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OPIS TECHNICZNY
Do zgłoszenia przeprowadzenia robót remontowych

I. Zakres opracowania planowanego remontu

Zgłoszeniem objęto odcinek gruntowej drogi gminnej nr 1 10 872L na
działce nr ewidencyjny 250. Łączna długość zgłoszonego do remontu
odcinka drogi wynosi 600 mb. Remont polegać będzie na wykonaniu
tymczasowej drogi z płyt betonowych typu YOMB (dwoch rzędów płyt)
z zachowaniem dotychczasowych rzędnych terenu. Przestrzenie pomiędzy
płytami jak również pobocza utwardzonę zostaną kruszywem karniennym
(mie szank ątłucznia z kl ińcem).

II. Analiza stanu istniejącego

Przewidywany do utwardzenia płytami YOMB odcinek drogi posiada
szerokość pasa w liniach rozgraniczających od 7,0mb do 10,0mb.
Przedmiotowa droga usytuowana jest pomiędzy drogą gminną nr 110856L
ktora posiada nawierzchnię bitumiczn% a drogą powiatowąnr 3284L relacji
Malewszczyzna - Stara Huta której nawierzchnia jest ulepszona kruszywem
kamiennym i tzw. niesortem. W chwili obecnej zaplanowana do remontu
droga gminna posiada nawierzchnię gruntową nie utwardzoną. Nawierzchnia
drogi nie jest odporna na warunki atmosferyaznę co powoduje powstawanie
wybojów, co w znacznym stopniu utrudnia korzystanie z niej przez
użytkowników. Odwodnienie korpusu drogowego, oraz terenu przyległego
jest powierzchniowe zgodnię z uksńałtowaniem terenu. Ze względu na
utrudnienia w korzystaniu z drogi gruntowej, koniecme jest wykonanie
umocnienia nawierzchni tej drogi elementami zelbetowymi, które
zabezpieczą istniejącą drogę gruntową przed dalszą degradacją i poprawią
jej parametry techniczno - użytkowe.

ilI. Zakres przewidzianych prac remontowych.

Zarządca drogi uwzględniając potrzebę poprawy stanu istniejącego
postanowlł przeprowadzić remont przedmiotowej drogi poprzez ułozenie
dwu rzędów betonowych wielootworowych płyt typu YOMB. Do remontu
drogi zostaną wykorzystane pĄĄy o wymiarach 100x75xl2,5 cm. Pierwszym
etapem robót remontowych będzie mechaniczne wykorytowanie
i wyprofilowanię wraz z zagęszczeniem istniejącego gruntu. Następnie na
odpowiednio wyprofilowanej i zagęszczonej drodze zostanie wykonana
warstwa odsączająca z piasku. Grubość warstwy odsączającej po
zagęszczeniu wynosić będzie 15 cm i szer. 3m. Na tak przygotowane
podbudowę zostaną ułozone wielootworowe płyty zelbetowe typu YOMB.
Przestrzen pomiędzy płytami o szerokości 80cm zostanie uzupełniona



mieszanką kruszywa kamiennego i niesortu. Obustronnie pobocza drogi
wzdŁuż płyt zostaną utwardzone również mieszanką kruszywa kamiennego
i niesortu. Zastosowana mieszanka krusrywa kamiennego i niesortu zostanie
mechanicznie zagęszczona - grubość warstwy l2,5 cm. Otwory w płytach
zostaną wypełnione gruntem rodzimym. W celu zapewnienia lepszej
komunikacji na remontowanej drodze zaplanowano wykonanie co 150 mb
tzw. mijanek poprzęz dołożenie płyt po obu stronach poszerzając utwardzoną
nawierzchnię do szer. 5 m i dł. 10m.

IV. Odwodnienie terenu

W związku ztym, że zostanązachowane dotychczasowe rzędne terenu nie
zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych elementów odprowadzenia wód
opadowych.

V. Organizacja ruchu

Przed rozpoczęciem robót remontowych, za opracowanie oraz
wprowadzęnie tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robot
odpowiedz\alny będzie wykonawca robót któremu Zamawiający Gmina
Krasnobr ód przy dzieli kontrakt wykonawczy.

W ramach zakresu robót remontowych objętych zgłoszeniem nie
przewiduje się zmiany obowiązującej organizacji ruchu drogowego.
Włączenie do ruchu na drodze gminnej nr 110856L następować będzie
poprzez zastosowanie się kierujących do maku: A-7 ustąp pierwszeństwa.



Płyta wielootworowa YOMB

Element zbrojony wykonywany z betonu klasy B-25.
Płyty zastosowane do robót remontowych posiadająwymiar 100cm X 75cm X 12,5cm
przeznaczone są do wykonywania stałych i tymczasolvych nawierzchni dla transportu
kołowego lekkiego i średniego - 30KN

f*§j

Obowiązująca norma:

BN-80/6775-03/01 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drog, ullc, parkingów itorowisk itorowisk tramwajowych. Wspolne wymagania.

BN-80/6775-03/02 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drog, ulic, parkingow itorowisk itorowisk tramwajowych. Płyty drogowe.
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WYKONANIE NAWIERYCHNI Z PŁYT,,YOMB "

PRZEKROJ NORMALNY SKALA 7:25

Szerokość remontowanej drogi

plyta drogowa żelbetowa typ YOMB
o wynliarach l00 x 75 x l2,5 cm
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