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Obiekty inzynieryjne - wiadukty
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Plan sytuacyjny

2PB/M1.11-K-R1

Widok boczny
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A

Na elementy konstrukcyjne balustrady
zostanie na ona pow oka antykorozyjna.

B

Beton lekki LC8/9
Izolacja bitumiczna wykonana na zimno

Szczegó "C"

Izolacja bitumiczna wykonana na zimno

Widoczne powierzchnie betonowe maj mie
zabezpieczenie przed grafitti
wzmocnienie elbetowe d = 15 cm

yta przej ciowa - gr. 50cm,
C30/37, BSt 500S
Grunt stabilizowany
cementem, gr. 50cm
stopie zag szczenia D pr

BSt 500S, Ø20 mm - 30 cm

BSt 500S, Ø20 mm - 30 cm
97%

wzmocnienie elbetowe d = 15 cm

1

1
wzmocnienie elbetowe
d = 10 cm

1

1
wzmocnienie
elbetowe
d = 10 cm

yta przej ciowa - gr. 50cm,
C30/37, BSt 500S
Grunt stabilizowany
cementem, gr. 50cm
stopie zag szczenia D pr

Dane obiektu:

97%

Rodzaj obci

enia

zgodnie z PN-85-S10030, Nacisk ko a 302.5kN, =1.21
obci enie k + 2

Konstrukcja

szczegó "C"

profil zakanczajacy

1:5, mm

1:5, mm

Wymiary

ugo
rozpi to

B

A

modernizacja i wzmocnienie elbetowego
wiaduktu ukowego
ca kowita 41.20 m
teoretyczna 4.80 m + 2 * 12.80 m + 4.80 m
rozpi to
wysoko

Pr dko

Wykonanie pozimych przewiertów dla kotw
monta poprzecznych ci gów kotwi cych w rozstawie 150 cm
iniejcja kana ów kotw oraz betonu korpusów w rozstawie 75 cm x 75 cm

projektowa

4.45 m + 2 * 11.90 m + 4.45 m
wietlna 5.11 m

odcinek 2 Ve = 80 km/h
odcinek 448 Ve = 80 km/h

Widok z góry
1:100

Przekrój A-A

Przekrój B-B

1:100

1:100
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m

tor 1

tor 2

tor 3

tor 4

Nowa isolacja

tor 2

yta przej ciowa 7.0 x 3.0 m
C30/37, BSt 500S
BSt 500S, Ø20 mm - 30 cm

yta przej ciowa 7.0 x 3.0 m
C30/37, BSt 500S
BSt 500S, Ø20 mm - 30 cm

tor 1

tor 1
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tor 4

tor 4

tor 3

tor 3

Naprawa betonu:
Sprawdzenie powierzchni betonowych metod skleroskopow , czy wyst puj puste
miejsca pod powierzchni betonu, od upania oraz p kni cia
Oczyszczenie powierzchni betonowych (oczyszczanie strumieniem piasku i wody albo
tylko wod pod wysokim ci nieniem),
Oczyszczenie ods oni tego zbrojenia w miejscach odpadni tej otuliny i usuni cie rdzy
Na
enie warstwy pow oki antykorozyjnej na zbrojenie
Uzupe nienie ubytków betonu za pomoc na
enia warstwy betonu z dodatkiem
tworzyw sztucznych (SPCC) zgodnie z norm EN 1504-3 oraz –7 warstwa musi mie
dopuszczenie dla obci
dynamicznych
Szpachlowanie powierzchni betonowych
Na
enie pigmentowanej pow oki ochronnej powierzchni (OS C) zgodnie z norm EN
1504-2
Na
enie pow oki chroni cej przed graffiti
Wykonanie izolacji:
Usun
istniej
warstwe izolacji cznie z warstw ochronn
Oczysci górn strone sklepienia za pomoc strumienia spr onego powietrza i
piasku lub strumienia wody pod ci nieniem
Wykona izolacj sk adaj
sie z:
pow oka gruntuj ca
masa klej ca bitumiczna na gor co,
bitumiczna papa mostowa termozgrzewalna
masa klej ca bitumiczna na gor co,
bitumiczna papa mostowa termozgrzewalna
podk ad pod beton:
Wykona pow oke ochronn z elazobetu C 25/30, stali zbrojeniowej BSt 500 M
Za
now ta me dylatacyjn w dylatacji pod
nej sklepie

Prace naprawcze w zakresie systemu odprowadzania wody z obiektu:
Oczyszeczenie istniej cych wpustów odwadniaj cych
Udro nienie instalacji odp ywowych
Przeprowadzenie kontroli szczelno ci
Wymiana uszkodzonych wpustów i rur odwadniaj cych
Oczyszczenie p yty sklepienia i powierzchni bocznych za pomoc strumienia wody
pod ci nieniem
Uzupe nienie ubytków w p ycie sklepienia

Zwi kszenie no no ci:
Wymiana zasypki sklepienia (zastosowano betonu lekkiego LC 8/9 PN-EN 206-1)

A

Zadanie 2.

Obiekty inzynieryjne - wiadukty

Km 3,532 - Przebudowa wiaduktu kolejowego

2PB/M1.11-K

Widok z boku. Widok z góry. Przekrój pod

2PB/M1.11-K-R2

ny

Warszawa Wschodnia

Warszawa Stadion

Naprawa betonu:
Sprawdzenie powierzchni betonowych metod skleroskopow , czy wyst puj puste
miejsca pod powierzchni betonu, od upania oraz p kni cia
Oczyszczenie powierzchni betonowych (oczyszczanie strumieniem piasku i wody albo
tylko wod pod wysokim ci nieniem),
Oczyszczenie ods oni tego zbrojenia w miejscach odpadni tej otuliny i usuni cie rdzy
Na
enie warstwy pow oki antykorozyjnej na zbrojenie
Uzupe nienie ubytków betonu za pomoc na
enia warstwy betonu z dodatkiem
tworzyw sztucznych (SPCC) zgodnie z norm EN 1504-3 oraz –7 warstwa musi mie
dopuszczenie dla obci
dynamicznych
Szpachlowanie powierzchni betonowych
Na
enie pigmentowanej pow oki ochronnej powierzchni (OS C) zgodnie z norm EN
1504-2
Na
enie pow oki chroni cej przed graffiti

Prace naprawcze w zakresie systemu odprowadzania wody z obiektu:
Oczyszeczenie istniej cych wpustów odwadniaj cych
Udro nienie instalacji odp ywowych
Przeprowadzenie kontroli szczelno ci
Wymiana uszkodzonych wpustów i rur odwadniaj cych
Oczyszczenie p yty sklepienia i powierzchni bocznych za pomoc strumienia wody
pod ci nieniem
Uzupe nienie ubytków w p ycie sklepienia

Naprawa dylatacji:
Wyci cie dylatacji, oczyszczenie i przygotowanie powierzchni
Wype nienie brakuj cych miej
przy kraw dziach dylatacji betonem z dodatkiem
tworzyw sztucznych
Wbudowanie nowej ta my dylatacyjnej

Wype nienie p kni :
Oczyszczenie p kni i przygotowanie do iniekcji
Impregnacia p kni
ywic reaktywn (nale y powtórzy kilka razy)
Wype nienie p kni
ywic iniekcyjn (EP-I) zgodnie z norm EN 1504-5
Zaszpachlowanie powierzchni betonowych
Na enie pigmentowanej warstwy ochronnej nawierzchni (ochrona przed
uszkodzeniami powierzchni spowodowanymi soleniem dróg zim )
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Projekt modernizacji

2PB/M1.11-K-R3

przekrój poprzeczny I-I

Naprawa betonu:
Sprawdzenie powierzchni betonowych metod skleroskopow , czy wyst puj puste
miejsca pod powierzchni betonu, od upania oraz p kni cia
Oczyszczenie powierzchni betonowych (oczyszczanie strumieniem piasku i wody albo
tylko wod pod wysokim ci nieniem),
Oczyszczenie ods oni tego zbrojenia w miejscach odpadni tej otuliny i usuni cie rdzy
Na
enie warstwy pow oki antykorozyjnej na zbrojenie
Uzupe nienie ubytków betonu za pomoc na
enia warstwy betonu z dodatkiem
tworzyw sztucznych (SPCC) zgodnie z norm EN 1504-3 oraz –7 warstwa musi mie
dopuszczenie dla obci
dynamicznych
Szpachlowanie powierzchni betonowych
Na
enie pigmentowanej pow oki ochronnej powierzchni (OS C) zgodnie z norm EN
1504-2
Na
enie pow oki chroni cej przed graffiti

1:100

szczegó "A"

Wykonanie izolacji:
Usun
istniej
warstwe izolacji cznie z warstw ochronn
Oczysci górn strone sklepienia za pomoc strumienia spr onego powietrza i
piasku lub strumienia wody pod ci nieniem
Wykona izolacj sk adaj
sie z:
pow oka gruntuj ca
masa klej ca bitumiczna na gor co,
bitumiczna papa mostowa termozgrzewalna
masa klej ca bitumiczna na gor co,
bitumiczna papa mostowa termozgrzewalna
podk ad pod beton:
Wykona pow oke ochronn z elazobetu C 25/30, stali zbrojeniowej BSt 500 M
Za
now ta me dylatacyjn w dylatacji pod
nej sklepie

1:5, mm

Fundament musi by na miejscu
dopasowany do istniej cej sytuacji!

Prace naprawcze w zakresie systemu odprowadzania wody z obiektu:
Oczyszeczenie istniej cych wpustów odwadniaj cych
Udro nienie instalacji odp ywowych
Przeprowadzenie kontroli szczelno ci
Wymiana uszkodzonych wpustów i rur odwadniaj cych
Oczyszczenie p yty sklepienia i powierzchni bocznych za pomoc strumienia wody
pod ci nieniem
Uzupe nienie ubytków w p ycie sklepienia

Fundament musi by na miejscu
dopasowany do istniej cej sytuacji!

Zwi kszenie no no ci:
Wymiana zasypki sklepienia (zastosowano betonu lekkiego LC 8/9 PN-EN 206-1)

przekrój poprzeczny II-II
1:100

Na elementy konstrukcyjne balustrady
zostanie na ona pow oka antykorozyjna.

Masa zalewowa

szczegó "B"
1:5, mm

Widoczne powierzchnie betonowe maj mie
zabezpieczenie przed grafitti
Dane obiektu:
Rodzaj obci

enia

zgodnie z PN-85-S10030, Nacisk ko a 302.5kN, =1.21
obci enie k + 2

Konstrukcja

Po usuni ciu istniej cych warstw ochronnych i izolacji:
przygotowanie powierzchni za pomoca strumienia wody
pod cisnieniem
na enie warstwy antykorozyjnej na widoczne pr ty
zbrojeniowe
wyrównanie powierzchni zaprawa PCC (PCC I)

Wymiary

modernizacja i wzmocnienie elbetowego
wiaduktu ukowego
ugo
rozpi to

ca kowita 41.20 m
teoretyczna 4.80 m + 2 * 12.80 m + 4.80 m
rozpi to

wysoko
Pr dko

projektowa

4.45 m + 2 * 11.90 m + 4.45 m
wietlna 5.11 m

odcinek 2 Ve = 80 km/h
odcinek 448 Ve = 80 km/h
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Przekroje. Szczegó y.

2PB/M1.11-K-R4

