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Przebudowa drogi powiatowej nr 1358D
na odcinku Uraz - Ro cis awice z podzia em na dwa ETAPY

TYTU  RYSUNKU: SKALA: DATA:

NR RYSUNKU:

Rys. nr S1

01.2020

OBIEKT:

indro
J  a  k  u  b
Fr ckowiak

    ul. Polna 10
56-320 Kro nice

PROJEKTANT:

mgr in . Jakub Fr ckowiak

NR UPRAWNIE :

WKP/0121/PWOD/18

PODPIS:

INWESTOR: Zarz d Dróg Powiatowych w Trzebnicy
ul. czna 1c

55-100 Trzebnica

Jednostka projektowa

Uwagi:
Sposób monta u bariery zaproponuje Wykonawca i przedstawi do akceptacji In yniera.
Bariera powinna by  montowana zgodnie z instrukcj  monta ow  lub zgodnie z zasadami
konstrukcyjnymi ustalonymi przez producenta bariery. Monta  bariery, w ramach
dopuszczalnych odchy ek umo liwionych wielko ci  otworów w elementach bariery, powinien
doprowadzi  do zapewnienia równej i p ynnej linii prowadnic bariery w planie i profilu. Przy
monta u bariery niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek otworów lub ci ,
naruszaj cych pow ok  cynkow  poszczególnych elementów bariery. Przy monta u
prowadnicy typu B nale y czy  s siednie odcinki ta my profilowej, nak adaj c nast pny
odcinek na wyt oczenie odcinka poprzedniego, zgodnie z kierunkiem ruchu pojazdów, tak
aby ko ce odcinków ta my przylega y p asko do siebie i pojazd przesuwaj cy si  po
barierze, nie zaczepia  o kraw dzie z czy. S siednie odcinki ta my s czone ze sob
zwykle przy u yciu rub noskowych specjalnych, zwykle po sze  na ka de po czenie.
Monta  wysi gników i przek adek ze s upkami i prowadnic  powinien by  wykonany ci le
wed ug zalece  producenta bariery z zastosowaniem przewidzianych do tego celu
elementów (obejm, wsporników itp.) oraz w ciwych rub i podk adek.

Proponowany sposób monta u bariery
na d ugo ci przepustu pod koron  drogi w km 1+968

A
Bariera SP-06/2 (H1W5A)
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Stopa s upka montowana na 4 kotwy wklejane:
kotwy do obci  dynamicznych od ruchu drogowego

na rub  20mm zakotwione na min. 170mm

Ewentualnie podlewka cementowa pod stop
z zaprawy monta owej o wysokiej wytrzyma ci

na ciskanie po 24 h >=35MPa
po 7 dniach >=60MPa
po 28 dniach >=70MPa

Odleg  od kraw dzi jezdni
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