warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11W
gr. 3-8 cm,
frezowanie
gr. ~5 cm,
istniejąca konstrukcja jezdni

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S
gr. 5 cm,

oś
 je

zd
ni

jezdnia

i%

wg rys. nr 1

wg rys. nr 2 wg rys. nr 2

istn. chodnik istn. chodnik

wg rys. nr 2

wg rys. nr 1
istn. zatoczka autobusowa

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W
gr. 7 cm,

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S
gr. 5 cm,

istniejąca konstrukcja

podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa C90/30 
bazaltowego lub granitowego 0-31,5 mm gr. do 10 cm,

0,80

w-wa ścieralna z betonu asfaltowego

   AC11W gr. 7 cm

AC11S gr. 5 cm
w-wa wyrównawcza z betonu asfaltowego

zasypka z gruntu
niewysadzinowego

kolektor Ø 160

Przekrój odtworzenia nawierzchni 
1,80

0,25

istn. konstrukcja.

wg rys. nr 1

wg rys. nr 1

wg rys. nr 1

podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa C90/30 
bazaltowego lub granitowego 0-31,5 mm gr. do 25 cm,

wg rys. nr 1

podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa C90/30 
bazaltowego lub granitowego 0-31,5 mm gr. do 15 cm,

podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa C90/30 
bazaltowego lub granitowego 0-63 mm gr. do 15 cm,

BRANŻA:

Drogowa.

OPRACOWAŁ:

- Weronika Stiler

PROJEKTANT:

- inż. Sebastian Raudzis
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