Zakład In

ż

ynierii Komunikacyjnej

Andrzej Piasecki
Al. Kopernika 5/71
88-100 Inowrocław
NIP – 556-151-93-57
tel. 662-649-784
Obiekt:
Przebudowa drogi gminnej nr 150426C Kościelec - Węgierce.
Rodzaj opracowania

Ogólna charakterystyka obiektu
1. Stan istniejący:
Przebudowa drogi gminnej nr 150426C obejmuje odcinek od skrzyżowania z drogą
powiatową nr 2553C do obiektu mostowego na kanale Noteckim w miejscowości Kościelec (bez
obiektu).
W ciągu przebiegu odcinka występują zjazdy na drogi wewnętrzne oraz zjazdy na posesje
indywidualne oraz pola uprawne. Początkowy odcinek do km 0+350 przebiega przez tereny
objęte zabudową jednorodzinną oraz usługową. Na dalszym odcinku występują głównie pola
uprawne oraz sporadyczna zabudowa zagrodowa. W km 0+180,95÷ 0+197,85 następuje zmiana
przebiegu drogi o kącie zwrotu zbliżonym do 90o. Na odcinku od drogi powiatowej do zmiany
kierunku przebiegu droga posiada nawierzchnię brukową, poszerzoną nawierzchnią żużlową o
łącznej szerokości około 6m (nawierzchnia żużlowa częściowo pokrywa nawierzchnię brukową).
Na dalszym odcinku droga posiada nawierzchnię żużlową o zmiennych i nieregularnych
parametrach geometrycznych i mechanicznych oraz nieokreślonej kategorii ruchu.
W pasach zieleni i na rowach występuje roślinność trawiasta oraz drzewa o
zróżnicowanych gatunkach i wieku. Część drzew została wcześniej przewidziana przez zarządcę
drogi do usunięcia w ramach utrzymania pasa drogowego. Dla drzew tych została wydana
prawomocna decyzja o wycince.
Wzdłuż pasa drogowego przebiegają linie telekomunikacyjne i wodociąg, lokalnie
ingerujące w granicę pasa drogowego. Ponadto występują napowietrzne linie energetyczne,
lokalnie wykonano podziemne przyłącza od słupów do posesji.
W ciągu przebiegu drogi występują przepusty pod koroną drogi w km 0+350 oraz
1+663,75. Wylot przepustu w km 0+350 przewidziano do umocnienia, Nie przewiduje się
wykonywania robót przy przepuście w km 1+663,75.

Warunki gruntowe
Podczas przeprowadzonych badań gruntowych pod warstwą istniejącego żużla i brukowca
stwierdzono

występowanie

gruntów

rodzimych

nośnych

o

korzystnych

parametrach

geotechnicznych o miąższości warstwy od 0,8m w początkowym odcinku do min. 2m w dalszym
odcinku. Na odcinku początkowym o miąższości warstwy gruntów nośnych o grubości 0,8m
znajdują się gliny w stanie plastycznym.

Na głębokości przeprowadzonych badań (2m) nie stwierdzono występowania wód
gruntowych. Warunki geotechniczne na dokumentowanym terenie są proste. Rozpoznane
warstwy geologiczne ułożone są poziomo i należą do gruntów rodzimych nośnych.
Warunki wodne określono jako dobre, grupa nośności podłoża G1, na odcinkach w km
0+000,00 ÷ 0,350 dla warstwy gliny pod warstwą piasku określono grupę nośności jako G-4.
Obiekt zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej. (zgodnie z §4 ust.3 pkt 1.
lit. c rozporządzenia w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów
budowlanych z dnia 25.04.2012 r. z późn. zmianami.

Warunek mrozoodporności:
Dla gruntów kat. G1 klasy obciążenia KR1 nie stawia się warunku mrozoodporności. Dla
gruntów kategorii G4 i klasy obciążenia KR1 minimalna grubość konstrukcji wynosi 0,5hz =
0,5x1m = 0,5m.

Oznakowanie dróg
W obrębie skrzyżowania z drogą powiatową nr 2553C w bezpośrednim sąsiedztwie
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ponadgimnazjalnych. Na skrzyżowaniu nadano pierwszeństwo drodze powiatowej znakami D-1 i
podporządkowano drogę wewnętrzną i gminną nr 150426C znakami pionowymi A-7. Ponadto na
drodze wewnętrznej wprowadzono oznakowanie poziome P-4 i P-13. Miejscowość Kościelec na
wlotach dróg ulepszonych oznakowano znakami „obszar zabudowany” z dodatkowym
ograniczeniem prędkości na całym obszarze do 40km/h. Znaków takich nie ustawiono w ciągu
przebudowywanej drogi gminnej nr 150426C.
Za końcem opracowania znajduje się obiekt mostowy, w dobrym stanie technicznym i nie
przewiduje się jego przebudowy. Planowane jest wykonanie nawierzchni bitumicznej na dojeździe
do mostu. Most posiada drewniany pomost z jezdnią dla ruchu pojazdów szerokości 4,2m, za
mostem znajduje się 60m odcinek drogi o nawierzchni żużlowo-gruntowej, a dalej jezdnia o
nawierzchni bitumicznej szerokość jezdni obu odcinków wynosi 3,5m. Oba odcinki dojazdowe
zlokalizowane są na skarpach nasypu, i zabezpieczone dwustronnymi barierami linowymi. Przy
czym odcinek za mostem znajduje się na nasypie na którym nie można wykonać poszerzenia
jezdni.
Wjazd na most od strony przebudowywanego odcinka oznakowano znakami A-12a, B-31
oraz B-18 „15 t”. Natomiast wjazd z odcinka za mostem oznakowano znakami A-12a, D-5 oraz B18 „15 t”. Wprowadzenie pierwszeństwa przejazdów przez most dla pojazdów jadących od strony
miejscowości Węgierce wynika z warunków terenowych, gdyż szerokość nasypu wystarczająca
do wyminięcia się pojazdów jest tylko od strony przebudowywanego odcinka drogi nr 150426C.
Na początku nasypu na dojeździe do mostu od strony miejscowości Węgierce wprowadzono znak
ostrzegawczy A-18a oraz ograniczenie prędkości do 40km/h.
Na drodze dominuje ruch pojazdów osobowych oraz maszyn rolniczych. Ruch ma głównie
charakter docelowy do obiektów przyległych do drogi.

2. Stan projektowany

Drogę zaprojektowano zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi inwestora,
ustaleniami zawartymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym z zachowaniem ograniczeń
wynikających z warunków terenowych.
Przyjęto następujące parametry projektowe:
-

kategoria ruchu KR1

-

klasa drogi - L

-

prędkość projektowa – 40 km/h

-

szerokość jezdni bitumicznej 5,0 m z obustronnymi poboczami utwardzonymi

kruszywem łamanym 0/31,5mm na szerokości 0,75m. - odwodnienie za pomocą spadków
poprzecznych na przyległe istniejące i projektowane rowy odwadniające częściowo na
pasy zieleni.
- zapewnienie możliwości swobodnego dojazdu do posesji oraz pól uprawnych

2.1. Roboty rozbiórkowe:
Roboty rozbiórkowe obejmują:

-

Rozbiórkę istniejącej nawierzchni brukowej

-

Rozbiórkę istniejącej nawierzchni żużlowej

-

Rozbiórkę istniejącej podbudowy z kruszywa

-

Rozbiórkę istniejących nawierzchni zjazdów

-

Rozbiórkę istniejących barier linowych

2.2 Roboty ziemne.
Zakres robót ziemnych obejmuje:
- usunięcie warstwy humusu
- wykonanie wykopów – w tym korytowanie poszerzeń jezdni i utwardzonych poboczy,
wykonanie rowów i profilowanie istniejących,
- wykonanie nasypów
- wykonanie koryt pod zjazdy
- ułożenie warstwy humusu gr. 10 cm wraz z obsiewem trawą na skarpach nasypu drogi oraz
skarpach i dnie rowu.
Humusowanie
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Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zgłosić zamiar ich rozpoczęcia gestorom
urządzeń zgodnie z uzgodnieniami branżowymi oraz zapoznać się z naniesieniami tych urządzeń.
Roboty ziemne wykonać zgodnie z tabelą robót ziemnych i przekrojami poprzecznymi.

2.3.Droga w planie
W
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zagospodarowania terenu, szerokości pasa drogowego oraz przebiegu istniejącej jezdni.
Odcinek drogi nr 150426C objęty opracowaniem oznaczono w projekcie jako A-B. Długość
tego odcinka drogi

wynosi 1860,89 m.

promieniach od 12 m do 1000m.

W planie występują załamania i łuki poziome o
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przedstawiono na rys. nr 2 oraz w opracowaniach „wykaz punktów głównych trasy” i „wykaz
elementów trasy”.
Jezdnia na całej długości trasy szerokości 5,0m poszerzona na łuku w km

0+180,95 ÷

0+197,85 do 9,6m, na łuku w 0+649,08 ÷ 0+699,11 do 5,7m, na łuku w km 1+841,84÷1+858,88
do 6,2m. Na odcinku od km 1+858÷1+860,89 wykonać powiązanie szerokości i spadku
poprzecznego z nawierzchnią jezdni na moście (szer. 4,2m).
Spadki porzeczne jezdni zmienne, daszkowy lub jednostronny 2% na odcinkach prostych i
łukach o promieniu powyżej 200m, jednostronny 7% na łuku w km

0+180,95 ÷ 0+197,85,

jednostronny 4% na łuku w km 1+841,84÷1+858,88 oraz jednostronny 3% na łuku w km 1+638,57
÷ 1+680,60.
Szerokości i spadki poprzeczne wraz z odcinkami przejściowymi pokazano na rys. nr 2.

2.4. Droga w profilu podłużnym
Profil podłużny drogi odwzorowuje stan istniejący, w odcinku początkowym z uwagi na
występujące zjazdy na przyległe posesje niweletę jezdni dostosowano do istniejącego terenu, na
dalszym odcinku jednię wyniesiono ponad istniejący teren, z zachowaniem jej płynności i
ograniczeniem liczby punktów załamań i łuków pionowych. Profil podłużny osi jezdni oraz
niwelety dna rowów przedstawiono na rys. nr 3.

2.5. Zjazdy
Zjazdy na posesje z zabudową jednorodzinną zaprojektowano o nawierzchni z kostki
betonowej, pozostałe zjazdy zaprojektowano zjazdy o nawierzchni bitumicznej. W przypadku
zjazdów na których wykonanie normatywnego spadku podłużnego (maks. 5%) jest niemożliwe z
uwagi na występujące różnice wysokości drogi i przyległego terenu należy wykonać powiązania z
kruszywa łamanego gr. Średniej 15cm, niwelującego różnicę wysokości.
Zjazdy z kostki betonowej zaprojektowano w następującej konstrukcji:



kostka betonowa o gr. 8,0 cm (kostka zgodna z PN-EN 1338 klasy 2B; 3D;4I)



podsypka cementowo-piaskowej 1:4 o grubości 3,0 cm, (kruszywo na podsypkę zgodne

z PN-EN 13242)


podbudowa z betonu C8/10, wg WT5 - gr. 15 cm



warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2, wg WT5- gr.15 cm



grunt rodzimy zagęszczony o E2=min. 80MPa (min. 25 MPa na odcinku występowania
gruntów kategorii G4)

Zjazdy bitumiczne zaprojektowano w następującej konstrukcji:
- 5cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S wg WT-2
- 15 cm - podbudowa z kruszywa C90/3 stabilizowanego mechanicznie, frakcji 0/31,5 wg WT4
- 15 cm warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2, wg WT5
- grunt rodzimy zagęszczony o E2=min. 80MPa (min. 25 MPa na odcinku występowania
gruntów kategorii G4).

Uwaga: Przed ułożeniem każdej warstwy bitumicznej należy wykonać oczyszczenie
warstwy podkładowej i jej skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową.

2.6. Nawierzchnie jezdni
Na odcinku w km 0+000,00 ÷ 0+350,00 z uwagi na miąższość warstwy gruntów G1 poniżej
1m zaprojektowano wykonanie dodatkowej warstwy wzmacniającej podłoże. Na odcinku tym
przewidziano następującą konstrukcję jezdni:
- 4cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S wg WT-2
- 5 cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W wg WT-2
- 20 cm - podbudowa z kruszywa C90/3 stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 wg WT-4
- 21 cm – warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2 wg WT5
- grunt rodzimy zagęszczony o E2= min. 25MPa
Na pozostałym odcinku z uwagi na miąższość warstwy gruntów G1 powyżej 1m
zaprojektowano następującą konstrukcję:
- 4cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S wg WT-2
- 5 cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W wg WT-2
- 20 cm - podbudowa z kruszywa C90/3 stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 wg WT-4
- grunt rodzimy lub nasypowy zagęszczony o E2= min. 80MPa

Uwaga: Przed ułożeniem każdej warstwy bitumicznej należy wykonać oczyszczenie
warstwy podkładowej i jej skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową.
Warstwę ścieralną należy ułożyć pełną szerokością, bez szwu podłużnego. Na
odcinkach gdzie ze względu na warunki terenowe lub technologiczne nie będzie
możliwe wykonanie nawierzchni bez szwu, należy zastosować taśmy bitumiczne.

2.7. Pobocza
Na całości opracowania zaprojektowano obustronne pobocza o szerokości 0,75m o spadkach
poprzecznych 8% wzdłuż dolnej krawędzi jezdni oraz spadek jak na jezdni od strony wyższej krawędzi
jezdni. Pobocza zaprojektowano jako umocnione kruszywem łamanym 0/31,5mm, warstwa grubości
15cm.

2.8. Odwodnienie
Na całym odcinku drogi objętym opracowaniem odwodnienie drogi powierzchniowe, za pomocą
spadków podłużnych i poprzecznych do istniejących i

projektowanych rowów przydrożnych,

głębokość rowu zmienna, wg niwelety dna rowu. Rowy ze skarpami o spadkach 1:1,5. Szerokość dna
rowu 40cm.
W obrębie skrzyżowania z drogą powiatową nr 2553C zaprojektowano w km 0+007,80
zaprojektowano wykonanie nowego przepustu pod koroną drogi. Przepust o średnicy 60cm z rur
HDPE długości 11m. Wlot i wylot przepustu umocnić narzutem kamiennym gr. 15cm układanym na
podkładzie z betonu C8/10. Na przepuście w km 0+350 wykonać umocnienie skarpy wylotu narzutem
kamiennym gr. 15cm układanym na podkładzie z betonu C8/10.

2.9 Ścianki oporowe
Z uwagi na występowanie wzdłuż spodu skarpy nasypu przy obiekcie mistowym na kanale
Noteckim drogi gruntowej prowadzącej do pól oraz będącej dojazdem do spodku konstrukcji mostu a
także wałów przeciwpowodziowych wzdłuż rzeki, na odcinku w km 1+802,00÷1+842 po stronie lewej,
zaprojektowano montaż prefabrykowanych ścianek oporowych typu L. Ścianki należy posadowić na
warstwie z betonu C8/10 gr. 20cm oraz warstwie wyrównawczej z podsypki cementowo – piaskowej
1:4, grubości 5cm. Rzędna posadowienia spodu warstwy betonu 78,55. Ścianki przewidziano do
wykonania z prefabrykatów o wysokości 1m – odcinek w km 1+802÷1+812, 1,5m- odcinek w km
1+812÷1+822, 2m odcinek w km 1+822÷1+842. Dopuszcza się zastosowanie prefabrykatów o
większej wysokości w zależności od oferowanych parametrów przez producenta. Ścianki muszą być
przystosowane do przenoszenia obciążeń naziomu ruchem kołowym. Od strony drogi gruntowej
wykonać zasypkę prefabrykatów na wysokości min. 50cm opaską o szerokości 50cm i dowiązaną do
terenu spadkiem 1:1,5. Powierzchnie betonowe stykające się z gruntem należy zabezpieczyć
powłokami ochronnymi np. Abizol R+P.

2.9 Elementy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
W obrębie przepustu w km 0+350 oraz na nasypie przed obiektem mostowym przewidziano
montaż barier ochronnych stalowych o poziomie powstrzymywania min. N2. Istniejące bariery linowe
na nasypie przewidziano do likwidacji. Na odcinku końcowym bariery naprowadzić na poręcze
wykonane na obiekcie.
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