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1(odseparowanie torowiska od jezdni)
gr. 4cm i ławie betonowej z betonu C12/15 
granitowy na podsypce cem-piaskowej 1:4 
wtopiony krawężnik 20/25 kamienny 

5cm

12cm

30cm

5cm

15cm

istniejące wypełnienie betonem C30/37

istniejąca płyta żelbetowa C30/37

istniejący beton wyrównawczy C8/10

istniejąca w-wa piasku 25/32

istniejące zagęszczone podłoże gruntowe

istniejąca nawierzchnia bitumiczna

z żywic poliuretanowych
zalewa pionowa

(odseparowanie torowiska od jezdni)
gr. 4cm i ławie betonowej z betonu C12/15 
granitowy na podsypce cem-piaskowej 1:4 
wtopiony krawężnik 20/25 kamienny 
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z żywic poliuretanowych
zalewa pionowa

5cm

12cm

30cm

5cm

15cm

grysem 12.8-20mm
dren o100 zasypany

Skala 1:20

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY C - C

poszerzenie przjeazdu

3290 3290

przejazd istniejący

szczegół "A"

WĘZEŁ KOTWIĄCY

poliuretanowych szer.2cm
zalewa pionowa z żywic 

asfalt twardolany gr.5cm

poliuretanowych szer.2cm
zalewa pionowa z żywic 

asfalt twardolany gr.5cm

odbojnica prefabrykowana

szyna kolejowa S49

SZCZEGÓŁ" A"

beton C30/37 gr.12cm

śruby zabezpieczone pianką budowlaną

pierścień sprężysty

łapka Łp-3

podkładka izolacyjna z twardego polipropylenu

nakrętka M24

kotwa o24mm

z nadlewką nad stopkę szyny
podlew z masy podlewowej ICOSIT KC 340/54 gr.2cm 

3cm

podkładka stalowa pod łapkę Łp-3

nakładka centrująca

m
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cm

9
cm

beton C30/37 gr.30cm

beton C8/10 gr.5cm

piasek gruboziarnisty śr. gr. 15cm

beton C30/37 gr.12cm

poliuretanowych szer.2cm
zalewa pionowa z żywic 

asfalt twardolany gr.5cm

poliuretanowych szer.2cm
zalewa pionowa z żywic 

asfalt twardolany gr.5cm

odbojnica prefabrykowana

szyna kolejowa S49

SZCZEGÓŁ" A"

beton C30/37 gr.12cm

z nadlewką nad stopkę szyny
podlew z masy podlewowej ICOSIT KC 340/54 gr.2cm 

beton C30/37 gr.30cm

beton C8/10 gr.5cm

piasek gruboziarnisty śr. gr. 15cm

beton C30/37 gr.12cm

POMIĘDZY WĘZŁAMI KOTWIĄCYMI

projektowana konstrukcja ul.Twardowskiego

istniejąca konstrukcja ul.Kobierzyńska

geowłóknina

3% 3%

asfalt twardolany

wypełnienie betonem C30/37

płyta żelbetowa C30/37

beton wyrównawczy C8/10

w-wa piasku 25/32

zagęszczone podłoże gruntowe

projektowana wyspa

8cm

3cm

10cm

20cm

kostka betonowa wibroprasowana

podsypka cementowo-piaskowa 1:3

kruszywo łamane 0/63 stabilizowane mechanicznie

mechanicznie klinowana tłuczniem 0/31,5mm
kruszywo łamane 31,5/63 stabilizowane 

20cm

40cm

3

kruszywo łamane 0/31.5mm stabilizowane mechanicznie

 rozciąganie 20kN/m
Wzmocnienie koryta geowłókniną  o wytrzymałości na

5cm

6cm

7cm

31.5/63mm stabilizowanego mechanicznie 
Warstwa wzmacniająca podłoże z kruszywa łamanego 

NAWIERZCHNIA BITUMICZNA - KR3 i G4

warstwa ścieralna AC 11 - zgodnie z WT2

warstwa wiążąca AC 16 W  - zgodnie z WT2

warstwa podbudowy zasadniczej AC 22 P - zgodnie z WT2

kostki granitowej 9-11cm
oporem" z betonu C12/15 z dwóch rzędów 
wspólnej ze ściekiem ławie betonowej "z 
podsypce cem-piaskowej 1:4 gr. 4cm i 
krawężnik 20/30cm kamienny granitowy na 

1

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

Wszystkie prawa zastrzeżone łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim tego rysunku lub jego części  bez wyraźnego upoważnienia ARG
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PROJEKT BUDOWLANY

2018

WZDŁUŻ DZIAŁKI NR 228/1 OBR. 11 PODGÓRZE W KRAKOWIE
Z UL. KAPELANKA O PAS PRAWOSKRĘTU W UL. KOBIERZYŃSKĄ 

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SKRZYŻOWANIA UL. KOBIERZYŃSKIEJ 

DROGOWA MAP/0276/POOD/10
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