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DETAL 04  skala 1:10

Przekrój przez istniejący trawnik i odtwarzaną drogę
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drogowa nawierzchnia betonowa, beton klasy C40/45

grunt rodzimy

folia PE 2x0,2 mm
beton klasy C12/15

podbudowa z kruszywa, frakcja 8-63 mm
podbudowa z kruszywa, frakcja 0-31,5 mm
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cementowo-piaskowa

1:4 półsucha

korytko muldowe
50x50x15 cm

DETAL 03  skala 1:10

Przekrój przez istniejącą nawierchnię utwardzoną z kostki brukowej oraz drogę

N3  NAWIERZCHNIA ODTWARZANEJ DROGI
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drogowa nawierzchnia betonowa, beton klasy C40/45

grunt rodzimy

folia PE 2x0,2 mm
beton klasy C12/15

podbudowa z kruszywa, frakcja 8-63 mm
podbudowa z kruszywa, frakcja 0-31,5 mm

istniejące wzmocnienie podłoża
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nawierzchnia żwirowa

Przekrój przez nawierchnię placu i skarpę

DETAL 05  skala 1:10

UWAGA: korekta kształtu istniejącej skarpy

folia PE 2x0,2 mm

płyta żelbetowa z betonu klasy C30/37

nasyp

podbudowa z kruszywa,
frakcja 0-31,5 mm

podbudowa z kruszywa,
frakcja 8-63 mm

istniejące wzmocnienie podłoża
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arch. Marcin Jamroż 27/SLOKK/2017
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Budowa dwóch placów przeznaczonych do wstępnego przygotowania
selektywnie zbieranych odpadów ulegających biodegradacji.

arch. Joanna Kujda, arch. Patrycja Fersztorowska
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Przekroje przez nawierzchnie - detale 03-05


