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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z frezowaniem nawierzchni asfaltowych na zimno wykonywanych 

w ramach zadania pn.: „Budowa chodnika w ulicy Sycowskiej w Poznaniu 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy  zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót przy frezowaniu 

istniejącej nawierzchni bitumicznej na zimno i obejmują: 

 

 frezowanie nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznej gr.4cm,  

 wywóz destruktu w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Frezowanie nawierzchni bitumicznej na zimno - kontrolowany proces skrawania górnej 

warstwy nawierzchni bitumicznej, bez jej ogrzewania, na określoną głębokość. 

1.4.2. Frezarka drogowa - maszyna do frezowania (skrawania) nawierzchni na zimno. 

1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami oraz z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M 00.00.00. „Wymagania ogólne” 

pkt. 1.5. 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

 

2. Materiały 

 Nie występują. 

 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt. 3. 

3.2. Sprzęt do frezowania 

 Do wykonania frezowania istniejącej nawierzchni bitumicznej należy stosować frezarki 

drogowe umożliwiające frezowanie na zimno na określoną głębokość z dokładnością 

do 5 mm. 
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Frezarka powinna być sterowana elektronicznie i zapewniać zachowanie wymaganej 

równości oraz pochyleń poprzecznych i podłużnych powierzchni po frezowaniu. Wymagania 

równości określono w punkcie 5 niniejszej ST. 

 Szerokość bębna frezującego powinna być dobrana zależnie od zakresu robót. Przy 

lokalnych naprawach szerokość bębna będzie dostosowana do szerokości powierzchni 

skrawanej nawierzchni. Przy frezowaniu całej jezdni szerokości bębna skrawającego powinna 

być co najmniej równa 1200 mm. 

 Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanym frezarki muszą być wyposażone w  

system odpylania. Wydajność frezarek powinna zapewniać wykonanie robót w terminie 

określonym w kontrakcie, przy jak najmniejszym zakłóceniu w ruchu. 

 Wykonawca może użyć tylko frezarki zaakceptowanej przez Inżyniera. Do uzyskania 

akceptacji sprzętu Wykonawca powinien przedstawić dane techniczne frezarek, a w 

przypadkach jakichkolwiek wątpliwości przeprowadzić demonstrację pracy frezarki, na 

własny koszt. 

 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt. 4. 

4.2. Transport sfrezowanego materiału 

 Transport sfrezowanego materiału powinien być tak zorganizowany, aby zapewnić pracę 

frezarki bez postojów. Materiał może być wywożony dowolnymi środkami transportowymi.  

 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

 Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5.  

5.2. Zakres wykonywanych robót 

5.2.1. Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym.  

 Odcinki wykonywanych robót należy oznakować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla 

znaków i sygnałów świetlnych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu i warunków ich 

umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 z 2003 roku poz. 2181) – zał. nr 4. 

5.2.2. Wykonanie frezowania 

 Nawierzchnia powinna być frezowana do głębokości i szerokości oraz pochyleń zgodnych 

z Dokumentacja Projektową. 

 Jeżeli ruch drogowy będzie dopuszczony po sfrezowanej części jezdni, to wówczas, ze 

względów bezpieczeństwa muszą być spełnione następujące warunki: 

 

a) należy usunąć sfrezowany materiał i oczyścić nawierzchnię, 

b) przy frezowaniu poszczególnych pasów ruchu, wysokość podłużnych, pionowych 

krawędzi nie może przekraczać 40 mm, 

c) pionowe krawędzie poprzeczne na zakończenie dna roboczego powinny mieć 

klinowo ścięte krawędzie. 
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  Nawierzchnia powinna być sfrezowana na głębokość określoną w Dokumentacji 

Projektowej z dokładnością  5 mm. 

  Należy wykonać pomiar geodezyjny powierzchni przed i po frezowaniu w celu określenia 

ilości destruktu. 

 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt. 6. 

6.2. Minimalna częstotliwość pomiarów 

    Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów kontrolnych nawierzchni frezowanej na 

zimno 

Lp. Właściwości nawierzchni Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Równość podłużna łatą 4-metrową co 10 m 
2 Równość poprzeczna łatą 4-metrową co 5 m, a liczba 

pomiarów nie mniejsza niż 20 
3 Spadki poprzeczne co 50 m 
4 Szerokość frezowania co 50 m 
5 Głębokość frezowania na bieżąco 

 

6.3. Równość nawierzchni 

 Nierówności powierzchni po frezowaniu mierzone łatą 4-metrową lub metodą 

równoważną nie powinny przekraczać 6mm. 

6.4. Spadki poprzeczne 

 Spadki poprzeczne nawierzchni po frezowaniu powinny być zgodne z Dokumentacją 

Projektową, z tolerancją ±0,5%. 

6.5. Szerokość frezowania 

 Szerokość frezowania powinna odpowiadać szerokości określonej w Dokumentacji 

Projektowej z dokładnością ±5 cm. 

6.6. Głębokość frezowania 

 Głębokość frezowania powinna odpowiadać głębokości określonej w Dokumentacji 

Projektowej z dokładnością ±5 mm. 

 

 Powyższe ustalenia dotyczące dokładności frezowania nie dotyczą wyburzenia kilku lub 

wszystkich warstw nawierzchni asfaltowych. 

 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest 1m2 (metr kwadratowy) wykonanego frezowania nawierzchni 

asfaltowej. 
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8. Odbiór robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt. 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania robót obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- oznakowanie prowadzonych robót, 

- wyznaczenie powierzchni frezowania, 

- frezowanie nawierzchni asfaltowej w zakresie i do głębokości zgodnych 

z Dokumentacją Projektową, 

- wywóz destruktu w miejsce wskazane przez Zamawiającego, 

- przeprowadzenie pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej, 

- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

- pomiar inwentaryzacji geodezyjnej przed i po frezowaniu 

 

10. Przepisy związane 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów świetlnych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 z 2003 roku poz. 2181) – zał. 

nr 4. 
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