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I OPIS TECHNICZNY 

1 WSTĘP 

1.1 PRZEDMIOT I  ZAKRES OPRACOWANIA  

Przedmiotem niniejszego opracowania jest: 

    Projekt Wykonawczy pt. „Modernizacja przejazdu drogowo – tramwajowego w Sosnowcu ul. 

Sienkiewicza – Kościelna” 

 Projektowane przedsięwzięcie inwestycyjne polega na przebudowie torowiska tramwajowego na 

przejeździe w ul. Sienkiewicza na długości 26,220 m pojedynczego toru. 

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA 

 Podstawą opracowania projektu jest umowa nr DO/263/12 z dnia 16 lipca 2012 roku zawarta 

pomiędzy firmą PROGREG Sp. z o.o. a Tramwajami Śląskimi S.A. z siedzibą w Chorzowie  przy ul. 

Inwalidzkiej 5.  

 

1.2.1 MATERIAŁY WYJŚCIOWE 

Przy opracowywaniu Projektu Wykonawczego wykorzystano następujące materiały: 

- Opis przedmiotu zamówienia 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

Dz.U. RP Nr 43 z 14 maja 1999 

- Polska Norma PN-K-92009 – Skrajnia budowli 

- Polska Norma PN-K-92011 – Torowisko tramwajowe 

- Polska Norma PN-EN-14811 – Szyny rowkowe i związane z nimi profile konstrukcyjne   

- Polska Norma PN-EN-13674-1 – Szyny kolejowe Vignole’a o masie 46kg/m i większej 

2 STAN ISTNIEJĄCY 

Obecnie na przejeździe torowisko tramwajowe jest wbudowane w jezdnie jako jednotorowe z 

nawierzchnią asfaltową.  

3 STAN PROJEKTOWANY 

3.1 ROZWIĄZANIE SYTUACYJNE 

Rozwiązanie sytuacyjne opartej jest na istniejącym przebiegu toru (linia jednotorowa). Długość 

projektowanego torowiska wynosi 26,220 m pojedynczego toru.   
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3.2 ROZWIĄZANIE WYSOKOŚCIOWE 

Na przejeździe zastosowano odtworzeniowo spadek poprzeczny płyt torowych 0% Na 

projektowanej trasie występuje niewielki spadek podłużny 0,297%. 

Rozwiązanie wysokościowe torowiska określono na rys Nr 3 - profilu podłużnym toru „A” przy 

pikietażu toru rosnącym w kierunku wschodnim.  

Na odcinkach 5m przed i za płytami przejazdowymi przewidziano regulację w planie i profilu 

istniejących torów.  

 

3.3 ROZWIĄZANIE KONSTRUKCYJNE  

3.3.1 PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA PRZEJAZDU Z PŁYT 

PREFABRYKOWANYCH 

Na przejeździe zastosowano konstrukcję nośną toru przewidziano o następującym układzie:  

 25cm - warstwa wzmacniająca z gruntu (ewentualnie z kruszywa naturalnego) 

stabilizowanego cementem (z dodatkami do stabilizacji gruntów spoistych przy stabilizacji 

gruntu rodzimego) do Rm=2.5MPa (wg PN-S-96012 dla ruchu KR 4÷6 dla górnej części 

ulepszonego podłoża) dla wzmocnienia podłoża  

 20 cm – podbudowa z betonu C25/30 niezbrojonego 

 3 cm – podsypka cementowo piaskowa  

 35 cm – prefabrykowana żelbetowa, sprężona płyta torowa np. system PREFA lub 

PEKABEX PF lub materiał równoważny o pionowych ścianach płyt, z kanałami 

szynowymi do ciągłego mocowania szyn poprzez zalanie poliuretanową masą zalewową 

na bazie poliuretanu posiadająca aprobatę techniczną do ciągłego, elastycznego 

mocowania szyn. 

 W korytka-kanały szynowe przewidziano włożenie szyn 60R2 (j.w.) oczyszczonych przez 

piaskowanie z rdzy i zagruntowanych materiałami na bazie żywicy epoksydowej np. ICOSIT KC 330 

Primer lub materiał równoważny z posypką piaskiem kwarcowym (z wklejonymi beleczkami z betonu 

B30 (C25/30) wypełniającymi komory szynowe wg zaprojektowanej geometrii). Pod stopkę szyny i po 

jej bokach przewidziano aplikację 2±0.5cm warstwy dwuskładnikowego materiału, na bazie 

poliuretanów do elastycznego ciągłego mocowania szyn np. ICOSIT KC 340/45 lub materiał 

równoważny, po zagruntowaniu betonu korytek. 

 Przewidziano rozbiórkę istniejącej nawierzchni w pasie do 1.50m od krawędzi projektowanych 

płyt torowych i wykonanie w tym pasie nowej konstrukcji nawierzchni na ruch KR-4. Szczelinę między 

płytą torową a istniejącą nawierzchnią należy wypełnić zalewą na bazie polimeroasfaltu tak jak 

szczeliny między płytami (po ewentualnym uprzednim zaimpregnowaniu ścian płyt). 
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Konstrukcja jezdni na ruch KR-4 przewidziano o następującym układzie: 

 5cm - warstwa ścieralna - beton asfaltowy AC 11S wg PN-EN 13108-1:2008 

 8cm - warstwa wiążąca - beton asfaltowy AC 16W wg PN-EN 13108-1:2008 

 10cm - podbudowa zasadnicza - beton asfaltowy AC 16P wg PN-EN 13108-1:2008 

 20cm - podbudowa pomocnicza - kruszywo łamane 0/63mm stabilizowane mechanicznie 

 15+25cm - warstwa wzmacniająca podłoże - kruszywo naturalne stabilizowane cementem o 

Rm=2.5MPa 

 Na połączeniu z istniejącą nawierzchnią warstwy bitumiczne należy wykonać z 

zakładkami szerokości po 15cm. 

Wykonawca winien wykonać warstwę ochronną i filtracyjną na odcinku próbnym dla stwierdzenia 

faktycznego przyrostu wtórnego modułu odkształcenia na tej warstwie z użyciem konkretnego rodzaju 

mieszanek kruszyw. W przypadku stwierdzenia zbyt małego modułu Wykonawca będzie mógł zmienić 

rodzaj mieszanek lub wzmocnić podłoże gruntowe poprzez wykonanie warstwy stabilizacji cementem 

na całej szerokości koryta.  

W przypadku nawilgocenia podłoża uniemożliwiającego uzyskanie wskaźników nośności należy 

je osuszyć (i ewentualnie doziarnić) w sposób mechaniczny lub chemicznie. 

3.3.2 NAWIERZCHNIA STALOWA TORÓW 

Konstrukcję torów przewidziano zasadniczo z szyn 60R2 ze stali R260 wg PN EN 14811.  

Łączenie szyn na całym przebudowywanym odcinku torów (niezależnie od konstrukcji 

podbudowy) przewidziano przy pomocy spawania termitowego w technologii SoWoS lub innej o nie 

gorszych parametrach z tym, że wykonanie styków szyn z utwardzonymi główkami musi być 

wykonane metodą SoWoS-H C z obróbką cieplną łączonych szyn. Dopuszcza się spawanie 

elektryczne drutem osłonowym. Spawanie mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające 

poświadczone kwalifikacje.  

Podlew dolny w konstrukcji w podlewie ciągłym oraz podlew szyn w konstrukcji na płytach 

korytkowych musi być wykonywany wyłącznie przy temperaturze szyn w przedziale 15÷30oC. Pomiar 

temperatur szyn musi być wykonany komisyjnie i wpisany do protokołu z pomiaru temperatury. 

3.3.3 ODWODNIENIE 

Nie przewidziano. 

 

3.4 ROBOTY ZIEMNE 

 Roboty ziemne w zakresie robót drogowych będą polegać na usunięciu gruntu podłoża  na 

głębokość koryta nawierzchni i odwiezieniu na odkład w miejsce wskazanie przez Inwestora. 
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4 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 

ZDROWIA W ZAKRESIE ROBÓT TOROWYCH 

1. W zakresie zagrożenia z tytułu możliwości zasypania gruntem i upadku z wysokości przy 

prowadzeniu robót zagrożenia takie występować będą w rejonie prowadzenia robót 

odwodnieniowych. 

2. Zagrożenia związane z działaniem substancji chemicznych wystąpią przy realizacji 

nawierzchni bitumicznych, wykonywaniu podlewu materiałów poliuretanowych 

w torowiskach tramwajowych i powłok dielektrycznych szyn. 

3. Zagrożenia związane z prowadzeniem montażu i demontażu ciężkich elementów 

prefabrykowanych będą występować przy przemieszczaniu szyn, wyładunku palet 

z materiałami (i słupów trakcyjnych przy robotach elektrycznych) oraz przy układaniu płyt 

żelbetowych nawierzchni przejazdów. W przypadku robót drogowych nie występują 

zagrożenia wynikające z montażu lub demontażu ciężkich elementów betonowych lub 

stalowych. 

4. Dla ruchu komunikacyjnego (pieszego i samochodowego) zagrożenie może stanowić ruch 

ciężkiego sprzętu na budowie oraz transportu budowlanego. Wszystkie roboty budowlane 

muszą być odpowiednio oznakowane, a ruch pieszy powinien być bezpiecznie 

odgrodzony od robót budowlanych. 

5. Istniejąca zabudowa może  być narażona na wibracje i drgania związane z zagęszczaniem 

poszczególnych warstw podłoża . 

6. Wszyscy pracownicy biorący udział w realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego muszą 

przejść odpowiednie szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. 

5 INFORMACJA DOTYCZĄCA GOSPODAROWANIA ODPADAMI  

Materiały z rozbiórki nawierzchni nie należą do odpadów niebezpiecznych i winny być 

przewiezione na składowisko odpadów obojętnych. Szyny winny być pocięte na odcinki o długości do 

5m i przewiezione do składnicy surowców wtórnych. Nie zużyte resztki materiałów dwuskładnikowych 

do podlewu torów muszą być ze sobą związane i dopiero w takiej postaci wywiezione na składowisko 

odpadów 

       Opracował: 

 

       Paweł Kudelski 
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