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1. Wstęp

1.1. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi  część konstrukcyjną projektu wykonawczego
dla  budowy  dwóch  placów  przeznaczonych  do  wstępnego  przygotowania
selektywnie  zbieranych odpadów ulegających biodegradacji przy ul. Serdecz-
nej w Tychach, na działkach nr 524/17, 525/17, 526/17, 668/17 i 669/19, obręb
Urbanowice.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawę  formalną  niniejszego  opracowania  stanowi  zlecenie  biura  RS+
Robert Skitek z Tychów, z listopada 2019 r.

Rzeczowe i techniczne podstawy do wykonania niniejszego projektu stanowią :

• projekt  budowlany  -  cz.  architektoniczna -  opracowany przez  pracownię
architektoniczną RS+ Robert Skitek z Tychów, z września 2020 r.;

• projekt  budowlany  -  cz.  konstrukcyjna  -  opracowany  przez  pracownię
projektową Lechprojekt z Mikołowa, z września 2020 r.;

• projekt wykonawczy - cz. architektoniczna -  opracowany przez pracownię
architektoniczną RS+ Robert Skitek z Tychów, z września 2020 r.

• opinia geotechniczna  i  dokumentacja  badań  podłoża  gruntowego  dla
potrzeb  projektowanej  inwestycji,  opracowana  przez  Przedsiębiorstwo
Wiertniczo-Geologiczne Tychy Sp. z o. o., z siedzibą w Tychach, z lipca
2018 r.;

• projekt  geotechniczny  dla  potrzeb  budowy  placu  składowego  z
przegrodami, opracowany przez Firmę Realizacyjną Bazet Sp.z o.o. Sp.K.
z Pawłowic, z czerwca 2019 r;

• opinia  geotechniczna  dla  potrzeb  w/w  placu,  opracowana  przez  Firmę
Realizacyjną Bazet Sp.z o.o. Sp.K. z Pawłowic, z lutego 2019 r;

• sprawozdanie  z  badań  kontrolnych  podłoża  wykonanych  przez  Firmę
Realizacyjną Bazet Sp.z o.o. Sp.K. z Pawłowic, z czerwca 2020 r;

• wytyczne Inwestora;

• Polska Norma PN-82/B-02001, obciążenia stałe;

• Polska Norma PN-80/B-02010/Az1, obciążenie śniegiem;

• Polska Norma PN-77/B-02011, obciążenie wiatrem;

• Polska Norma PN-82/B-02003, obciążenia zmienne;

• Polska Norma PN-82/B-02004, obciążenia pojazdami;

• Polska Norma PN-2002/B-03264, konstrukcje żelbetowe;

• Polska Norma PN-90/B-03200 sierpień 2000, konstrukcje stalowe;
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• Polska Norma PN-81/B-03020, posadowienie bezpośrednie budowli;

• literatura techniczna.

1.3. Cel opracowania

Dotychczasowa  dokumentacja  techniczna  części  konstrukcyjnej  zawiera
jedynie obliczenia statyczne na etapie projektu budowlanego, tym samym nie
może stanowić podstawy do realizacji przedsięwzięcia.

W ramach niniejszego opracowania  wykonano obliczenia  statyczne uzupeł-
niające elementów żelbetowych, przeprowadzono ich wymiarowanie, wykona-
no rysunki szalunkowe i zbrojeniowe konstrukcji żelbetowych poszczególnych
elementów  konstrukcyjnych  wraz  z  wykazami  stali  zbrojeniowej.  Ponadto
uszczegółowiono dane materiałowe oraz opracowano wytyczne technologiczne
i warunki techniczne wykonania robót.

2. Program funkcjonalno-użytkowy.

Lokalizacja zgodnie z opisem technicznym i załączonymi rysunkami w części
architektonicznej projektu.

Projektowane place (wschodni i zachodni)  będą przeznaczone do wstępnego
przygotowania  selektywnie  zbieranych  odpadów  ulegających  biodegradacji
i oddzielone dylatycją będą bezpośrednio sąsiadować z istniejącym placem.

Przewidziane  do  wykonania  żelbetowe  ścianki  oporowe  o  zróżnicowanej
wysokości  i  stałej  grubości,   posadowione  na  żelbetowych  monolitycznych
płytach o stałej  grubości  stanowiących nawierzchnię projektowanych placów
stanowią umocnienie z trzech stron terenu (skarp) otaczających projektowane
place.

Projektowane  place  pozwolą  na  usprawnienie   wstępnego  przygotowania
selektywnie zbieranych odpadów ulegających biodegradacji.

Przyjęte  rozwiązania  architektoniczno-konstrukcyjne  gwarantują  dużą odpor-
ność substancji budowlanej na oddziaływanie czynników atmosferycznych oraz
wody, znacznie wyższy komfort użytkowania oraz zmniejszają zakres bieżącej
konserwacji.
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3. Dane techniczne i realizacyjne obiektu

UWAGA :

Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać się z częścią architektoniczną
i  instalacyjną  projektu  ze  względu  na  konieczność  zabudowy  w warstwach
podbudowy i w szalunkach, elementów wskazanych w projektach tych branż.

3.1. Podłoże gruntowe

Na podstawie wykonanych prac geologicznych stwierdzono występowanie w
otworach badawczych pod warstwą nasypów o zróżnicowanej miąższości od
1,6 do 3,30 m w stanie twardoplastycznym, zaklasyfikowanych jako niebudo-
wlane  (I  warstwa  geotechniczna),  czterech  warstw  geotechnicznych,  które
tworzą grunty rodzime : nośne, średniozagęszczone  piaski drobne i pylaste,
częściowo  zaglinione,  warstwa  nieciągła  (warstwa  IIa);  nośne  twardoplas-
tyczne gliny piaszczyste, gliny i gliny pylaste, warstwa nieciągła (warstwa IIc);
plastyczne,  warstwa  nieciągła  (warstwa  IId  )  i  zalegające  pod  nimi  na
głębokości  1,6  do  4,0  m  plastyczne  namuły  gliniaste  o  genezie  rzecznej,
warstwa ciągła (warstwa IIe).

Zwierciadło  wody  gruntowej  ma  charakter  swobodny,  stwierdzono  je  we
wszystkich otworach, na zróżnicowanej głębokości  od 0,3 do 3,2 m p.p.t. z
możliwością wahań o +/- 1,00 m.

Teren  zasadniczo  płaski,  otoczony  z  trzech  stron  skarpami,  rzędne  terenu
wahają się w przedziale 241,4 – 241,8 m n.p.m (plac wschodni) i 241,6 – 241,9
m n.p.m. (plac zachodni).

Teren był przedmiotem wstępnej niwelacji, wykonano częściowo podbudowę
(wzmocnienie podłoża) - pierwszą warstwę grub. ok. 0,20 – 0,30 m z dolomitu,
miąższość nasypów uległa wyraźnemu zmniejszeniu.

3.1.1. Posadowienie placu wschodniego i placu zachodniego

Projektowane, żelbetowe ścianki oporowe o zróżnicowanej wysokości i stałej
grubości będą posadowione na żelbetowych monolitycznych płytach o stałej
grubości  stanowiących  nawierzchnię  projektowanych  placów.  Projektowane
płyty będą wykonane w spadku i oddylatowane od istniejącego placu.

Ze względu  na  charakter  obiektu  i  jego  konstrukcję,  uwzględniając  sposób
posadowienia, w miarę proste warunki gruntowe oraz różnice poziomu terenu
przekraczające 2,0 m, (max. 3,5 m), przyjęto dla posadowienia II  kategorię
geotechniczną.

Poziom  posadowienia  „wypłyconych”  płyt  znajduje  się  powyżej  poziomu
wynikającego z warunku zachowania głębokości przemarzania (1,00 m poniżej
projektowanego terenu).  W związku z  tym projektowana pod płytą  warstwa
podbudowy  o  miąższości  ok.  0,60  m  musi  być  niewysadzinowa,  mrozood-
porna. 
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Pod  płyty  fundamentowe  projektowanych  placów  przewiduje  się  wykonanie
podbudowy o całkowitej miąższości ok. 60 - 65 cm dla placu wschodniego i  o
miąższości  ok.  70  -  80  cm  dla  placu  zachodniego.  Podbudowa  jest  już
częściowo  wykonana,  wymaga  uzupełnienia  i  wyprofilowania.  Warstwa
podbudowy musi sięgać w rzucie ok. 50 cm poza obrys fundamentu.

W miejscach "podcinania" skarp, wykop należy przegłębić i wykonać  min. 65
cm podbudowy. Po wykonaniu wykopu w tych miejscach, należy dokonać min.
1 pomiaru stanu podłoża płytą ZFG na każdym odcinku i wyniki przesłać do
projektanta w celu ustalenia ostatecznej grubości warstwy podbudowy.

Projektuje się wykonanie podbudowy z kruszywa dolomitowego łamanego o
uziarnieniu 8-63 mm (ewentualnie 0-63 mm na całej wysokości)) warstwami o
miąższości ca. 30-40 cm, ostatnią warstwę nasypu grubości 8-10 cm wykonać
kruszywem j.w. lecz o uziarnieniu 0-31,5 mm.

Do zagęszczania  nasypu nie  zaleca się  stosowania walcy  wibracyjnych.  W
obszarze  podciętych  skarp  dopuszcza  się  zagęszczenie  jedynie  statyczne.
Należy  badać  na  bieżąco  stan  zagęszczenia  warstw  nasypowych  płytą
dynamiczną.

Na gotowej warstwie podbudowy pod płyty należy uzyskać moduł  odkształ-
calności dynamicznej min. EVD > 55 MPa, co należy potwierdzić wykonaniem
min. 6 pomiarów płytą ZFG dla jednego placu. Różnica między najniższą a
najwyższą  wartością  nie  może  wynosić  więcej  niż  10  %.  W  przypadku
uzyskania  większej  rozbieżności  wyników pomiarów po naprawie istniejącej
podbudowy, konieczna jest konsultacja z projektantem.

Projektowana podbudowa będzie wykonana na warstwie istniejącej, uprzednio
wykonanego wzmocnienia podłoża z kruszywa łamanego – dolomitu.

Dokonano oceny jej parametrów wytrzymałościowych, poza jednym punktem
pomiarowym (plac zachodni), dla którego  EVD wynosiło 21,0 MPa, pozostałe
uzyskane  wartości  były  większe  od  50  MPa,  ale  wyraźnie  zróżnicowane,
zamykają  się  w  przedziale  od  51,54  MPa  do  101,81  MPa.  Przedmiotowa
podbudowa wymaga naprawy, doziarnienia i dogęszczenia.  

Jeżeli w dnie wykopu na poziomie posadowienia EVD > 30 MPa - przegłębić
wykop  ca.  15-20  cm  poniżej  dolnej  krawędzi  fundamentu,  wyrównać
powierzchnię  dna wykopu  przygotowując  platformę roboczą dla  podbudowy
pod płytę placu, wykonać i zagęścić podsypkę z kruszywa jak niżej do poziomu
spodu płyty.

EVD >  20  MPa,  a  <  30  MPa  -  przegłębić  wykop  ca.  30-40  cm  poniżej
projektowanego poziomu posadowienia,  istniejące podłoża dogęścić  mecha-
nicznie przy użyciu walca o masie ca. 4 tony (bez użycia wibracji), następnie
wykonać i zagęścić podsypkę z kruszywa jak niżej do poziomu spodu płyty.

EVD >  15  MPa,  a  <  20  MPa  -  konieczna  jest  stabilizacja  lub  zwiększenie
miąższości podbudowy (lokalna wymiana gruntu) po uprzedniej konsultacji  z
projektantem konstrukcji i geotechnikiem.
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Ponadto każdorazowo w dnie wykonanego wykopu, przed ułożeniem warstw
ewentualnej podbudowy należy dokonać makroskopowej oceny rodzaju i stanu
podłoży oraz porównać wyniki obserwacji z wynikami badań geotechnicznych
oraz założeniami niniejszego projektu.

3.2. Wykonanie i zabezpieczenie wykopu

Opisane poniżej  warunki  geotechniczne oraz przyjęty  poziom posadowienia
płyt nawierzchni projektowanych placów nie wymagają obudowy ścian wykopu
i nie wymagają jego stałego odwodnienia. Odcinkowe wykonanie pozwala na
tymczasowe  skarpowanie,  w  zależności  od  właściwości  gruntu,  o  kącie
nachylenia od 60 do 90 stopni.

Wykonane  odcinkowo  ścianki  oporowe  wraz  z  fragmentem  płyty  będą
zabezpieczone  przed  przesunięciem  (rozparte)  o  wykonane  wcześniej
pozostałe części płyt nawierzchni.

W pierwszej kolejności należy odsłonić i zabezpieczyć (podwiesić), biegnące
na  skarpie  wzdłuż  projektowanych  ścianek,  sieci.  Zabezpieczenie  sieci
spowoduje zmniejszenie wysokości naziomu do podcięcia o ok. 1 m.

Następnie przewiduje się wykonanie odcinkowych dokopów sekcjami o szero-
kości ca. 2,8 - 3,0 m w/g uprzednio sporządzonego schematu i zabetonowanie
kątowych  ścian  oporowych  podtrzymujących  skarpy.  Projektuje  się
równoczesne wykonywanie kilku sekcji z zachowaniem między nimi odległości
min.  5,5  m  nienaruszonej  skarpy.  Do  wykonania  sekcji  sąsiadujących
bezpośrednio  z  już  wykonanymi  sekcjami  obudowy  można  przystąpić  po
uzyskaniu przez beton wykonanych sekcji min. 75 % wytrzymałości docelowej.

Projektuje  się,  że  tymczasowa skarpa będzie  miała  nachylenie  ok.  65-70O.
Niniejsze  pozwoli  na  ustawienie  dolnej  części  tylnego  szalunku  ścianki
oporowej.  Szalunek należy na poziomie terenu zabezpieczyć przed przesu-
nięciem  szpilkami  stalowymi.  W  pierwszym  etapie  tylna  płyta  szalunkowa
powinna mieć  wysokość  min.  1,20  m,  aby  zabezpieczyć  teren  robót  przed
zanieczyszczeniem ewentualnie osypującą się lub osuwającą się tymczasową
skarpą.

Wielkość  sekcji  i  kolejność  betonowania  została  naniesiona  na  rysunku
szalunkowym.

Prowadzenie robót ziemnych nie jest zasadniczo uwarunkowane porą roku.

Badania stanu gruntu rodzimego / podbudowy należy wykonać w ilości :

• dla płyty fundamentowej segmentu A min. 8 badań;

• dla płyty fundamentowej segmentu B min. 6 badań.

3.3. Plac wschodni i plac zachodni

Płyty (nawierzchnie) projektowanych placów będą o grubości min. 0,35 m, ze
względu na lokalizację i ich ekspozycję będą wykonane z betonu klasy C30/37
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(B37),  XC4,  XD1,  XF3,  W8,  zbrojonego stalą klasy A IIIN, na warstwie na
warstwie  grubej  folii  PE  (min.  0,3  mm  albo  2x0,2  mm)  ułożonej  na
przygotowanym podłożu (podbudowie).

Podstawowe parametry betonu płyt fundamentowych / nawierzchni :

• konsystencja  S-3,  opad stożka  10-13  cm (wyładunek  z  wykorzystaniem
pompy),

• wskaźnik w/c < 0,46

• cement CEM-I lub CEM-III 32,5 lub 42,5 LH/NA, nie zawierający popiołów,

• plastyfikator wg receptury,

• frakcje kruszywa i piasku : piasek 0-2 mm, żwir 2-8 mm, żwir 8-16 mm, w/g
krzywej uziarnienia.

Ze  względu  na  wykonywanie  zacieranej  na  gładko  nawierzchni  mieszanka
betonowa nie powinna zawierać pod żadną postacią domieszek: pyłów, miałów
żużlowo-węglowych, wtrąceń organicznych ani popiołów.

W  pierwszej  kolejności  należy  osadzić  wszystkie  elementy  instalacyjne
przebiegające  pod  płytą  fundamentową.  Przejścia  przez  płytę  muszą  być
uszczelnione.

Płyty  nawierzchni  placów  będą  połączone  z  monolitycznymi  ściankami
oporowymi.

Wszystkie  przerwy  robocze  wynikające  z  odcinkowego  wykonania  ścianek
oporowych  wymagają  uszczelnienia   poprzez  zastosowanie  taśm
pęczniejących  (bentonitowych).  Taśmy  bentonitowe  należy  chronić  przed
wilgocią do momentu zabetonowania.

Przewiduje się wykonanie górnej powierzchni płyty fundamentowej w spadkach
ze względu na konieczność zapewnienia powierzchniowego odwodnienia. W
celu  zapewnienia  szczelności,  powierzchnię  należy  zatrzeć  na  gładko  i
zaimpregnować dwukrotnym opryskiem z preparatu krzemianowego lub litowo-
krzemianowego, który na zasadzie krystalizacji w matrycy betonowej uszczelni
przypowierzchniowo  strukturę  betonu.  Po  wykonaniu  oprysku  płytę  należy
przykryć folią PE na okres dojrzewania.

Wstępne zatarcie płyty / nawierzchni placu wykonać po stwardnieniu betonu do
takiego stopnia, że można wejść na jego powierzchnię pozostawiając ślad o
głębokości nie większej jak 2-3 mm.

Mechaniczne  zacieranie  dokonywane  jest  w  określonych  odstępach  czasu,
zależnych  od  panującej  temperatury  i  wilgotności  względnej,  zacieraczkami
mechanicznymi ze skrzydełkami ustawianymi stopniowo pod coraz większym
kątem, aż do uzyskania wymaganej gładkości.

Impregnacja  płyty  placu może być prowadzona preparatem  na bazie  żywic
epoksydowych lub roztworów krzemianowych do nawierzchni betonowych za
pomocą ręcznego lub przemysłowego opryskiwacza, wkrótce po zakończeniu
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procesu zacierania. Zacieranie i natrysk impregnatu winny być wykonywane w
temperaturze min. +5OC.

Projektuje się wykonanie impregnacji  natryskowej na bazie modyfikowanych
krzemianów  w  ilości  min.  0,1  l/m2  preparatami  SIKAFLOOR,  BAUSEAL,
ASHFORD, PANBEX, CEMEX lub innymi równowartymi.

Odnośnie  właściwości  podłoża  dla  wykonania  impregnacji,  oraz  technologii
nanoszenia i pielęgnacji należy przestrzegać wytycznych producenta użytego
preparatu.

Ścianki oporowe obydwóch placów  monolityczne, grubości 35 cm, Ze względu
na  lokalizację  ścianek  i  ich  ekspozycję  przewiduje  się  wykonanie
przedmiotowych elementów z betonu klasy C30/37 (B37), XC4, XD1, XF3, W8,
zbrojonego stalą klasy A IIIN.

W/w ścianki oporowe będą wykonane odcinkowo.

Po rozszalowaniu należy wykonać dwukrotną impregnację powierzchni betonu
preparatem krzemianowym lub litowo-krzemianowym.

Wszystkie  powierzchnie  betonowe widoczne należy  wykonać  w szalunkach
inwentaryzowanych. Po rozszalowaniu należy odciski styków płyt ogradować, a
ewentualne ubytki (raki) oczyścić z nienośnego (luźnego, rozsegregowanego)
materiału i zaszpachlować masą naprawczą do betonów.
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4. Dane wyjściowe

4.1. Dane materiałowe

Szczegółowo  dane  materiałowe  zamieszczono  we  wcześniejszym rozdziale
oraz na poszczególnych rysunkach konstrukcyjnych.

Dopuszcza  się  ze  względów technologicznych  zastosowanie  betonów  wyż-
szych marek niż podane w projekcie, po wcześniejszym uzgodnieniu z projek-
tantem.

Dopuszcza się zamianę podanego w części rysunkowej gatunku stali zbroje-
niowej na gatunki równowarte, po uprzednim uzgodnieniu z projektantem.

Dopuszcza się zamianę gatunku stali konstrukcyjnej na gatunki równowarte, po
uprzednim uzgodnieniu z projektantem.

Dane dot. podłoża gruntowego przyjęto jak w projekcie budowlanym. Niniejsze
należy zweryfikować po wykonaniu odkrywek na placu budowy. W przypadku
wątpliwości,  czy  rozbieżności  w  stosunku  do  założeń  projektowych,  należy
podłoże poddać ocenie  geotechnika,  ewentualnie  wykonać badania uzupeł-
niające. Dalsze postępowanie należy uzgodnić z projektantem.

4.2. Założenia projektowe

Przed  przystąpieniem  do  robót  konstrukcyjnych  należy  zapoznać  się
szczegółowo z projektem wykonawczym w części architektonicznej i instalacyj-
nej. Wszelkie wątpliwości odnośnie montażu elementów instalacji, czy elemen-
tów wykończeniowych, jak i technologii wykonania należy bezwzględnie przed
rozpoczęciem robót zgłosić do projektanta.

Ewentualne przebicia instalacji przez płytę fundamentową należy wykonać jako
szczelne. Dopuszcza się wykonanie :

• z wewnętrznym kołnierzem izolacyjnym stalowym lub z PCW naspawanym
na rurze ochronnej, zabetonowanym w osi elementu (płyta fundamentowa
lub ściana), minimalna szerokość kołnierza 12 cm.

Istniejące  ogrodzenie  z  siatki  należy  ostrożnie  rozebrać  i  zmagazynować,
z przeznaczeniem do ponownej zabudowy.

Ze względu na istniejące zagrożenie osunięcia się tymczasowej skarpy, należy
istniejące w klinie odłamu sieci zabezpieczyć przed ewentualnym zerwaniem
lub  niepożądaną  deformacją  czy  rozszczelnieniem.  W  tym  celu,  przed
przystąpieniem do robót w obrębie skarpy, należy odsłonić na długości jednego
odcinka  skarpy  (odcinki  w/g  schematu  betonowania  ścian  oporowych)
przeznaczonej  do podcięcia + min.  2,0 m z każdej  strony poza ten obszar,
zarówno  sieć  gazową  jak  i  teletechniczną  i  podwiesić  ją  do  konstrukcji
drewnianej wspartej poza obszarem robót.

Przebiegająca wzdłuż południowo-wschodniej ściany oporowej (plac wschodni)
sieć  elektroenergetyczna (dwie  nitki)  i  teletechniczna wymagają  odsłonięcia

Strona -12/15-
Numer  statystyczny   REGON  276251461



43-190 MIKOLÓW UL. KROKUSÓW 12 Tel. +48/32/2262026  Fax +48/32/2261869
L E C H P R O J E K T

(jedna sieć elektroenergetyczna jest częściowo odsłonięta i wisi w wykopie) i
zabezpieczenia  analogicznie  jak  sieci  od  strony  północno-wschodniej,  tu
jednak  należy  zwrócić  uwagę,  że  obie  sieci  leżą  w  strefie  projektowanych
barier energochłonnych z balustradami.  Proponuje się,  aby po dosłonięciu i
poprawnym  ułożeniu  kabli  w  wykopie,  trasę  kabli  wypalikować  od  strony
projektowanej ściany oporowej, w celu umożliwienia bezpiecznego osadzenia
bariery  energochłonnej.  Ponadto  proponuje  się  na  długości  projektowanej
bariery + 1,0 m z każdej strony, zabezpieczenie przedmiotowych sieci rurami
dwudzielnymi typu Arot.

Jeżeli istnieje możliwość przełożenia odsłoniętej sieci elektroenergetycznej w
wykopie obok drugiej nitki sieci, wtedy zabezpieczenie rurą dwudzielną należy
wykonać jedynie na sieci teletechnicznej.

Wszystkie elementy żelbetowe są przewidziane do wykonania w konstrukcji
wylewanej na mokro.

Uszczelnienia przerw roboczych zaprojektowano taśm bentonitowych zgodnie
z opisem zawartym powyżej oraz na rysunkach konstrukcyjnych.

Płyty nawierzchni i ścianki oporowe obydwóch placów zostały zaprojektowane
z betonu klasy W8, jako konstrukcja wodonieprzepuszczalna, bez konieczności
stosowania powierzchniowo dodatkowych zabiegów izolacyjnych.

Otwory dla wszelkiego rodzaju instalacji należy na etapie realizacji zweryfiko-
wać opierając się o wykonawczy projekt architektoniczny oraz projekty branż
instalacyjnych w ostatniej  wersji.  W projekcie uwzględniono przebicia znane
projektantowi w trakcie wykonywania przedmiotowej dokumentacji.

4.3. Założenia technologiczne

Projekt zakłada prowadzenie robót w suchym wykopie, nie zakłada koniecz-
ności  wykonania  obudowy  wykopu  oraz  jego  stałego  odwadniania.  Nie
przewiduje się konieczności lokalnego obniżenia zwierciadła wody gruntowej
dla robót ziemnych związanych z wykonaniem podbudowy niewysadzinowej i
jej zagęszczeniem mechanicznym.

Projekt  zakłada  na  obecnym  etapie  rozpoznania  podłoża  konieczność
wykonania lokalnej wymiany podłoża oraz jego doziarnienia i dogęszczenia.

Należy chronić projektowane nasypy, do momentu ich docelowego ukształto-
wania, przed nawodnieniem na skutek opadów atmosferycznych.

Przed  przystąpieniem  do  wykonania  podbudowy,  należy  wykonać  badania
wykonanej już wstępnie pierwszej warstwy zgodnie z opisem w poprzednich
rozdziałach.

Grunt nasypowy należy zagęścić do wskaźnika zagęszczenia min. Is = 1,01.

W dalszej kolejności należy na wyprofilowanej podbudowie ułożyć warstwę folii
PE pod odcinek płyty nawierzchni, a następnie odszalować krawędzie.
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Po zabetonowaniu płyt  fundamentowych, można przystąpić do odcinkowego
wykonania  ścianek  oporowych.  Należy  zwrócić  szczególną  uwagę  na
uszczelnienie poszczególnych przerw roboczych.

Schemat prowadzenia robót ziemnych w zakresie podcinania skarp, przedsta-
wiono na załączonym schemacie rysunkowym.

Betonowanie  ścianek  oporowych  i  nawierzchni  placów  należy  prowadzić
odcinkami w/g opisu w rozdziale 3.2 i na rysunku.

Nie wolno prowadzić betonowania płyty w okresie deszczu lub bezpośredniego
zagrożenia opadami atmosferycznymi.

W  przerwach  roboczych  przyjęto  zastosowanie  jako  uszczelnienia  taśm
bentonitowych w/g rysunków. Taśmę bentonitową należy osadzać na czystym,
suchym i równym podłożu. Zarówno taśmę bentonitową należy chronić przed
dostępem wody aż do momentu betonowania.

Należy zwrócić szczególną uwagę na zmiany klasy betonu dla poszczególnych
elementów konstrukcyjnych, zgodnie z zapisami na rysunkach konstrukcyjnych
i w opisie powyżej. Nie dopuszcza się obniżenia klasy betonu na żadnym z
elementów w stosunku do zapisów w projekcie.

Do wykonania  wszystkich  elementów konstrukcji  żelbetowych przyjmuje  się
tolerancję w klasie N2. Dla wszystkich widocznych powierzchni betonu wyma-
ga się zachowania odpowiednich tolerancji wg DIN 18202 dla podwyższonego
standardu .

Zakłada się, że rozszalowanie elementów będzie następowało nie wcześniej
jak po upływie 3 dni  od zabetonowania.  Przy rozszalowaniu należy zwrócić
uwagę na krawędzie elementów, które nie mogą ulec uszkodzeniu.

Po  wykonaniu  ścianek  oporowych,  należy  styki  poszczególnych  odcinków
przeszlifować, miejsca ewentualnych uszkodzeń naprawić masą naprawczą do
betonu.

Obciążenie ścianek może nastąpić po wykonaniu płyt placów. 

Na koronie muru przewidziany jest montaż balustrad stalowych, wzdłuż dróg
wewnętrznych  również  barier  energochłonnych,  w/g  rysunków  architekto-
nicznych.

Mikołów, dnia 30.09.2020

opracował :

mgr inż. Leszek Weszke mgr inż. Marta Weszke
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projektowanie budowlane i doradztwo techniczne
consulting and civil engineering office

nip 635-122-55-26

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

budowy dwóch placów przeznaczonych do wstępnego przygotowania
selektywnie zbieranych odpadów ulegających biodegradacji

na działkach nr 524/17, 525/17, 526/17, 668/17 i 669/19 obręb Urbanowice
w Tychach przy ul. Serdecznej

          
część konstrukcyjna
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