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NAJWA¯ NIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY

OST - ogólna specyfikacja techniczna
SST - szczegółowa specyfikacja techniczna
IBDiM - Instytut Badawczy Dróg i Mostów



1. WSTÊP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej(OST) s¹ wymagania
dotycz¹ce wykonania i odbioru robót związanych z odœnie¿aniem dróg.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawę opracowania
szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach, ulicach i placach.

1.3. Zakres robót objętych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz¹ zasadprowadzenia robót
związanych z usuniêciem opadu œnie¿nego, zalegaj¹cego jezdniê, pobocze oraz obiekty
towarzysz¹ce drodze, który stwarza utrudnienia w ruchu pojazdów.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. OdśnieŜanie drogi - usuwanie œniegu z jezdni i poboczy drogi oraz obiektów
towarzyszących (zatok autobusowych, parkingów itp.).

1.4.2. Standard zimowego utrzymania drogi - ustalony przez zarządzającego drogą
minimalny poziom utrzymania powierzchni jezdni i poboczy oraz dopuszczalne
odstêpstwa od standardu w warunkach wystêpowania opadów œniegu (lub œliskoœci
zimowej), jak równie¿ dopuszczalny maksymalny czas wystêpowania tych odstêpstw
(przyk³ad standardów odœnie¿ania dróg krajowych - za³. 1).

1.4.3. Śnieg luźny - nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejœciu pługówśnieg,
który nie został zagęszczony pod wpływem ruchu kołowego.

1.4.4. Śnieg zajeŜdŜony - nieusuniêty lub pozosta³y na nawierzchni po przejœciup³ugów
œnieg, który zosta³ zagêszczony, ale nie sta³ siê zlodowacia³y.

1.4.5. Nabój œnie¿ny - nieusuniêta zlodowacia³a lub ubitawarstwa œniegu o znacznej
gruboœci (od kilku centymetrów), przymarzniêta do nawierzchni jezdni.

1.4.6. B³oto poœniegowe - topniej¹cy œnieg pozosta³y na nawierzchni po przejœciu p³ugów
i posypaniu jej œrodkami chemicznymi.

1.4.7. P³ug odœnie¿ny - urz¹dzenie stanowi¹ce osprzêt o ró¿nej konstrukcji odk³adnicy i
lemiesza, nawieszone do noœnika p³uga.

P³ugi odœnie¿ne (lemieszowe) dziel¹ siê na:
− lekkie - montowane na ci¹gnikach rolniczych i samochodach o ³adownoœci do 6 t,
− œrednie - montowane na samochodach o ³adownoœci od 6 do 8 t oraz na wszystkich

samochodach o ³adownoœci do 8 t z napêdem na dwie lub wiêcej osi,
− ciê¿kie - montowane na  samochodach o ³adownoœci ponad 8 t.
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1.4.8. Noœnik p³uga - pojazd o napêdzie spalinowym (samochód ciê¿arowy, ci¹gnik,
maszyna drogowa), na którym zamontowano p³ug odœnie¿ny.

1.4.9. Odk³adnica - urz¹dzenie p³uga, pozwalaj¹ce na odsuniêcie œniegu poza krawêdŸ
oczyszczanego pasa.

1.4.10. Lemiesz - czêœæ sk³adowa p³uga, nale¿¹ca do korpusu p³u¿nego, s³u¿¹ca do
odspajania œniegu. Lemiesze mog¹ byæ stalowe oraz zakoñczone w dolnej czêœci
nak³adkami z gumy lub tworzyw sztucznych.

1.4.11. Czo³ownica - p³yta czo³owa, stanowi¹ca element ³¹cz¹cy odk³adnicê i lemiesz p³uga
z ram¹ noœnika p³uga.

1.4.12. Odœnie¿arka - urz¹dzenie montowane zwykle na noœniku, napêdzane silnikiem
spalinowym, s³u¿¹ce do odspajania i odrzutu œniegu na odleg³oœæ ok. 6 - 60 m poza
obrêb drogi, za pomoc¹ odpowiednio skonstruowanych mechanizmów. Odœnie¿arki
dziel¹ siê na: œlimakowo-wirnikowe, frezowo-wirnikowe, frezowo-bêbnowe, turbinowe,
lemieszowo-wirnikowe.

1.4.13. Odœnie¿anie interwencyjne - usuwanie œniegu na wybranych odcinkach drogi z
dopuszczeniem pozostawienia na jezdni równomiernej, zaje¿d¿onej warstwy œniegu
oraz dopuszczeniem odœnie¿enia w trudnych warunkach atmosferycznych tylko jednego
pasa ruchu (z mijankami co 200 - 300 m).

1.4.14. Odœnie¿anie uzupe³niaj¹ce - odœnie¿anie, polegaj¹ce na usuwaniu zwa³ów œniegu z
poboczy poza koronê drogi, pozostawionych przy odœnie¿aniu patrolowym, patrolowo-
interwencyjnym i interwencyjnym.

1.4.15. Pozosta³e okreœlenia podstawowe s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi, odpowiednimi.
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne"
[1] pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót

Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w OST D-M-00.00.00"Wymagania
ogólne" [1] pkt 1.5.

2. MATERIA£Y

 Nie wystêpuj¹.

3. SPRZÊT

3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu

Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” [1] pkt 3.



3.2. Sprzêt stosowany do odœnie¿ania dróg

Do odœnie¿ania dróg, w zale¿noœci od gruboœci zalegaj¹cegoœniegu nale¿y
u¿ywaæ:
− p³ugi odœnie¿ne (lemieszowe),
− odœnie¿arki mechaniczne,
− maszyny drogowe i budowlane.

Do zrywania naboju œnie¿nego w zale¿noœci od gruboœci jego zalegania nale¿y
stosowaæ:

− szczotki mechaniczne montowane na p³ugach lemieszowych,
− frezarki montowane na ci¹gnikach rolniczych,
− p³ugi lemieszowe i równiarki wyposa¿one w specjalnie uzêbione lemiesze,
− no¿e skrawaj¹ce montowane miêdzy osiami samochodu.

Ka¿da jednostka sprzêtu musi uzyskaæ akceptacjê In¿yniera.

3.3. Przygotowanie sprzêtu do odœnie¿ania dróg

W okresie przed spodziewanymi opadami œnie¿nymi nale¿y dokonaæ przegl¹du i
remontu sprzêtu (osprzêtu) do odœnie¿ania.

Sprzêt powinien byæ przygotowany w takim stopniu, aby móg³ byæ gotowy do
u¿ycia w ci¹gu 2 godzin od chwili powziêcia decyzji o koniecznoœci podjêcia akcji na
drodze.

Noœniki p³ugów odœnie¿nych powinny mieæ zamontowane p³yty czo³owe.
Pojazdy samochodowe u¿ywane do wykonywania prac przy odœnie¿aniu dróg i

usuwaniu œliskoœci zimowej powinny byæ wyposa¿one w ostrzegawczy sygna³
œwietlny b³yskowy barwy ¿ó³tej, zgodnie z ustaw¹ „Prawo o ruchu drogowym” [4].

Lemiesze powinny mieæ oznaczone skrajne, wystaj¹ce poza obrys pojazdu, czêœci
w skoœne pasy pod k¹tem 45o, barwy na przemian bia³ej i czerwonej zgodnie z
przepisami ustawy.

Konstrukcja p³uga powinna byæ przystosowana do zamocowania dodatkowych
œwiate³ drogowych pojazdu nad konstrukcj¹ lemiesza. Zaleca siê równie¿ stosowanie
œwiate³ obrysowych lemiesza.

Po przygotowaniu sprzêtu i noœników nale¿y dokonaæ próbnego monta¿u,
podczas którego nale¿y sprawdziæ:

− w p³ugach:
− dopasowanie elementów ³¹cz¹cych p³ug z p³yt¹ czo³ow¹,
− dzia³anie mechanizmu podnoszenia,
− mo¿liwoœæ swobodnego dopasowania siê odk³adnicy do pochylenia nawierzchni i

dobrego przylegania lemiesza do nawierzchni,
− dzia³anie oœwietlenia sygnalizacyjnego,

− w odœnie¿arkach:
− dzia³anie uk³adu napêdowego,
− dzia³anie mechanizmów napêdu jazdy i zespo³ów roboczych oraz mechanizmu

podnoszenia.
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3.4. Wymagania dla p³ugów odœnie¿nych

3.4.1. Noœniki p³ugów

Noœnikami p³ugów odœnie¿nych mog¹ byæ samochody lub inne pojazdy
samobie¿ne z napêdem na jednej lub wiêcej osi. Konstrukcja noœnika powinna umo¿liwiaæ
zamocowanie p³yty czo³owej. Uk³ad napêdowy noœnika powinien zapewniaæ d³ugotrwa³¹
pracê na niskich prze³o¿eniach skrzyni biegów, przy pe³nymobci¹¿eniu silnika. Noœnik
powinien byæ wyposa¿ony w radiotelefon lub inny œrodek ³¹cznoœci i sygna³ œwietlny
b³yskowy barwy ¿ó³tej zgodnie z ustaw¹ „Prawo o ruchu drogowym” [4]. Ponadto
reflektory samochodu oraz kierunkowskazy musz¹ byæ umieszczone na wspornikach.
Podnoszenie i opuszczanie p³uga musi odbywaæ siê z kabiny kierowcy. £añcuchy
przeciwœnie¿ne, hak i ³opaty powinny stanowiæ dodatkowe wyposa¿enie.

3.4.2. Zawieszenie p³ugów

Zaleca siê, aby konstrukcja zawieszenia p³uga umo¿liwia³aszybkie po³¹czenie
dowolnej odk³adnicy i lemiesza z ró¿nymi noœnikami. Po³¹czenie powinna zapewniaæ
p³yta czo³owa (czo³ownica) mocowana do ramy noœnika za pomoc¹ elementów
przyspawanych do p³yty.

Konstrukcja p³yty czo³owej - czo³ownicy oraz mocowania jejmusi byæ
dostatecznie sztywna. Po³¹czenie p³uga z noœnikiem powinno umo¿liwiaæ regulacjê
wysokoœci ostrza lemiesza nad powierzchni¹ jezdni. Konstrukcja czo³ownicy powinna
umo¿liwiaæ szybki monta¿ i demonta¿ zespo³u do odœnie¿ania.

3.4.3. Odk³adnice i lemiesze

Odk³adnice w miarê mo¿liwoœci powinny byæ przestawne na skrêt w lewo lub
prawo, w zale¿noœci od miejsca prowadzenia robót. Jedna odk³adnica powinna byæ
przystosowana do odœnie¿ania na obszarach zabudowanych (przesuwanie œniegu), a inne
na drogach zamiejskich (odrzut œniegu). Odk³adnice powinny byæ wykonane z blachy
stalowej lub tworzywa sztucznego o dostatecznej wytrzyma³oœci i elastycznoœci oraz mieæ
mo¿liwoœæ odchylania siê w pionie w przypadku natrafienia (najechania na przeszkodê).

W zale¿noœci od pracy, jak¹ maj¹ wykonywaæ, lemiesze powinny byæ wykonane
ze stali, gumy lub tworzywa sztucznego.

Do zrywania naboju œnie¿nego nale¿y u¿ywaæ specjalnych lemieszy wykonanych
z bardzo twardej stali odpornej na œcieranie.

3.5. Wymagania dla odœnie¿arek

Odœnie¿arki, s³u¿¹ce do usuwania grubych warstw œniegu, powinny mieæ
konstrukcjê umo¿liwiaj¹c¹ odspajanie twardego i zle¿a³ego œniegu.

Odœnie¿arki mog¹ byæ montowane na ci¹gnikach, samochodachlub na noœnikach
specjalnych. Ze wzglêdu na prêdkoœci robocze odœnie¿arek (oko³o 0,3 - 3,8 km/h) na
noœniki zaleca siê pojazdy typu terenowego. Noœniki specjalne czêsto s¹ wyposa¿one w
hydrauliczny napêd jazdy, co umo¿liwia bezstopniow¹ regulacjê prêdkoœci roboczych w
szerokich granicach.

Poszczególne typy odœnie¿arek powinny mieæ nastêpuj¹ce urz¹dzenia:



− odœnie¿arki œlimakowo-wirnikowe i frezowo-wirnikowe powinny mieæ do odrzucania
œniegu wirnik, natomiast do odspojenia œniegu - no¿e œlimakowe lub frezy
taœmowe, jednoczeœnie podaj¹ce œnieg do gardzieli wlotowej wirnika,

− odœnie¿arki turbinowe powinny mieæ odpowiednio ukszta³towany wirnik, odspajaj¹cy i
odrzucaj¹cy œnieg, a odœnie¿arki frezowo-bêbnowe - taœmowy frez nawiniêty na
obrotowy bêben, spe³niaj¹cy tê funkcjê,

− odœnie¿arki lemieszowo-wirnikowe powinny byæ wyposa¿onew p³ug oraz w wirnik
zainstalowany na prawym koñcu odk³adnicy (podczas jazdy lemiesz zgarnia œnieg i
przesuwa go do wirnika, który z kolei odrzuca œnieg poza koronê drogi).

3.6. Rodzaje maszyn drogowych i budowlanych, stosowanych do odœnie¿ania

Do odœnie¿ania dróg mo¿na te¿ u¿ywaæ sprzêtu pomocniczego, jakim s¹:
− spycharki g¹sienicowe i ko³owe wyposa¿one w lemiesze, najlepiej o zmiennej geometrii,
− ³adowarki wyposa¿one w lemiesze dwustronne,
− ci¹gniki rolnicze wyposa¿one w p³ugi lemieszowe jednostronne,
− równiarki wyposa¿one w p³ugi dwustronne wzglêdnie w skrzyd³a boczne, zwiêkszaj¹ce

szerokoœæ odœnie¿ania.

3.7. Wymagania odnoœnie obs³ugi sprzêtu do odœnie¿ania (wg[2])

Operatorem sprzêtu mo¿e byæ kierowca samochodu posiadaj¹cy odpowiednie
uprawnienia, tj. wymagan¹ kategoriê prawa jazdy, znajomoœæ dokumentacji
techniczno-ruchowej (DTR) obs³ugiwanego sprzêtu i przeszkolenie do pracy przy
zimowym utrzymaniu dróg.

Przed rozpoczêciem pracy operator powinien dokonaæ:
− sprawdzenia stanu technicznego noœnika i sprzêtu,
− sprawdzenie zamocowania sprzêtu na noœniku,
− sprawdzenie stanu ogumienia oraz sprawdzenia prawid³owoœci dzia³ania:

− uk³adu hydraulicznego,
− uk³adu jezdnego, kierowniczego i hamulcowego noœnika,
− zaczepu noœnika,
− oœwietlenia pojazdu,
− lampy b³yskowej koloru ¿ó³tego.

Nie nale¿y rozpoczynaæ pracy do chwili, gdy zauwa¿one usterki nie zostan¹
usuniête. Nale¿y wykonaæ równie¿ niezbêdne czynnoœci konserwacyjne.

W czasie pracy operator powinien:
− wykonywaæ wy³¹cznie czynnoœci zwi¹zane z obs³ug¹ sprzêtu i prowadzeniem noœnika,
− w sposób ci¹g³y obserwowaæ sprzêt roboczy i zwracaæ baczn¹ uwagê na

bezpieczeñstwo osób i pojazdów znajduj¹cych siê w pobli¿u,
− przestrzegaæ obowi¹zuj¹cych zasad Kodeksu drogowego.

Po zakoñczeniu pracy, p³ug nale¿y pozostawiæ opuszczony, aby odci¹¿yæ
zawieszenie, nastêpnie sprzêt oczyœciæ i dokonaæ przegl¹du. Wszelkie uszkodzenia
sprzêtu zagra¿aj¹ce bezpieczeñstwu obs³ugi sprzêtu jak i u¿ytkownikom dróg nale¿y
niezw³ocznie usun¹æ.
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Nale¿y dokonywaæ terminowo obs³ug technicznych sprzêtu zgodnie z zaleceniami
zawartymi w instrukcji obs³ugi i DTR.

4. TRANSPORT

Przy odœnie¿aniu dróg nie wystêpuje transport materia³ów,lecz mo¿e wyst¹piæ
potrzeba wywo¿enia œniegu (patrz pkt 5.6).

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” [1] pkt 5.

5.2. Prace przygotowawcze do sezonu zimowego (wg [2])

W terminie do 31 paŸdziernika zaleca siê przygotowaæ drogê iobiekty mostowe
do sezonu zimowego.

Podczas objazdu drogi nale¿y dokonaæ oceny wizualnej stanunawierzchni,
poboczy, chodników, urz¹dzeñ odwadniaj¹cych (rowów, przepustów, wpustów
ulicznych, œcieków przykrawê¿nikowych itp.).

Wyboje i ubytki w nawierzchni jezdni i poboczy bitumicznych, uszkodzenia
krawêdzi jezdni oraz pêkniêcia nawierzchni nale¿y wyremontowaæ.

W zawy¿onych poboczach trzeba wykonaæ przecinki (rowki) dla umo¿liwienia
odprowadzenia wody z nawierzchni.

Rowy przydro¿ne, œcieki przykrawê¿nikowe, przepusty pod drog¹ i pod zjazdami,
wpusty uliczne oraz inne odprowadzenia wody z korony drogi ikorpusu drogowego
oraz z konstrukcji obiektu mostowego nale¿y oczyœciæ i udro¿niæ.

Wysokie trawy i chwasty nale¿y wykosiæ. Nale¿y przeprowadziæ przegl¹d
zadrzewienia przydro¿nego, a w razie koniecznoœci dokonaæciêæ lub usuniêcia
os³abionych konarów lub drzew.

Odcinki drogi, na których dochodzi czêsto do przerywania lub znacznego
utrudnienia ruchu, powinny mieæ, o ile to mo¿liwe, przygotowane trasy zastêpcze
(objazdy), utrzymywane w takim samym standardzie zimowego utrzymania dróg.

Odcinki drogi intensywnie zawiewane œniegiem, na których wystêpuj¹ urz¹dzenia
drogowe mog¹ce ulec zasypaniu œniegiem, nale¿y oznaczyæ tyczkami umieszczonymi
w odleg³oœci 50 cm za lini¹ dopuszczalnego odœnie¿ania (przekrój poprzeczny drogi).
Œrednica tyczek - ok. 5 cm, wysokoœæ - 1,0 do 3,0 m od poziomu terenu, a
pomalowane na przemian pasy czarne i ¿ó³te powinny mieæ wysokoœæ 33 cm (mierz¹c
od góry). Odstêpy miêdzy tyczkami na odcinkach prostych niepowinny byæ wiêksze ni¿
50 m, a na ³ukach odpowiednio krótsze, zale¿nie od promienia ³uku.

5.3. Zasady odœnie¿ania drogi

Zakres prac prowadzonych przy odœnie¿aniu drogi oraz technologia robót
wynikaj¹ z aktualnie obowi¹zuj¹cych standardów utrzymania (przyk³ad - za³¹cznik 1).



Wybór systemu odœnie¿ania zale¿y od:
− standardu zimowego utrzymania drogi,
− warunków atmosferycznych,
− mo¿liwoœci finansowych administracji drogowej,
− aktualnego stanu utrzymania drogi.

Poszczególnym standardom zimowego utrzymania drogi przypisane s¹ minimalne
poziomy utrzymania powierzchni jezdni oraz dopuszczalne odstêpstwa od standardu w
warunkach wystêpowania opadów œniegu lub œliskoœci zimowej, jak równie¿
dopuszczalny maksymalny czas wystêpowania tych odstêpstw.

W przypadkach skrajnie niekorzystnych i nieustabilizowanych warunków
atmosferycznych i pogodowych (zawieje i zamiecie œnie¿ne,d³ugotrwa³e burze
œnie¿ne niwecz¹ce efekty odœnie¿ania drogi), osi¹gniêciei utrzymanie na drodze
standardu docelowego mo¿e byæ niewykonalne. Organizacjê pracy nale¿y wtedy
dostosowaæ do aktualnych, zmieniaj¹cych siê warunków na drodze i przyjmowaæ
niekonwencjonalne rozwi¹zanie, np. odœnie¿anie tylko jednego pasa ruchu i
prowadzenie pojazdów konwojami organizowanymi przy udziale policji.

Odœnie¿anie drogi nale¿y prowadziæ zgodnie z:
− ogóln¹ wiedz¹ techniczn¹,
− wymaganiami szczegó³owej specyfikacji technicznej,
− programem wykonania odœnie¿ania (przedstawionym przez Wykonawcê),
− bie¿¹cymi poleceniami In¿yniera.

5.4. Odœnie¿anie drogi (wg [3])

W zale¿noœci od iloœci zalegaj¹cego œniegu na jezdni nale¿yu¿ywaæ
odpowiednich p³ugów (np. p³ugów jednostronnych, usuwaj¹cych œnieg z ca³ej
szerokoœci roboczej na jedn¹ stronê lub p³ugów dwustronnych, usuwaj¹cych œnieg z
szerokoœci roboczej jednoczeœnie na lew¹ i praw¹ stronê - za³. 2) lub zespo³ów p³ugów.
Na drodze jednojezdniowej odœnie¿anie nale¿y rozpocz¹æ odosi jezdni. W przypadku
zespo³u sk³adaj¹cego siê z dwóch p³ugów nale¿y zachowaæ bezpieczn¹ odleg³oœæ (min.
50 m), przesuniêcie miêdzy lemieszami powinno byæ takie, aby nie pozostawa³ œnieg
na jezdni (za³. 3, rys. 1 i 2).

Odœnie¿anie drogi dwukierunkowej o trzech lub czterech pasach ruchu nale¿y
prowadziæ zespo³em sk³adaj¹cym siê odpowiednio z 2-3 p³ugów lub 4 p³ugów. W
zespole p³ugów powinien pracowaæ, zale¿nie od potrzeb, jeden p³ug œredni lub ciê¿ki
jako p³ug zamykaj¹cy. Odœnie¿anie jezdni trzypasowej nale¿y rozpoczynaæ od pasa
œrodkowego, a jezdni czteropasowej od osi jezdni, przesuwaj¹c œnieg w kierunku
prawego pobocza. Tworz¹cy siê wa³ œnie¿ny na krawêdzi pobocza nale¿y usun¹æ poza
koronê drogi (za³. 3, rys. 3 i 4).

Na drodze dwujezdniowej odœnie¿anie zespo³em p³ugów nale¿y rozpocz¹æ od
lewego pasa jezdni (za³. 3, rys. 5).

W trudnych warunkach atmosferycznych nale¿y odœnie¿aæ tylko jeden pas ruchu i
wykonaæ mijanki w zasiêgu widocznoœci co 200-300 m. W warunkach tych dopuszcza
siê odk³adanie œniegu na pasie dziel¹cym do wysokoœci 0,7 m nie powoduj¹c
zaœnie¿enia przeciwnej jezdni.
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Pasy ruchu powolnego stanowi¹ integraln¹ czêœæ jezdni, w zwi¹zku z czym
odœnie¿anie ich nale¿y prowadziæ równoczeœnie z odœnie¿aniem zasadniczych pasów
ruchu.

Przy usuwaniu grubych warstw œniegu, przekraczaj¹cych mo¿liwoœci p³ugów,
nale¿y stosowaæ odœnie¿arki, szczególnie przy przebijaniu zasp i odrzucaniu zwa³ów
œniegu utworzonych podczas pracy p³ugów.

Odœnie¿arki œlimakowo-wirnikowe osi¹gaj¹ najlepsze efekty pracy przy usuwaniu
œrednio twardego œniegu o ciê¿arze objêtoœciowym do 0,5 g/cm3.

Odœnie¿arki frezowo-wirnikowe mog¹ usuwaæ twardy i zlodowacia³y œnieg o
ciê¿arze objêtoœciowym do 0,7 g/cm3. Odœnie¿arki turbinowe i lemieszowo-wirnikowe
przeznaczone s¹ g³ównie do usuwania œwie¿o spad³ego œnieguo ciê¿arze
objêtoœciowym do 0,3 g/cm3.

Do odœnie¿ania miejsc na drogach przy barierach ochronnychzaleca siê u¿ywaæ
odœnie¿arek lemieszowo-wirnikowych. Prace te nale¿y prowadziæ po zakoñczeniu
innych prac.

Odœnie¿anie zatok autobusowych odbywa siê p³ugami odœnie¿nymi w trakcie
prowadzenia odœnie¿ania na drodze. Œnieg z miejsc oczekiwania pasa¿erów (zadaszeñ,
wiat) nale¿y usun¹æ. Celowe jest dodatkowe oczyszczanie z resztek œniegu szczotkami
mechanicznymi. Przy mniejszych iloœciach œniegu na jezdnimo¿e wystarczyæ
zastosowanie samej tylko szczotki.

Parkingi odœnie¿a siê po zakoñczeniu prac zwi¹zanych z odœnie¿aniem jezdni
g³ównych lub jednoczeœnie, jeœli warunki pogodowe na to pozwalaj¹.

Przed przejazdem kolejowym p³ug powinien zebrany œnieg zsun¹æ na pobocze.
Przy przeje¿d¿aniu przez tory p³ug musi byæ wolny od œniegu,aby zapobiec
nanoszeniu zwa³ów œniegu na nawierzchniê kolejow¹ i miêdzytorze.

Przy odœnie¿aniu interwencyjnym i uzupe³niaj¹cym korzystnie jest stosowaæ
maszyny drogowe (spycharki, równiarki, ³adowarki), któredziêki znacznej sile uci¹gu i
mocnej konstrukcji mog¹ pracowaæ w ciê¿kich warunkach œniegowych, zw³aszcza przy
usuwaniu zasp, poszerzaniu pasów ruchu i przy spychaniu œniegu poza koronê.

Usuwanie naboju œnie¿nego, jako nierównoœci w warstwie œniegu w postaci
wyboi i kolein najdogodniej jest wykonaæ równiark¹, spychark¹ lub p³ugami
lemieszowymi.

Do usuwania warstwy œniegu pozostawionego na nawierzchni po przejœciu
p³ugów lemieszowych mo¿na u¿ywaæ szczotki mechaniczne odrywaj¹ce
zanieczyszczenia z jezdni z ewentualn¹ dmuchaw¹ odrzucaj¹c¹ zanieczyszczenia poza
obrêb miejsca pracy.

Technika odœnie¿ania dróg zale¿y od:
− szerokoœci jezdni i przyjêtej na niej organizacji ruchu,
− geometrii przekroju poprzecznego drogi (przekrój drogowy, pó³ uliczny, uliczny),
− przyjêtego dla danej drogi standardu utrzymania,
− rodzaju u¿ytych do odœnie¿ania p³ugów.

Odœnie¿anie mo¿na prowadziæ:
− jednym p³ugiem,
− zespo³em p³ugów.



Œnieg nale¿y usuwaæ z jezdni:
− na prawe pobocze (za³. 2, a),
− na lewe pobocze, w przypadkach wyj¹tkowych przy bezwzglêdnym zachowaniu

œrodków bezpieczeñstwa,
− na oba pobocza w przypadkach w¹skich dróg (za³. 2, b).

Technika odœnie¿ania chodników i dróg rowerowych jest uzale¿niona od ich
d³ugoœci, szerokoœci oraz rodzaju i iloœci œniegu. Do odœnie¿ania tego typu dróg
nale¿y u¿ywaæ zarówno p³ugów jednostronnych, jak i dwustronnych oraz szczotek
mechanicznych i odœnie¿arek prowadzonych rêcznie. Niedopuszczalne jest odk³adanie
œniegu z chodników i œcie¿ek rowerowych na jezdniê.

5.5. Odœnie¿anie obiektów mostowych (wg [3])

Odœnie¿anie mostów, wiaduktów i estakad odbywa siê jednoczeœnie podczas prac
prowadzonych na ci¹gu drogowym. Œnieg zalegaj¹cy jezdnie jest spychany na krawêdŸ
jezdni i chodniki, poza bariery ochronne.

Œnieg zalegaj¹cy na chodnikach powinien byæ zrzucany na dó³lub wywieziony,
jeœli istniej¹ ku temu warunki. Niedopuszczalne jest zsypywanie œniegu na tory
kolejowe, drogi, place itp.

Nale¿y udro¿niæ urz¹dzenia odwadniaj¹ce obiektów mostowych i wiaduktów.
Prêdkoœæ odœnie¿ania powinna byæ tutaj obni¿ona w stosunkudo prêdkoœci
odœnie¿ania na drogach.

5.6. Wywo¿enie œniegu

Wywo¿enie œniegu z dróg przebiegaj¹cych przez miasta i inneobszary
zabudowane, na terenie których wystêpuje droga o przekrojuulicznym (krawê¿niki,
chodniki) oraz z innych miejsc ustalonych przez In¿yniera odbywa siê na polecenie
In¿yniera, tylko w przypadku zalegania du¿ej iloœci œnieguna chodnikach
uniemo¿liwiaj¹cych poruszanie siê pieszych. Do za³adunkunale¿y u¿ywaæ ³adowarek,
koparek, œniego³adowarek, a do wywozu samochodów samowy³adowczych. Œnieg
nale¿y wywoziæ w miejsca uzgodnione z w³adzami lokalnymi.

5.7. Odœnie¿anie w trudnych warunkach pogodowych

P³ugi wyje¿d¿aj¹ce do prowadzenia robót zimowych w trudnych warunkach
pogodowych musz¹ posiadaæ bezwzglêdnie sprawne œrodki ³¹cznoœci, pe³ne zbiorniki
paliwa, linki holownicze, ³añcuchy na ko³a. Do pracy nale¿ywys³aæ zespó³ sk³adaj¹cy
siê z minimum dwóch p³ugów. Odœnie¿anie powinno byæ prowadzone tak, aby
nast¹pi³o nak³adanie siê pasów odœnie¿ania na siebie na szerokoœci oko³o 0,5 m.
Odleg³oœæ miêdzy pojazdami powinna wynosiæ minimum 50 m.

¯ ó³te œwiat³a b³yskowe oraz œwiat³a mijania sprzêtu znajduj¹cego siê na drodze
musz¹ byæ w³¹czone. Niedopuszczalne jest prowadzenie pracy niezgodnie z
obowi¹zuj¹cym na danej jezdni lub pasie ruchu kierunkiem ruchu.
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6. KONTROLA JAKOŒCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakoœci robót

Ogólne zasady kontroli jakoœci robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przyst¹pieniem do robót

Przed przyst¹pieniem do robót Wykonawca powinien uzyskaæ od Zamawiaj¹cego:
− aktualne standardy utrzymania drogi w sezonie zimowym,
− wymagania odnoœnie sprzêtu i sposobu wykonania odœnie¿ania.

Przed przyst¹pieniem do robót Wykonawca jest zobowi¹zany opracowaæ i
przedstawiæ do akceptacji In¿yniera program wykonania odœnie¿ania okreœlaj¹cy
zamierzony sposób wykonania, mo¿liwoœci kadrowe i plan organizacji odœnie¿ania z
wykazem sprzêtu i jego parametrami.

6.3. Badania w czasie robót

Czêstotliwoœæ oraz zakres badañ i pomiarów, które nale¿y wykonaæ w czasie
robót podaje tablica 1.

Tablica 1. Czêstotliwoœæ oraz zakres badañ i pomiarów w czasie robót

Lp. Wyszczególnienie badañ i pomiarów
Czêstotliwoœ

æ badañ
Wartoœci

dopuszczalne

1 Akceptacja programu wykonania odœnie¿ania 1 raz -

2 Sprawdzenie wykonania prac przygotowawczych do
sezonu zimowego (jeœli zosta³y powierzone
Wykonawcy)

 
1 raz Wg pktu 5.2

3 Sprawdzenie wykonania odœnie¿ania drogi  Ocena ci¹g³a
 Wg pktów
5.3 ÷ 5.5

4 Sprawdzenie wywo¿enia œniegu Ocena ci¹g³a Wg pktu 5.6

Sprawdzenie wykonania odœnie¿ania drogi obejmuje:
− prace wykonane na drodze na podstawie zapisu w dziennikach pracy sprzêtu i na

podstawie zapisów w kartach drogowych, b¹dŸ w innych dokumentach
zaakceptowanych przez In¿yniera,

− wyrywkow¹ kontrolê gruboœci pozostawienia œniegu na jezdni lub poboczach (jeœli
by³y odœnie¿ane) oraz szerokoœci odœnie¿ania,

− odbiór wyrywkowy czêœciowy w ci¹gu 2÷3 godzin po wykonaniu pracy, jeœli warunki
pogodowe s¹ ustabilizowane,

− kontrolê codzienn¹ na drodze utrzymywanej w 1 i 2 standardzie oraz kontrolê co 2÷3 dni
na drodze utrzymywanej w 3 standardzie, jeœli warunki pogodowe nie niwecz¹
wykonanej pracy.



7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
[1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk¹ obmiarow¹ jest km  (kilometr) odœnie¿anej drogi.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
[1] pkt 8.

Roboty uznaje siê za wykonane zgodnie z ustaleniami Zamawiaj¹cego, SST
i wymaganiami In¿yniera, jeœli wszystkie badania z zachowaniem tolerancji wed³ug
pktu  6 da³y wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA P³ATNOŒCI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci

Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci podano w OSTD-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” [1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 km  odœnie¿ania drogi obejmuje:
− opracowanie programu wykonania odœnie¿ania,
− ew. wykonanie prac przygotowawczych do sezonu zimowego,
− dostarczenie  sprzêtu do odœnie¿ania,
− niezbêdne oznakowanie robót,
− wykonanie kompletnego ci¹g³ego odœnie¿ania drogi, zgodnie z wymaganiami

specyfikacji i In¿yniera,
− wywo¿enie œniegu z miejsc okreœlonych przez In¿yniera,
− odwiezienie sprzêtu.

 10. PRZEPISY ZWI¹ZANE

10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.00         Wymagania ogólne

10.2. Inne dokumenty i materia³y

2. Wytyczne zimowego utrzymania dróg, Ministerstwo Komunikacji, IBDiM. 
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 Zalecane do stosowania przez Centralny Zarz¹d Dróg Publicznych, Warszawa, 1981
3. Zimowe utrzymanie dróg publicznych. Czêœæ 1. Przegl¹d techniki drogowej i

mostowej. J. Bieñka i inni, IBDiM, Polskie Drogi, wrzesieñ 2002
4. Prawo o ruchu drogowym. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Dziennik Ustaw Nr 98,

poz. 602 z póŸniejszymi zmianami.

ZA£¥CZNIKI
ZA£¥CZNIK 1



STANDARDY   ODŒNIE¯ ANIA   DRÓG   KRAJOWYCH  ZARZ¥DZANYCH 
PRZEZ  GENERALN¥  DYREKCJÊ  DRÓG  KRAJOWYCH  I AUTOSTRAD

Wed³ug zarz¹dzenia nr 12 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z
dnia 29 wrzeœnia 2003 r. w sprawie zasad zimowego utrzymaniadróg krajowych
zarz¹dzanych przez Generaln¹ Dyrekcjê Dróg Krajowych i Autostrad w sezonie 2003-2004,
ustalono nastêpuj¹ce standardy odœnie¿ania dróg.

Za³¹cznik nr 1
Standardy utrzymania dróg w okresie zimowym

Dopuszczalne odstêpstwa od stanu nawierzchni opisanego standardem z
okreœleniem czasu w jakim skutki danego zjawiska atmosferycznego

powinny byæ usuniête (zlikwidowane)

Lp. Stan-
dard

Opis standardu
Po ustaniu opadów œniegu

Od stwierdzenia zjawiska
atmosferycznego przez
kieruj¹cego zimowym

utrzymaniem lub powziêcia
przez niego uwiarygodnionych

informacji o wyst¹pieniu
powy¿szego

1 I Jezdnia i pobocze
utwardzone wolne od
czynników (elementów)
powodowanych zjawiskami
atmosferycznymi
z wyj¹tkiem wody

Dotyczy jezdni i poboczy
- œnieg luŸny mo¿e zalegaæ do 2
godz.

- b³oto poœniegowe mo¿e
wystêpowaæ                      do 4 godz.

-nie dopuszcza siê wystêpowania zasp
œnie¿nych i zaje¿d¿onej warstwy
œniegu równie¿ podczas opadów
i zamieci œnie¿nych

- go³oledzi                    2 godz.
- szronu                        2 godz.
- szadzi                         2 godz.
- lodowicy                     4 godz.
- œliskoœci poœniegowej 4
godz.

2 II  *) Jezdnia odœnie¿ona
a œliskoœæ zimowa
zlikwidowana na ca³ej
szerokoœci ³¹cznie z
poboczami utwardzonymi

- œnieg luŸny mo¿e zalegaæ  do 4
godz.

- b³oto poœniegowe mo¿e
wystêpowaæ                      do 6 godz.

- mo¿e wystêpowaæ warstwa
zaje¿d¿onego œniegu o gruboœci nie
utrudniaj¹cej ruchu

- go³oledzi                     3 godz.
- szronu                         3 godz.
- szadzi                          3 godz.
- lodowicy                     4 godz.
- œliskoœci poœniegowej 4
godz.

3 III Jezdnia odœnie¿ona na ca³ej
szerokoœci, a œliskoœæ
zimowa zlikwidowana na:
- skrzy¿owaniach z drogami
twardymi

- skrzy¿owaniach z liniami
kolejowymi

- odcinkach o pochyleniu
> 4%

- przystankach
autobusowych

- innych miejscach
ustalonych przez zarz¹d
drogi

- œnieg luŸny mo¿e zalegaæ  do 6
godz.

- mo¿e wystêpowaæ warstwa
zaje¿d¿onego œniegu o gruboœci
utrudniaj¹cej ruch samochodów
osobowych

- zaspy mog¹ wystêpowaæ   do 6 godz.

W miejscach wymienionych
w kol. 3:
- go³oledzi                     5 godz.
- szronu                         5 godz.
- szadzi                          5 godz.
- lodowicy                     5 godz.
- œliskoœci poœniegowej 6
godz.

*) Standard II podwy¿szony, na jezdni nie mo¿e wystêpowaæ warstwa zaje¿d¿onego œniegu. Drogi objête
wzmocnionym nadzorem.

ZA£¥CZNIK 2
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SCHEMAT ODŒNIE¯ ANIA P£UGIEM
ZE WZGLÊDU NA KIERUNEK ODK£ADANIA ŒNIEGU (wg [2])

a - p³ugiem jednostronnym
b - p³ugiem dwustronnym

ZA£¥CZNIK 3

SCHEMATY  PRACY  P£UGÓW  ODŒNIE¯ NYCH  (wg [2])

Rys. 1. Schemat pracy zespo³u dwóch p³ugów na drodze dwupasowej dwukierunkowej

Rys. 2. Schemat pracy zespo³u trzech p³ugów na drodze dwupasowej dwukierunkowej

Rys. 3. Schemat pracy zespo³u trzech p³ugów na drodze trójpasowej dwukierunkowej



Rys. 4. Schemat pracy zespo³u czterech p³ugów na drodze czteropasowej dwukierunkowej

Rys. 5. Schemat pracy zespo³u czterech p³ugów na drodze dwujezdniowej


