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Pracownia Projektowa MiD Marcin Dudek

OPIS TECHNICZNY

Stadium:
Branża:
Nazwa zadania:
Inwestor:

Projekt Konstrukcji Nawierzchni
Drogowa
Remont wiaduktu Zielona Góra – Stożne, nad drogą
ekspresową S3 w km 297+661
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa

Podstawa opracowania:
1. umowa nr I-1/114/2018 z dn. 01.08.2018 r.,

2.
3.
4.

5.

6.
7.

mapa do celów informacyjnych,
dokumentacja archiwalna,
Rozporządzenie MTiGM z dnia 30.05.2000r. w sprawie warunków, jakim powinny
odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 z
03.08.2000r. z późn. zm.),
Rozporządzenie MTiGM z dnia 3.03.1999 w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (z późniejszymi
zmianami),
Załącznik do zarządzenia nr 31 Dyrektora GDDKiA z dnia 16.06.2014 - Katalog
typowych nawierzchni podatnych i półsztywnych,
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,

1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA
Celem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie konstrukcji nawierzchni
dojazdów do wiaduktu dla zadania: Remont wiaduktu Zielona Góra – Stożne, nad
drogą ekspresową S3 w km 297+661. Projekt zakłada naprawę następujących
elementów na wiaduktu przy założeniu zachowania istniejącej nośności I klasy K-80
wg PN-66/B-02015:
-

wymianę warstwy SMA na obiekcie oraz dojazdach (na długości około 10m z
każdej strony),
wymianę warstwy wiążącej,
wymianę warstwy izolacji wodoszczelnej na płycie ustroju nośnego, płytach
przejściowych i ściankach zaplecznych;
renowację elementów odwodnienia płyty ustroju nośnego (rur spustowych, rur
sączków);
wymianę kap chodnikowych;
wymianę krawężnika kamiennego kap chodnikowych;
renowację wszystkich ścian przyczółka;
wymianę płyt przejściowych;
wymianę balustrad na obiekcie;
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naprawę skorodowanych i zarysowanych powierzchni betonowych obiektu
(z uprzednim oczyszczeniem);
- wykonanie antykorozyjnego zabezpieczenia powierzchni betonowych podpór
oraz ustroju niosącego;
- wymianę dylatacji bitumicznych;
- poprawę ogólnej estetyki wiaduktu oraz terenu przy obiekcie.
-

Obiekt znajduje się w kilometrze 297+661, nad drogą ekspresową S3.
2. CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI
Istniejący odcinek drogi 007209S jest klasy L i ma nawierzchnię z mas mineralnoasfaltowych szerokości 7.0m, w stanie technicznym wskazującym na konieczność
przeprowadzenia remontu. Warstwy asfaltowe są mocno spękane. Brak jest danych
odnośnie istniejącej konstrukcji drogowej. Droga w tym miejscu ze względu na
konieczność przejścia nad drogą ekspresową prowadzi po nasypie wysokim na ok.
8.0m. Drogę wyposażono w obustronne bariery energochłonne i chodniki.
Wody opadowe odprowadzane są powierzchniowo do wpustów na płycie
obiektu i prefabrykowanych ścieków skarpowych.
3. WARUNKI GEOTECHNICZNE
Podłoże gruntowe stanowi nasyp wykonany (zgodnie z dokumentacją
archiwalną) wg normy BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Prace ziemne.
Ze względu na prowadzenie drogi w nasypie warunki wodne określono jako dobre.
W związku z tymi założeniami przyjęto podłoże G1. Należy potwierdzić badaniami na
budowie osiągnięcie nośności i zagęszczenia dla podłoża G1 na przedmiotowym
nasypie stanowiącym podłoże pod konstrukcję (Ev2>=80MPa).

4. STAN PROJEKTOWANY
4.1.

Kategoria Ruchu

Ze względu na brak danych o ruchu dokonano pomiaru ruchu w godzinach
szczytu popołudniowego we wrześniu 2018. W ciągu godziny zaobserwowano 5
samochodów osobowych i dwa ciężarowe powyżej 3,5t. Kategorię ruchu
należałoby przyjąć jako KR1. Jednakże ze względu na obecność pól i gruntów
ornych, które przedmiotowa droga obsługuje można założyć znacznie zwiększenie
ruchu w okresie żniw. W przypadku remontu drogi 007209S także należałoby
spodziewać się wzrostu ruchu ze względu na poprawę komfortu podróżowania. W
związku z tym przyjęto kategorię ruchu KR3.
4.2.

Warstwa Podbudowy Pomocniczej (PP)

Założono wykorzystanie istniejącego nasypu jako podłoże gruntowe bez jego
wymiany. Dla 10m obustronnych dojazdów do obiektu, założono grupę nośności
podłoża G1 i zastosowano PP, aby wzmocnić podłoże i osiągnąć Ev2=100MPa dla
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podłoża pod warstwy konstrukcji. Dla lokalizacji Inwestycji i przyjętej grupy nośności
podłoża nie jest wymagane spełnienie warunku głębokości przemarzania. Wobec
powyższego przewidziano warstwę PP – 15cm mieszanki kruszyw niezwiązanych o
CBR>=60%.
4.3.

Konstrukcja Nawierzchni

Wzdłuż odcinków dojazdowych
jednakową konstrukcję KR3 (36cm):

(ok

10m)

do

obiektu

zaprojektowano

- 4cm warstwa ścieralna SMA11 PMB 45/80-65 ,
- 5cm warstwa wiążąca AC16W PMB 25/55-60,
- 7cm podbudowa zasadnicza AC22P 35/50,
- 20cm mieszanka kruszyw niezwiązanych C90/3, 0-31.5 stabilizowana
mechanicznie,
Na jezdni poprowadzonej
konstrukcję mostową.

bezpośrednio

na

obiekcie

założono

- 4cm warstwa ścieralna SMA11 PMB 45/80-65,
- 4cm warstwa ochronna MA11,
- izolacja z papy,
- płyta betonowa,
4.4.

Zakres prac

Sugerowana kolejność i zakres prac:
- frezowanie mas bitumicznych,
- rozebranie podbudowy,
- demontaż płyt przejściowych,
- wykopy do wymaganej głębokości,
- ew. uzupełnienie nasypu do wymaganej rzędnej,
- odtworzenie płyt przejściowych,
- ułożenie PP i konstrukcji nawierzchni na całym zakresie,

OPRACOWAŁ:
mgr inż. Radosław Engel
upr. nr POM/0074/PWOD/14
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