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2. Dokumentację rysunkową należy rozpatrywać łącznie z częścią opisową.
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PRZEKRÓJ NORMALNY PN4.SOD
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AutoCAD SHX Text
PRZEKRÓJ NORMALNY PN4.SOD ścieżka mineralna K5.SOD, K5.1.SOD (>3,5t) (skala 1:50)
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Uwagi (*n): *1  Pochylenia "i%" wg planu sytuacyjnego lub planu warstwicowego (w przekrojach normalnych przedstawiono typowe pochylenie i przekrój ścieżki) *2 Szerokość wg planu sytuacyjnego (w przekrojach normalnych przedstawiono typoą szeorkość danego odcinka). *3  Podłoże pod wszystkimi elementami drogowymi (ławy fundamentowe,  warstwy konstrukcyjne w opaskach itd.) nie opisane w przekrojach   należy zagęścić do następujących parametrów: - dla elementów, które mogą być obciążone ruchem samochodowym  Ev,2>100MPa, Is=1,00, Io=<2,2 - dla elentów, które nie będą obciążone ruchem samochodowym   Ev,2>80MPa, Is=0,97, Io=<2,2 *4  ławy betonowe wraz z oporem dla krawężników należy wykonywać przy założeniu układania mieszanki betonowej w deskowaniu z zagęszczeniem wibratorami pogrążalnymi. *5 Przy układaniu kostki kamiennej w systemie wysokosprawnej zaprawy na bazie cementu i podbudowie z betonu cementowego nalezy stosowac dylatacje skurczu i rozszerzenia zarówno w podbudowie betonowej, jak również w warstwach kostki.

AutoCAD SHX Text
Uwagi w zakresie prac w strefie ochrony drzew (SOD) 1. Podczas korytowania w SOD należy wykonywać prace ręcznie w przypadku Podczas korytowania w SOD należy wykonywać prace ręcznie w przypadku napotkania korzeni, prace kontynuować przy delikatnym wykorzystaniu technologii sprężonego powietrza. Przy pracach należy zwrócić szczególną uwagę aby nie pozbawić korzeni naturalnej osłony macierzystej ziemii w okresie naturalnej mikoryzacji. 2. Korzenie odkryte podczas korytowania należy zabezpieczyć z dodatkiem Korzenie odkryte podczas korytowania należy zabezpieczyć z dodatkiem macierzystej ziemii z ich otoczenia  3. Prace prowadzić pod nadzorem dendrologa z uprawnieniami do pełniania Prace prowadzić pod nadzorem dendrologa z uprawnieniami do pełniania funkcji inspektora nadzoru w tym zakresie. 4. W rejonie SOD nie prowadzić prac związanych z uzbrojeniem podziemnym. W rejonie SOD nie prowadzić prac związanych z uzbrojeniem podziemnym. 5. Teren w bezpośrednim otoczeniu pni drzew należy wygrodzić na czas Teren w bezpośrednim otoczeniu pni drzew należy wygrodzić na czas prowadzenia robót budowlanych. 6. Wybrane SOD oznaczono w rysunku, gdzie przewidziano wykonanie konstrukcji Wybrane SOD oznaczono w rysunku, gdzie przewidziano wykonanie konstrukcji specjalnej uwzględniającej dodatkową ochronę systemu korzeniowego. W otoczeniu pozostalych drzew strefę nalezy wyznaczyć na podstawie robót wykononywanych ręcznie w obszarze, gdzie zostaną odkryte korzenie drzew. 7. Prace w SOD prowadzić bezwzględnie rozpatrując projekt drogowy łącznie z Prace w SOD prowadzić bezwzględnie rozpatrując projekt drogowy łącznie z projektem gospodarki zielenią.
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