Triển khai Sửa chữa hư hỏng cục bộ mặt đường các đoạn từ Km0+460 - Km23+315, tuyến Quốc lộ 14B
Monday, 16 July 2018 15:32

There are no translations available.
Công trình Sửa chữa hư hỏng cục bộ mặt đường đoạn Km0+460 - Km1+200 (phải
tuyến), Km6+750 - Km7+270 (phải tuyến), Km17+100 - Km17+170 (phải tuyến), Km19+170
- Km19+400 (phải tuyến), Km20+00 - Km20+800 (phải tuyến), Km21+300 - Km21+850 (phải
tuyến), Km22+180 - Km22+420 (phải tuyến), Km23+144 - Km23+315 (phải tuyến),
Km6+050 - Km7+450 (trái tuyến), Km17+860 - Km17+930 (trái tuyến), Km18+280 Km18+391 (trái tuyến), Km19+00 - Km19+715 (trái tuyến), Km20+050 - Km20+523 (trái
tuyến), Km21+150 - Km21+280 (trái tuyến), Km21+768 - Km21+774 (trái tuyến), Km22+660
- Km23+315 (trái tuyến) triển khai thi công theo Giấy phép thi công số 524/GP-SGTVT do
Sở Giao thông vận tải cấp ngày 13/7/2018; cụ thể như sau:

1. Cấp cho:

a) Đơn vị điều hành dự án: Ban QLDA Xây dựng & Bảo trì hạ tầng giao thông.

- Địa chỉ: Số 606 đường 2 Tháng 9, thành phố Đà Nẵng.

- Số điện thoại: 0236.3786.386; 0905.642.331.

b) Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Quang Hưng.

- Địa chỉ: Tổ 27, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.
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- Số điện thoại: 0905.222.503; 0905.224.987.

2. Nội dung thi công:

- Đối với các vị trí mặt đường bị nứt và hằn lún vệt bánh xe trên lớp móng cấp phối đá
dăm đã gia cố xi măng hiện trạng:

+ Cắt, đào bóc mặt đường bê tông nhựa bị hư hỏng bằng máy đào dày 12cm.

+ Tưới nhũ tương thấm bám tiêu chuẩn 0,5 lít/m2.

+ Lưới sợi thủy tinh cường lực 100KN/m chống nứt phản ảnh.

+ Tưới nhũ tương dính bám tiêu chuẩn 0,3 lít/m2.

+ Bê tông nhựa chặt BTNC19 dày 7cm.

+ Tưới nhũ tương dính bám tiêu chuẩn 0,3 lít/m2.
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+ Bê tông nhựa chặt Polime 12,5 dày 5cm.

- Đối với các vị trí mặt đường bị nứt và hằn lún vệt bánh xe trên lớp móng cấp phối đá
dăm:

+ Cắt, đào bóc mặt đường bê tông nhựa bị hư hỏng bằng máy đào dày 12cm.

+ Lu lèn chặt móng đường cũ K98.

+ Tưới nhũ tương thấm bám tiêu chuẩn 0,8 lít/m2.

+ Bê tông nhựa chặt BTNC19 dày 7cm.

+ Tưới nhũ tương dính bám tiêu chuẩn 0,3 lít/m2.

+ Bê tông nhựa chặt Polime 12,5 dày 5cm.

- Sửa chữa 05 mương thoát nước ngang tại dải phân cách giữa đoạn Km17+870 Km18+00 bị hư hỏng bằng kết cấu:
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+ Đan mương ngang: bê tông cốt thép M200 đá 1x2.

+ Thân và móng mương ngang: bê tông M150 đá 2x4 trên lớp đệm cấp phối đá dăm Dmax
37,5 dày 10cm.

- Hoàn trả các vạch sơn tổ chức giao thông theo QCVN 41:2016/BGTVT bằng sơn dẻo
nhiệt.

3. Thời gian thi công: từ ngày 16/7/2018 đến ngày 25/8/2018.

P. QLKCHTGT
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