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NAJWA¯ NIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY

OST - ogólna specyfikacja techniczna
SST - szczegó³owa 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 zwi¹zanych ze zwalczaniem œliskoœci zimowej na
drodze.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawê opracowania
szczegó³owej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach i ulicach. 

1.3. Zakres robót objêtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz¹ zasadprowadzenia robót
zwi¹zanych z wykonaniem i odbiorem robót przy zwalczaniu œliskoœci zimowej,
obejmuj¹cych:
− zapobieganie wystêpowaniu œliskoœci zimowej,
− likwidacjê œliskoœci zimowej,
przy zastosowaniu materia³ów chemicznych, uszorstniaj¹cych lub mechanicznych.

1.4. Okreœlenia podstawowe

1.4.1. Œliskoœæ zimowa - zjawisko wystêpuj¹ce na drogach wskutek tworzenia siê na
jezdniach warstwy lodu albo zlodowacia³ego lub ubitego œniegu.

1.4.2. Zwalczanie œliskoœci zimowej - zabiegi maj¹ce na celu zapobieganie wystêpowaniu
œliskoœci zimowej oraz zabiegi likwiduj¹ce powsta³¹ œliskoœæ zimow¹.

1.4.3. Zapobieganie wystêpowaniu œliskoœci zimowej - uodpornienie nawierzchni drogi
przed powstawaniem na niej warstwy lodu lub zlodowacia³egoœniegu przez pokrycie
jej œrodkami chemicznymi obni¿aj¹cymi temperaturê zamarzania wody.

1.4.4. Likwidacja œliskoœci zimowej - usuniêcie z nawierzchni drogi lodu lub
zlodowacia³ego albo ubitego œniegu przy u¿yciu œrodków chemicznych,
uszorstniaj¹cych lub mechanicznych albo œrodków tych ³¹cznie.

1.4.5. Uszorstnienie lodu lub zlodowacia³ego lub ubitegoœniegu - posypanie nawierzchni
kruszywem w celu zwiêkszenia sczepnoœci kó³ pojazdu z nawierzchni¹.

1.4.6. Go³oledŸ - cienka warstwa lodu gruboœci do 1 mm powsta³a na skutek opadu na
nawierzchniê o temperaturze ujemnej, mg³y rosz¹cej, m¿awki lub deszczu.

1.4.7. Lodowica - warstwa lodu o gruboœci do kilku centymetrów, powsta³a z
zamarzniêtej, nie usuniêtej z nawierzchni wody, pochodz¹cej ze stopnienia œniegu, lodu
lub opadu deszczu.

1.4.8. Zlodowacia³y lub ubity œnieg - warstwa œniegu w postaci:
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1.4.9. przymarzniêtej do nawierzchni pozosta³oœci nie usuniêtej warstwy œniegu gruboœci
kilku milimetrów,

1.4.10. przymarzniêtej do nawierzchni zlodowacia³ej lububitej, nie usuniêtej warstwy
œniegu gruboœci kilku centymetrów,

1.4.11. zlodowacia³ej lub ubitej powierzchniowo warstwy œniegu o znacznej gruboœci.

1.4.12. Œliskoœæ poœniegowa - rodzaj œliskoœci zimowej, powstaj¹cej w wyniku
zalegania na jezdni przymarzniêtej do nawierzchni pozosta³oœci nie usuniêtego ubitego
œniegu, pokrywaj¹cego j¹ ca³kowicie lub czêœciowo warstewk¹ o gruboœci kilku
milimetrów.

1.4.13. Œliskoœæ œniegowa - rodzaj œliskoœci zimowej, powstaj¹cej w wyniku zalegania
na jezdni nie usuniêtej warstwy œniegu gruboœci powy¿ej kilku centymetrów, którego
górna warstwa lodowacieje (ruch pojazdów tworzy na niej zwykle ró¿nej g³êbokoœci
koleiny i wyboje pogarszaj¹ce bezpieczeñstwo i prêdkoœæ ruchu).

1.4.14. Szron - osad lodu, na ogó³ o wygl¹dzie krystalicznym, przybieraj¹cy kszta³t lasek,
igie³ek itp., tworz¹cy siê w procesie bezpoœredniej kondensacji pary wodnej z powietrza
przy temperaturze poni¿ej 0oC.

1.4.15. SzadŸ - osad atmosferyczny utworzony z ziarenek lodu rozdzielonych
pêcherzykami powietrza, powstaj¹cy z nag³ego zamarzania przech³odzonych kropelek
wody (mg³y lub chmury), gdy temperatura wyziêbionych powierzchni jest ni¿sza lub
nieznacznie wy¿sza od 0oC.

1.4.16. Noœnik - pojazd o napêdzie spalinowym, na którym zamontowano sprzêt do
usuwania œliskoœci.

1.4.17. Pozosta³e okreœlenia podstawowe s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi, odpowiednimi.
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 "Wymagania
ogólne" [8] pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót

Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w OST D-M-00.00.00"Wymagania
ogólne" [8] pkt 1.5.

2. MATERIA³Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów

Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów, ich pozyskiwania isk³adowania, podano
w OST   D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [8] pkt 2.

 2.2. Materia³y do zwalczania œliskoœci zimowej

Materia³y do zwalczania œliskoœci zimowej powinny byæ zgodne z ustaleniami
Zamawiaj¹cego lub SST.



Do materia³ów stosowanych przy zwalczaniu œliskoœci zimowej w warunkach
krajowych nale¿¹:
a) œrodki chemiczne: sól (chlorek sodu), sól drogowa, solanka, nawil¿ona sól, chlorek

wapnia techniczny, chlorek magnezu, mieszaniny soli z chlorkami wapnia i
magnezu,

b) materia³y uszorstniaj¹ce w postaci kruszyw.
Dopuszcza siê stosowanie innych materia³ów przy zwalczaniu œliskoœci zimowej,

na wniosek Zamawiaj¹cego lub Wykonawcy, po ustaleniu wymagañ dla materia³ów,
sposobów badañ i kontroli ich stosowania, zaakceptowanych przez In¿yniera.

2.3. Sól (chlorek sodu)

Sól (chlorek sodu, NaCl) powinna spe³niaæ wymagania PN-86/C-84081/02 [6].
(Uwaga: Nie zaleca siê korzystania z nowej edycji normy PN-C-84081-2:1998 Sól (Chlorek
sodu). Sól spo¿ywcza, która nie podaje ¿adnych wymagañ dla soli drogowej).

Do celów zwalczania œliskoœci zimowej zaleca siê stosowaæ sól kamienn¹, która
zawiera ziarna o wymiarach do 5 mm, wilgotnoœæ do 0,1% i zmienn¹ iloœæ
zanieczyszczeñ. Mo¿na równie¿ stosowaæ sól warzon¹ i sól morsk¹.

Sól (chlorek sodu) stanowi element technologii u¿ywanych przy zwalczaniu
œliskoœci zimowej za pomoc¹ soli drogowej, solanki, nawil¿onej soli.

2.4. Sól drogowa

Sól drogowa powinna spe³niaæ wymagania PN-86/C-84081/02 [6]. Zaleca siê
nastêpuj¹cy sk³ad soli drogowej: 96% NaCl (soli) + 2,5% CaCl2 (chlorku wapnia) + 0,2%
K4Fe(CN)6 (¿elazocyjanku potasowego, dodawanego w celu zapobiegania zbrylaniu soli).

Najkorzystniejsze uziarnienie soli jest nastêpuj¹ce:
− 60-80%   w przedziale     1-3 mm,
− 10-25%   w przedziale     3-6 mm,
− do 5%         poni¿ej        0,16 mm,
− do 5%         powy¿ej            6 mm.

2.5. Solanka

Solank¹ mo¿e byæ roztwór wodny chlorku sodowego (NaCl) otrzymywany
podczas:

− ³ugowania pok³adów soli wod¹,
− sztucznego wytwarzania w specjalnych urz¹dzeniach.

Solanka do celów zimowego utrzymania dróg powinna mieæ stê¿enie 20-25%.
Solanka stosowana w zimowym utrzymaniu dróg mo¿e byæ u¿ywana do

bezpoœredniego skrapiania nawierzchni lub jako œrodek nawil¿aj¹cy sól w
rozsypywarkach.

Mo¿liwe jest te¿ stosowanie roztworów wodnych innych chlorków: chlorku wapnia
CaCl2 lub chlorku magnezu MgCl2.
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2.6. Nawil¿ona sól

Nawil¿ona (zwil¿ona) sól do posypywania nawierzchni powinna zawieraæ 30%
solanki (roztworu NaCl lub CaCl2) o stê¿eniu 20-25% oraz 70% suchej soli NaCl.

Wyj¹tkowo mo¿na zwil¿aæ sól wod¹, po akceptacji tego sposobu przez In¿yniera.
Zaleca siê zwil¿aæ sól bezpoœrednio przed jej rozsypywaniem.

2.7. Chlorek wapnia (wapniowy) techniczny

Chlorek wapniowy techniczny powinien odpowiadaæ wymaganiom
PN-75/C-84127 [7].

Chlorek wapniowy mo¿e wystêpowaæ w postaci p³atków lub proszku,
zawieraj¹cych 77-80% czystego CaCl2.

2.8. Chlorek magnezu

Chlorek magnezu (MgCl2) powinien odpowiadaæ wymaganiom okreœlonym
przez producenta, po zaakceptowaniu ich przez In¿yniera.

Zaleca siê stosowaæ go przede wszystkim lokalnie, niezbyt daleko od miejsca
wydobywania.

2.9. Mieszaniny chlorku sodu z chlorkiem wapnia (lub chlorkiem magnezu)

Mieszaniny chlorku sodu z chlorkiem wapnia stanowi¹ skuteczny œrodek w
zwalczaniu œliskoœci zimowej, ³¹cz¹cy zalety obu sk³adników. Chlorek wapnia
wch³ania szybko wilgoæ, co u³atwia chlorkowi sodu rozpoczêcie procesu topienia, do
czego potrzebuje pewnej iloœci ciep³a i wilgoci.

Zaleca siê stosowanie chlorku wapnia w proszku, chocia¿ jest on trudniej
dostêpny, ze wzglêdu na skuteczniejsze uzyskanie jednorodnej mieszanki.

Zaleca siê stosowaæ nastêpuj¹ce mieszaniny NaCl z CaCl2 w stosunku wagowym:
− 19:1 - 95% NaCl +  5% CaCl2,
−   4:1 - 80% NaCl + 20% CaCl2,
−   3:1 - 75% NaCl + 25% CaCl2,
−   2:1 - 67% NaCl + 33% CaCl2.

Do przygotowania mieszanek nale¿y u¿ywaæ betoniarek przeciwbie¿nych i
wolnospadowych, suszarek bêbnowych, dozatorów lub innychurz¹dzeñ daj¹cych
gwarancjê jednorodnoœci mieszanek.

Mieszaniny przeznaczone do stosowania w temperaturze poni¿ej -7oC zaleca siê
przygotowaæ bezpoœrednio przed ³adowaniem na rozsypywarki.

Materia³y zbrylone powinny byæ przed za³adowaniem rozdrobnione wed³ug
wymagañ stosowania.

Mieszaniny chlorku sodu z chlorkiem magnezu wykazuj¹ podobne cechy jak
mieszaniny chlorku sodu i chlorku wapnia.

2.10. Materia³y uszorstniaj¹ce

Do uszorstnienia lodu, zlodowacia³ego i ubitego œniegu mo¿na stosowaæ:
− piasek o uziarnieniu do 2 mm, wg PN-B-11113:1996 [4],



− kruszywo naturalne o uziarnieniu do 4 mm (zalecane do uszorstnienia ubitego œniegu),
wg PN-B-11111:1996 [2],

− kruszywo kamienne ³amane o uziarnieniu 2-4 mm, wg PN-B-11112:1996 [3],
− ¿u¿el wielkopiecowy kawa³kowy, kruszywo niesortowane o uziarnieniu do 4 mm

(zalecane do uszorstnienia ubitego œniegu), wg PN-88/B-23004 [5],
− ¿u¿el kot³owy (paleniskowy), kruszywo niesortowane o uziarnieniu do 4mm, wg PN-78/

B-01101 [1],
− ¿u¿el kot³owy (paleniskowy), kruszywo niesortowane o uziarnieniu do 8 mm (zalecany

do uszorstnienia ubitego œniegu), wg PN-78/B-01101 [1],
− jednorodne mieszaniny kruszyw z sol¹ o sk³adzie wagowym 95-97% kruszywa + 5-3%

soli.
Kruszywo stosowane do uszorstnienia nawierzchni nie powinno byæ zbyt ³amliwe,

nie mo¿e zawieraæ zanieczyszczeñ ilastych, gliniastych. Jednorodnoœæ uziarnienia
kruszywa zapewnia wiêksz¹ równomiernoœæ pokrycia drogi podczas posypywania.
Du¿a zmiennoœæ wielkoœci ziaren powoduje nierównomierne posypywanie (ró¿ne
odleg³oœci rozrzutu). Zawartoœæ ziaren drobnych (< 0,075 mm) powinna byæ
minimalna (zaleca siê do 3%), poniewa¿ ziarna te mog¹ zwiêkszaæ mo¿liwoœæ
poœlizgu. Ziarna nie mog¹ byæ sp³aszczone i musz¹ mieæ kszta³t regularny. Materia³y
uszorstniaj¹ce powinny wykazywaæ dostateczn¹ wytrzyma³oœæ na mechaniczne ich
niszczenie przez ruch (nie mog¹ ulegaæ rozdrabnianiu). Niepowinny zawieraæ
zanieczyszczeñ mog¹cych wzmagaæ korozjê pojazdów i konstrukcji stalowych.

2.11. Sk³adowanie materia³ów

Sól kamienn¹ oraz sól drogow¹mo¿na sk³adowaæ w magazynach, pod wiat¹ lub na
wolnym powietrzu na odizolowanym od dop³ywu wilgoci utwardzonym pod³o¿u.
Pod³o¿e powinno byæ pokryte bitumem lub warstw¹ papy i mieæ spadki wynosz¹ce
3-4% od œrodka na zewn¹trz.

Sól sk³adowan¹ na wolnym powietrzu nale¿y przykryæ w celu zabezpieczenia
przed zawilgoceniem opadami atmosferycznymi.

Sól sk³adowan¹ na wolnym powietrzu, na odpowiednio przygotowanym pod³o¿u,
formuje siê w pryzmy o wysokoœci ok. 2,5 m. Szerokoœæ pryzm przyjmuje siê
przewa¿nie od 9 do 12 m, d³ugoœæ pryzm natomiast ustala siê w zale¿noœci od iloœci
sk³adowanej soli na danej bazie.

Powierzchnia pryzm powinna byæ wyg³adzona i ubita oraz mieæspadek ok. 5% ku
krawêdziom, w celu u³atwienia sp³ywu wody opadowej. Do przykrycia pryzm nale¿y
u¿ywaæ plandeki z tworzywa sztucznego lub brezentu.

Plandeki po przykryciu pryzmy soli powinny by naci¹gniête iprzymocowane do
haków usytuowanych poza krawêdzi¹ sk³adowiska. Zaleca siêdodatkowe dociœniêcie
plandek starymi oponami, w liczbie oko³o 1 opona na 25 m2 powierzchni pryzmy.

W przypadku magazynowania soli kamiennej i soli drogowej najednym
sk³adowisku, nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê, aby nie mieszaæ ich ze sob¹. Musz¹
byæ one sk³adowane w oddzielnych pryzmach.
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W miarê posiadanych mo¿liwoœci sól kamienna oraz drogowa powinny byæ
przechowywane w magazynach drewnianych lub z innych materia³ów, przy
równoczesnym zabezpieczeniu œcian przed bezpoœrednim stykaniem siê z sol¹.

Mieszankê kruszyw z sol¹w stosunku wagowym 97-96% (kruszywa) do 3-4%
(soli) mo¿na magazynowaæ na wolnym powietrzu bez przykrycia (ale na pod³o¿u
utwardzonym) w du¿ych pryzmach o objêtoœci powy¿ej 50 m3. 

Chlorek wapnia i chlorek magnezunale¿y sk³adowaæ w opakowaniu (workach
foliowych lub zamkniêtych bêbnach) ustawianych w pryzmachna pod³odze utwardzonej
i odizolowanej od dop³ywu wilgoci z pod³o¿a w magazynie lub pod wiat¹, albo pod
przykryciem w przypadku sk³adowania na wolnym powietrzu.

Mieszaniny NaCl z CaCl2 lub MgCl2, przeznaczone do zwalczania œliskoœci
zimowej w temperaturze poni¿ej -7oC, nale¿y przygotowywaæ bezpoœrednio przed
³adowaniem na rozsypywarki. Wykonaæ to mo¿na w ró¿nego typumieszarkach
wagowych i objêtoœciowych. Nie wskazane jest mieszanie przy pomocy koparek i
³adowarek.

Kruszywa(piaski, kruszywa naturalne lub ¿u¿lowe) nie powinny zawieraæ ziarn
wiêkszych od podanych w pkcie 2.10. Ewentualne przesiewanie mo¿na wykonywaæ
przed zmagazynowaniem ich lub dopiero w czasie ³adowania na œrodki rozsypuj¹ce.

Kruszywa powinny byæ dostarczone i sk³adowane w stanie suchym w pryzmach.
Powierzchnia pryzmy powinna byæ wyg³adzona i ubita ze spadkiem oraz przykryta
plandek¹.

Kruszywa przeznaczone do d³u¿szego magazynowania nale¿y wymieszaæ z sol¹ w
celu zabezpieczenia przed zamarzaniem. Mieszanka kruszywz sol¹ powinna byæ
mieszank¹ jednorodn¹. Do kruszyw o uziarnieniu drobnym mo¿na dodawaæ wagowo 4%
soli, natomiast do kruszyw o uziarnieniu grubszym  3% soli.

Solankê mo¿na przechowywaæ w specjalnie do tego celu przygotowanych
pojemnikach, zamkniêtych lub otwartych, zabezpieczonychprzed agresywnym
dzia³aniem roztworu. Zbiorniki soli powinny byæ wyposa¿one w plandeki
zabezpieczaj¹ce materia³ przed wp³ywem warunków atmosferycznych.

Magazynysta³e na œrodki chemiczne mog¹ byæ wykonane z ró¿nych materia³ów
takich jak: beton prefabrykowany, ceg³a, pustaki, drewno.W przypadku wykonania z
elementów betonowych czy ceramicznych, œciany budynków winny byæ zabezpieczone
przed korozj¹ przez impregnowanie materia³ami bitumicznymi. WiêŸba dachowa mo¿e
byæ te¿ wykonana z innych materia³ów, np. z drewna, tworzywa sztucznego.

Drzwi powinny mieæ tak¹ wysokoœæ, aby noœnik z zamontowan¹ rozsypywark¹
móg³ swobodnie wjechaæ. Za³adunek powinien odbywaæ siê mechanicznie lub z silosu.
Powierzchnia magazynu musi byæ taka, aby operacja za³adunku odbywa³a siê
swobodnie.

Pod³oga magazynu sta³ego powinna byæ utwardzona i mieæ odpowiedni¹
noœnoœæ i spadek wynosz¹cy 2-3% w kierunku do œcian. Podbudowa (np. t³uczniowa,
betonowa) powinna byæ przykryta nawierzchni¹ wykonan¹ z betonu asfaltowego lub
asfaltu lanego. Magazyn musi posiadaæ instalacjê elektryczn¹ do oœwietlenia oraz
ewentualnie instalacjê trójfazow¹ dla zasilania silnikówelektrycznych maszyn do
za³adunku soli, np. ³adowark¹ taœmow¹ z napêdem elektrycznym.



Magazyn tymczasowy powinien posiadaæ utwardzony plac, obramowany dooko³a
krawê¿nikiem, odstojnik dla solanki oraz wjazd i wyjazd. Nawierzchnia placu powinna
mieæ odpowiedni¹ noœnoœæ. Podbudowa powinna byæ wykonana zmieszanki
mineralno-bitumicznej, chudego betonu lub kruszywa ³amanego o odpowiedniej
gruboœci, natomiast nawierzchnia - z betonu asfaltowego lub asfaltu lanego. Pod³o¿e
powinno mieæ spadek (od œrodka na zewn¹trz do odstojnika) 2-3%. Krawê¿nik,
wykonany z betonu cementowego lub kamienia, powinien byæ odpowiednio
zabezpieczony asfaltem albo wykonany ca³kowicie z betonu asfaltowego. Natomiast
odstojnik na solankê - wykonany z prefabrykowanych elementów betonowych. Œciany
zbiornika, jak i dno, musz¹ byæ zabezpieczone materia³ami bitumicznymi, aby zapobiec
przedostawaniu siê solanki do gruntu. Plac, na którym znajduje siê tymczasowy
magazyn, powinien posiadaæ oœwietlenie, pomieszczenie dla obs³ugi oraz powinien
byæ ogrodzony. Materia³y sk³adowane w magazynach tymczasowych powinny byæ
przykryte plandekami lub powinny posiadaæ zadaszenia.

3. SPRZÊT

3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu

Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” [8] pkt 3.

3.2. Sprzêt stosowany do usuwania œliskoœci zimowej

Do rozprowadzania œrodków chemicznych i uszorstniaj¹cychmo¿na stosowaæ
nastêpuj¹cy sprzêt:

− rozsypywarki (piaskarki, solarki), dozuj¹ce i rozsypuj¹ce materia³y,
− maszyny rozpryskuj¹ce do rozpryskiwania roztworów chlorków,
− maszyny zastêpcze (np. rozrzutniki rolnicze wapna i nawozów), pracuj¹ce w zamian

rozsypywarek,
− urz¹dzenia wspó³pracuj¹ce, np. ³adowarki w sk³adowiskachmateria³ów, mieszarki,

suszarki, dozatory, pompy, silosy itp.

3.3. Wymagania dotycz¹ce sprzêtu do usuwania œliskoœci

Do rozsypywania œrodków chemicznych nale¿y u¿ywaæ rozsypywarek
doczepnych lub nak³adanych na noœnik, daj¹cych gwarancjê ich rozsypywania z
wydatkiem jednostkowym 5 do 30 g/m2, a materia³ów uszorstniaj¹cych lub ich
mieszanin ze œrodkami chemicznymi z wydatkiem jednostkowym od 50 do 100 g/m2.

Rozsypywarki œrodków chemicznych i materia³ów uszorstniaj¹cych musz¹ byæ
³atwe w monta¿u i demonta¿u na œrodkach transportowych, zapewniaæ p³ynn¹ regulacjê
iloœci rozsypywanych œrodków do usuwania œliskoœci zimowej oraz równomierny
wydatek jednostkowy (g/m2) bez wzglêdu na prêdkoœci ruchu rozsypywarki. Powinny
mieæ mo¿liwoœci zmiany szerokoœci (symetrycznie i asymetrycznie) rozsypywania
podczas jazdy i byæ dodatkowo wyposa¿one w zbiorniki na solankê do zwil¿ania
rozsypywanej soli. Zbiorniki te powinny byæ wykonane z materia³u odpornego na
korozjê.
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Talerz lub talerze rozsypuj¹ce musz¹ mieæ mo¿liwoœæ regulacji wysokoœci.
Zwil¿anie soli powinno odbywaæ siê podczas zsypywania na talerz lub na talerzu, albo
w obydwu miejscach. Rozsypywarki powinny zapewniaæ mo¿liwoœæ miejscowego
zwiêkszenia uprzednio nastawionego wydatku jednostkowego. Rozsypywarki
materia³ów uszorstniaj¹cych powinny odpowiadaæ takim samym wymaganiom jak
rozsypywarki œrodków chemicznych z tym, ¿e nie musz¹ posiadaæ zbiornika na
solankê.

Do rozpryskiwania nasyconych wodnych roztworów chlorków nale¿y u¿ywaæ
urz¹dzeñ daj¹cych gwarancjê ich u¿ycia z wydatkiem jednostkowym od 15 do 160 ml/
m2.

Urz¹dzenia do rozpryskiwania nasyconych roztworów chlorków winny byæ
wykonane z materia³ów odpornych na korozjê. Wydatek jednostkowy rozpryskiwanego
roztworu winien byæ niezale¿ny od prêdkoœci jazdy. Urz¹dzenie powinno zapewniæ
p³ynn¹ regulacjê wydatku rozpryskiwanej solanki.

Do przepompowania roztworu jak i wody nale¿y stosowaæ pompy kwasoodporne.
Urz¹dzenia do za³adunku powinny byæ samojezdne, ³atwo manewrowalne w

magazynach zamkniêtych i na sk³adowiskach. Mog¹ to byæ ³adowarki wszelkiego typu
lub ³adowarki taœmowe z mo¿liwoœci¹ nagarniania urobku. W magazynach
zamkniêtych zaleca siê stosowanie ³adowarek taœmowych o napêdzie elektrycznym
oraz nape³nianie rozsypywarek sol¹ z silosu.

Przed sezonem zimowym wszystkie planowane do u¿ycia rozsypywarki œrodków
chemicznych i materia³ów uszorstniaj¹cych powinny byæ poddane kontroli dotycz¹cej
dok³adnoœci dozowania.

Sprzêt powinien byæ przystosowany w takim stopniu, aby móg³byæ gotowy do
u¿ycia w ci¹gu 2 godzin od chwili powziêcia decyzji o koniecznoœci podjêcia akcji na
drodze.

Pojazdy samochodowe u¿ywane do prac przy usuwaniu œliskoœci zimowej
powinny byæ wyposa¿one w ostrzegawczy sygna³ œwietlny b³yskowy barwy ¿ó³tej,
zgodnie z ustaw¹ „Prawo o ruchu drogowym” [11].

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

− dopasowanie rozsypywarki do noœnika (w przypadku rozsypywarek nak³adanych -
zamocowanie ich do noœnika),

− dzia³anie uk³adu napêdowego oraz uk³adu dozuj¹cego i rozsypuj¹cego,
− dzia³anie urz¹dzeñ regulacyjnych.

3.4. Wymagania odnoœnie obs³ugi sprzêtu

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 winien dokonaæ:
− sprawdzenia stanu technicznego noœnika i sprzêtu,
− sprawdzenia zamocowania sprzêtu na noœniku,



− sprawdzenia 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,
− obserwowaæ w sposób ci¹g³y sprzêt roboczy i zwracaæ baczn¹ uwagê na

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

Po zakoñczeniu pracy nale¿y sprzêt oczyœciæ i dokonaæ przegl¹du. Wszelkie
uszkodzenia sprzêtu zagra¿aj¹ce bezpieczeñstwu obs³ugi sprzêtu jak i u¿ytkownikom
dróg nale¿y niezw³ocznie usun¹æ.

Nale¿y dokonywaæ terminowo obs³ug technicznych sprzêtu zgodnie z zaleceniami
zawartymi w instrukcji obs³ugi i DTR.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu

Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w OST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” [8] pkt 4.

4.2. Transport materia³ów 

Przy transporcie materia³ów stosowanych do zwalczania œliskoœci zimowej
nale¿y przestrzegaæ nastêpuj¹cych zasad:

− sól (chlorek sodu i sól drogow¹) mo¿na przewoziæ dowolnym œrodkiem transportu
drogowego lub kolejowego, w warunkach zabezpieczaj¹cych j¹ przed
zanieczyszczeniem i zawilgoceniem,

− solankê mo¿na przewoziæ w zbiornikach lub pojemnikach wykonanych z materia³ów
odpornych na korozjê,

− chlorek wapnia i chlorek magnezu nale¿y przewoziæ w opakowaniach producenta
(workach foliowych lub zamkniêtych bêbnach) w sposób nie nara¿aj¹cy na
uszkodzenia,

− materia³y uszorstniaj¹ce (kruszywo, ¿u¿le) mo¿na przewoziæ dowolnymi œrodkami
transportu, w warunkach zabezpieczaj¹cych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materia³ami.

Nawil¿on¹ sól i mieszaniny chlorku sodu z chlorkiem wapnia lub magnezu zaleca siê
przygotowywaæ bezpoœrednio przed ³adowaniem na rozsypywarki.
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5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” [8] pkt 5.

5.2. Prace przygotowawcze do sezonu zimowego (wg [10])

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.

5.3. Korzystanie z obs³ugi meteorologicznej

Przy prowadzeniu prac zimowego utrzymania dróg zaleca siê korzystaæ z
informacji o stanie pogody i kierunkach jej zmian.

Informacje o pogodzie uzyskiwane s¹ z biur prognoz Instytutu Meteorologii i
Gospodarki Wodnej (IMGW) oraz z drogowych automatycznych stacji pomiarowych.

Prognozy pogody przekazywane administracji drogowej przez IMGW zwykle
zawieraj¹;

− nazwê obszaru, którego dotycz¹,
− okres wa¿noœci,
− przewidywane zjawiska atmosferyczne - rodzaj i natê¿enie opadów, wyst¹pienie

zamieci, go³oledzi, mg³y,
− przewidywany przebieg temperatury (wzrost lub spadek),
− przewidywany kierunek wiatru.

Prognozy, oprócz rodzaju i natê¿enia opadów podaj¹ równie¿
prawdopodobieñstwo ich wystêpowania.

Jeœli w prognozach nie wymienia siê opadów i zjawisk atmosferycznych, to
znaczy, ¿e nie przewiduje siê mo¿liwoœci ich wyst¹pienia.



Prognozy podaj¹ przewidywany zakres temperatur (temp. min. i max.), kierunek
zmian (wzrost lub spadek) oraz si³ê i kierunek wiatru. Przy szybkoœciach wiatru poni¿ej
10 m/s dane dotycz¹ce wiatru mog¹ nie byæ podawane.

Informacje lokalne, uzyskiwane s¹ z pomiarów i obserwacji w³asnych s³u¿b
drogowych, dotycz¹ obszarów lub odcinków drogi charakteryzuj¹cych siê
mikroklimatem odmiennym od przewa¿aj¹cego w danym regionie geograficznym.
Informacje te stanowi¹ podstawê przy podejmowaniu decyzjio dyspozycji sprzêtu. Dane
z drogowych automatycznych stacji pomiarowych pozwalaj¹ na uœciœlenie prognoz
regionalnych, ale g³ównym ich zadaniem jest dostarczenie danych meteorologicznych,
pozwalaj¹cych przewidzieæ mo¿liwoœæ wyst¹pienia niekorzystnych zjawisk, a w
szczególnoœci go³oledzi. W tym przypadku pe³ni¹ one rolê drogowych stacji
ostrzegania przed go³oledzi¹, umo¿liwiaj¹c pomiar temperatury i wilgotnoœci powietrza
oraz temperatury nawierzchni drogowej.

5.4. Okolicznoœci powstawania œliskoœci zimowej

Przy zapobieganiu i likwidowaniu œliskoœci zimowej nale¿ybraæ pod uwagê
okolicznoœci jej powstawania.

Go³oledŸ powstaje wtedy, kiedy zaistniej¹ równoczeœnie nastêpuj¹ce
okolicznoœci:

− temperatura nawierzchni ujemna,
− temperatura powietrza - w granicach -6oC do + 1oC,
− wzglêdna wilgotnoœæ powietrza - wiêksza od 85% (patrz za³. 2).

Powsta³a w wyniku wyst¹pienia go³oledzi warstwa lodu jest równa.
Lodowica wystêpuje, gdy po odwil¿y lub opadzie deszczu przy temperaturze

dodatniej powietrza i nawierzchni w jej górnej warstwie, nastêpuje raptowne obni¿enie
temperatury poni¿ej 0oC. Im szybsze jest obni¿enie temperatury, tym zjawisko lodowicy
jest intensywniejsze. W czasie wyst¹pienia lodowicy powsta³a na jezdni warstwa lodu,
przewa¿nie gruboœci kilku milimetrów, jest zwykle nierówna.

Œliskoœæ poœniegowawystêpuje, gdy po przejœciu p³ugów odœnie¿nych
pozosta³a na jezdni drogi warstwa lub resztki œniegu zostaj¹ ubite i przymarzaj¹ do
nawierzchni pod wp³ywem ruchu lub zmiennych warunków atmosferycznych. W tym
przypadku na nawierzchni drogi tworz¹ siê tylko niewielkienierównoœci. W
nieznacznym stopniu pogarsza to wygodê ruchu, natomiast zwiêksza niebezpieczeñstwo
poœlizgu pojazdów.

Œliskoœæ  œniegowawystêpuje wtedy, gdy nie usuniêty z nawierzchni œnieg pod
wp³ywem ruchu i zmiennych warunków atmosferycznych zostaje ubity, a jego górna
warstwa lodowacieje. W wyniku ruchu pojazdów na tak powsta³ej warstwie œniegu
tworz¹ siê ró¿nej g³êbokoœci koleiny i wyboje, wskutek czego zmniejsza siê w
znacznym stopniu bezpieczeñstwo i prêdkoœæ ruchu.

5.5. Zasady zwalczania œliskoœci zimowej

Zakres prac prowadzonych przy zwalczaniu œliskoœci zimowej oraz przyjêta
technologia robót wynikaj¹ z aktualnie obowi¹zuj¹cych standardów utrzymania
(przyk³ad - za³¹cznik 1).
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Wybór sposobu robót zale¿ 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 œliskoœci zimowej, jak równie¿ dopuszczalny maksymalny
czas wystêpowania tych odstêpstw.

W przypadkach skrajnie niekorzystnych i nieustabilizowanych warunków
atmosferycznych i pogodowych organizacjê pracy nale¿y dostosowaæ do aktualnych,
zmieniaj¹cych siê warunków na drodze.

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

5.6. Dobór materia³ów i sprzêtu przy zwalczaniu œliskoœci zimowej

W zale¿noœci od typu spodziewanej lub ju¿ wystêpuj¹cej œliskoœci nale¿y
zastosowaæ odpowiednio:

− materia³y, wymienione w punkcie 2 niniejszej specyfikacji, przy uwzglêdnieniu ich
charakterystyk, podanych w za³¹czniku 3,

− sprzêt, wymieniony w punkcie 3 niniejszej specyfikacji.
Iloœæ niezbêdnych materia³ów przy zwalczaniu œliskoœci zimowej nale¿y dobraæ

w zale¿noœci od stanu nawierzchni i jej temperatury. Zalecasiê stosowaæ dawki
materia³ów chemicznych podane w tablicy 1. 

Tablica 1. Wydatki jednostkowe (dawki) materia³ów chemicznych do
posypywania zapobiegawczego oraz likwidacji cienkich warstw lodu i
œniegu (wg [10])

Lp. Rodzaj dzia³alnoœci 
i stan nawierzchni

Temperatura

[oC]

Sól
kamienna

NaCl 

[g/m2]

Sól
drogowa

[g/m2]

Wilgotna
sól

[g/m2]

Mieszaniny
NaCl z
CaCl2 

w proporcji
4:1 lub 3:1

[g/m2]

Mieszaniny
NaCl z CaCl2
 w proporcji

2:1
[g/m2]

1 Zapobieganie powstaniu: do -2 do 15 do 15 - -
- go³oledzi -3 ÷ -6 15 - 20 5 - 20 - -
- lodowicy -7 ÷ -10 - 20 - 30 do 15 -
- szronu < -10 - - Dawki 15 - 20 -

2 Zapobieganie do -2 do 10 do 10 takie same - -
przymarzaniu œniegu -3 ÷ -6 10 -15 10 - 15 jak - -
do nawierzchni -7 ÷ -10 - 15 - 20 suchej do 15 -

< -10 - - soli 15 - 20 -
3 Likwidacja: do -2 do 20 do 20 - -



- go³oledzi
- szronu

-3 ÷ -6 20 -25 20 - 25 - -

- cienkich warstw ubitego
lub zlodowacia³ego

œniegu

-7 ÷ -10 - 25 - 30 do 20 -

- pozosta³oœci œwie¿ego
  opadu œniegu po przejœ-
  ciach p³ugów

< -10 - - 20 - 30 ok. 25

W przypadkach uzasadnionych technicznie i ekonomicznie, na wniosek
Wykonawcy lub Zamawiaj¹cego mo¿na stosowaæ wyj¹tkowo innemateria³y i technologie,
nie stosowane na szersz¹ skalê w Polsce (przyk³ady podano w za³. 4).

5.7. Zapobieganie powstaniu go³oledzi, lodowicy, szronu iprzymarzania œniegu do
nawierzchni (wg [10[)

Zapobieganie powstaniu go³oledzi nale¿y rozpocz¹æ po stwierdzeniu, ¿e
temperatura nawierzchni jest ujemna, temperatura powietrza wynosi od -6oC do +1oC, a
wzglêdna wilgotnoœæ powietrza osi¹gnê³a 85% i dalej wzrasta. Nale¿y wówczas rozsypaæ
œrodki obni¿aj¹ce temperaturê zamarzania wody na ca³ej szerokoœci jezdni w iloœci
podanej w tablicy 1, poz. 1.

Zapobieganie powstaniu lodowicy nale¿y rozpocz¹æ po stwierdzeniu, ¿e
temperatura powietrza obni¿aj¹c siê spad³a do +1oC, a na nawierzchni zalega warstewka
wody lub mokrego œniegu, albo nawierzchnia jest wilgotna. Nale¿y wówczas wykonaæ:
− mechaniczne oczyszczenie nawierzchni z topniej¹cego œniegu lub wody przed

obni¿eniem siê temperatury powietrza poni¿ej 0oC,
− rozsypanie odladzaj¹cych œrodków chemicznych, w iloœci podanej w tablicy 1, poz. 1.

Zapobieganie przymarzaniu œniegu do nawierzchni polega narozsypaniu
œrodków chemicznych w iloœci podanej w tablicy 1, poz. 2 przed rozpoczêciem opadu
œniegu.

5.8. Likwidowanie go³oledzi, szronu i cienkich warstw zlodowacia³ego lub
ubitego œniegu (wg [10])

Warunkiem usuniêcia z nawierzchni warstwy go³oledzi, szronu lub cienkiej
warstwy zlodowacia³ego lub ubitego œniegu (do 4 mm) jest rozsypanie na jej
powierzchni œrodków chemicznych w iloœci podanej w tablicy1, poz. 3. Grubych
warstw lodu, zlodowacia³ego i ubitego œniegu nie nale¿y usuwaæ za pomoc¹ œrodków
chemicznych, z uwagi na ochronê œrodowiska i wysokie koszty.

5.9. Likwidowanie opadu œniegu (wg [10])

Œwie¿y opad œniegu nale¿y usuwaæ wy³¹cznie mechanicznie. Tylko pozosta³oœci
po przejœciach p³ugów mo¿na likwidowaæ za pomoc¹ materia³ów chemicznych,
rozsypuj¹c je na nawierzchni, w iloœci podanej w tablicy 1, poz. 3. W przypadku opadu
o du¿ej intensywnoœci, kiedy gruboœæ warstwy spad³ego œniegu przekroczy 5 cm,
posypywanie powtarza siê. Niecelowe jest stosowanie œrodków chemicznych przy
opadach œniegu w temp. ni¿szej ni¿ -15oC.
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Grube warstwy lodu i zlodowacia³ego œniegu (ponad 4 mm) powinny byæ
usuwane z nawierzchni mechanicznie lub mechanicznie i chemicznie, tzn. po usuniêciu
mechanicznym warstw lodu lub œniegu mo¿na zastosowaæ œrodki chemiczne do
likwidacji cienkich pozosta³oœci lodu i œniegu. Warstwy tego typu mog¹ byæ równie¿
uszorstniane przez posypywanie kruszywem z wydatkiem jednostkowym 60-100 g/m2

jednorazowo. Posypywanie nale¿y powtarzaæ w miarê usuwania kruszywa przez wiatr i
ruch pojazdów. Rodzaje kruszywa nale¿y dobieraæ wed³ug zaleceñ podanych w pkcie
2.10, zale¿nie od lokalnych warunków.

5.10. Uszorstnianie ubitego œniegu (wg [10])

Do uszorstnienia ubitego œniegu nale¿y stosowaæ jedno lub dwukrotne posypanie
w ci¹gu dnia kruszywem z wydatkiem jednostkowym ka¿dorazowo 100-150 g/m2.
Rodzaje kruszywa nale¿y stosowaæ wg zaleceñ podanych w pkcie 2.10, zale¿nie od
lokalnych warunków (tab. 1).

5.11. Usuwanie œliskoœci na drogach jedno- i dwujezdniowych (wg [10])

Na drogach jednojezdniowych szerokoœci rozsypywania œrodków musz¹
pokrywaæ 0,9 szerokoœci jezdni. Jazda odbywa siê œrodkiem prawej po³owy jezdni.
Œliskoœci na pasach ruchu powolnego i utwardzonych poboczach nale¿y usuwaæ
jednoczeœnie z posypywaniem g³ównych pasów ruchu.

W przypadku wystêpowania œliskoœci tylko na niektórych odcinkach dróg,
utrzymywanych w najni¿szym standardzie, miejsca te winny byæ posypane na 0,8
szerokoœci jezdni.

Na drogach dwujezdniowych œliskoœæ zimow¹ nale¿y usuwaæ naobydwu pasach
ruchu jednoczeœnie przez dwie lub jedn¹ rozsypywarkê. Szerokoœæ rozsypywania
powinna pokrywaæ 0,9 szerokoœci jezdni.

Posypywanie lewego pasa jezdni powinno nastêpowaæ w takiejodleg³oœci od
jego krawêdzi, aby rozsypywany materia³ pokrywa³ wy³¹cznie jezdniê, a nie pas
dziel¹cy.

5.12. Usuwanie œliskoœci na obiektach mostowych (wg [10])

Usuwanie œliskoœci na mostach, wiaduktach i estakadach wykonuje siê
jednoczeœnie z usuwaniem œliskoœci na ca³ych ci¹gach drogowych i tymi samymi
œrodkami.

W przypadkach zastosowania innych œrodków do usuwania œliskoœci na tych
obiektach (np. z uwagi na koniecznoœæ szczególnej ochrony konstrukcji obiektu
mostowego przed negatywnym oddzia³ywaniem chlorku sodu),nale¿y przerwaæ
posypywanie ci¹gu drogowego œrodkiem chemicznym w odleg³oœci oko³o 500 m przed
i za obiektem, a od tego miejsca zacz¹æ posypywanie œrodkiemprzeznaczonym
wy³¹cznie do usuwania œliskoœci na obiekcie. 

5.13. Ograniczenie szkodliwoœci dzia³ania chlorków na œrodowisko

W celu ograniczenia do minimum szkodliwego wp³ywu chlorkówna œrodowisko
nale¿y:



− przestrzegaæ zalecane iloœci jednorazowego rozsypywaniachlorków, podane w
tablicy 1,

− rozsypywaæ równomiernie na nawierzchni drogi œrodki do zwalczania œliskoœci
zimowej,

− d¹¿yæ do stosowania w szerokim zakresie metody zapobiegania powstawaniu œliskoœci
zimowej,

− przestrzegaæ aby szerokoœæ rozrzutu chlorku na jezdni sprzêtem mechanicznym nie
przekracza³a 0,9 szerokoœci jezdni (na nie posypanej czêœci jezdni likwidacja
oblodzenia nastêpuje wskutek sp³ywów wytworzonego przy odladzaniu roztworu
chlorku),

− stosowaæ tylko w wyj¹tkowych wypadkach chlorek do topnienia œniegu na jezdniach
jako samoistny sposób usuwania œniegu,

− nie stosowaæ chlorku do zwalczania œliskoœci zimowej na nawierzchniach o spoiwie
cementowym oraz na wszelkich nawierzchniach przepuszczalnych, spêkanych i
zagro¿onych prze³omami; dopuszcza siê, na nie spêkanych nawierzchniach z
betonów cementowych, stosowaæ chlorki do zapobiegania powstawaniu œliskoœci
zimowej,

− nie przekraczaæ maksymalnej iloœci œrodków chemicznych zu¿ytych przy likwidacji
œliskoœci na jezdniach, ³¹cznie nie wiêcej ni¿ 1 kg/m2 powierzchni jezdni podczas
zimy w przeciêtnych warunkach atmosferycznych i nie wiêcejni¿ 2 kg/m2

powierzchni jezdni podczas zimy o wyj¹tkowo nie sprzyjaj¹cych warunkach
atmosferycznych,

− nie stosowaæ œrodków chemicznych na:
a) chodnikach w miastach i innych jednostkach osadniczych,
b) jezdniach ulic i placów w miastach, na których znajduj¹ siê zespo³y starodrzewu albo

du¿e zespo³y innej roœlinnoœci,
c) jezdniach ulic, dróg lub placów znajduj¹cych siê na obszarach jednostek

osadniczych, na których znajduj¹ siê zespo³y zieleni miejskiej o du¿ym znaczeniu
dla jednostek osadniczych, parki zabytkowe, parki wiejskie lub zespo³y zieleni
wymagaj¹ce ochrony ze wzglêdu na walory krajobrazowe œrodowiska lub
niezbêdne do zaspokojenia potrzeb zdrowotnych, klimatycznych i
wypoczynkowych mieszkañców,

d) nie sk³adowaæ œniegu z zawartoœci¹ œrodków chemicznych pod drzewami lub na
trawnikach.

5.14. Prace porz¹dkowe (wg [10])

Po zakoñczeniu robót zimowych nie zu¿yte materia³y uszorstniaj¹ce, œrodki
chemiczne przechowywane w magazynach sta³ych i tymczasowych musz¹ zostaæ
uporz¹dkowane, to jest: spryzmowane i przykryte plandekami (z wyj¹tkiem magazynów
zadaszonych).

Ewentualne materia³y uszorstniaj¹ce, z³o¿one na poboczach dróg, s³u¿¹ce do
posypywania przez u¿ytkowników dróg, musz¹ byæ sprz¹tniête.

Po zakoñczeniu sezonu zimowego ca³y sprzêt nale¿¹cy do Zamawiaj¹cego, musi
byæ naprawiony i zakonserwowany.
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Zalegaj¹cy przy krawêdziach jezdni, na mostach i wiaduktach materia³
uszorstniaj¹cy musi byæ uprz¹tniêty.

Zatkane kratki œciekowe oraz przykanaliki musz¹ byæ oczyszczone.
Stosowany w terenach górskich granulowany materia³, np. grys czy kliniec

powinien byæ zebrany i przeznaczony do ponownego u¿ycia w przysz³ym sezonie
zimowym.

Zawy¿one pobocza ziemne nale¿y œci¹æ w celu umo¿liwienia w³aœciwego
odprowadzenia wody z nawierzchni jezdni.

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” [8] 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 materia³ów, sprzêtu i sposobu zwalczania œliskoœci zimowej.

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

Przed przyst¹pieniem do robót Wykonawca powinien przedstawiæ In¿ynierowi
dokumenty dopuszczaj¹ce materia³y do stosowania (np. deklaracje zgodnoœci, aprobaty
techniczne, pozytywne opinie uprawnionego laboratorium).

W przypadku wykonywania przez Wykonawcê prac przygotowawczych do sezonu
zimowego, okreœlonych w pkcie 5.2, Wykonawca przedstawia In¿ynierowi raport o
zakresie wykonanych robót.

Zaleca siê nastêpuj¹ce laboratoryjne zasady badania œrodków materia³owych do
usuwania œliskoœci zimowej:

− badaniom podlega ka¿da partia dostawy bez wzglêdu na wielkoœæ,
− minimalna liczba badañ wynosi:

−   2 przy dostawie do 50 ton,
− 10 przy dostawie do 500 ton,
− 1 na 100 ton przy dostawie powy¿ej 500 ton,

− badania soli drogowej i materia³ów uszorstniaj¹cych nale¿y przeprowadzaæ w celu
stwierdzenia zgodnoœci z wymaganiami norm wymienionych w pkcie 2. Mieszaniny
materia³ów uszorstniaj¹cych winny odpowiadaæ wymaganiomtechnicznym
ustalonym przez administracjê drogow¹ (przyk³ad podano w za³. 5),

− kontroli podlega ka¿da partia dostawy materia³ów uszorstniaj¹cych, jeœli pochodzi z
przemys³u. Jeœli pochodzi z piaskowni, gdzie materia³ jestjednorodny - na pocz¹tku
sezonu. Liczba badañ jak wy¿ej,



− mieszaniny materia³ów uszorstniaj¹cych i soli drogowej podlegaj¹ badaniom na
zawartoœæ chlorków rozpuszczalnych w wodzie. Liczba badañ jak wy¿ej.

6.3. Badania w czasie robót

Czêstotliwoœæ oraz zakres badañ i pomiarów, które nale¿y wykonaæ w czasie
robót podaje tablica 2.

Tablica 2. Czêstotliwoœæ oraz zakres badañ i pomiarów w czasie robót

Lp. Wyszczególnienie badañ i pomiarów
Czêstotliwoœ

æ badañ
Wartoœci

dopuszczalne

1 Akceptacja programu zwalczania œliskoœci zimowej 1 raz -

2
Sprawdzenie wykonania prac przygotowawczych
(jeœli zosta³y powierzone Wykonawcy)

1 raz Wg pktu 5.2

3 Sprawdzenie wykonania likwidacji œliskoœci
zimowej

Ocena ci¹g³a
Wg pktów
5.4 ÷ 5.14

Zaleca siê nastêpuj¹ce zasady kontroli prac przy usuwaniu œliskoœci zimowej:
− odbiorem objête s¹ prace wykonane w terminie, na podstawie zapisów w dziennikach

pracy sprzêtu i na podstawie zapisów w kartach drogowych, b¹dŸ w innych
dokumentach zaakceptowanych przez In¿yniera,

− przeprowadza siê wyrywkow¹ kontrolê iloœci rozsypywanychœrodków, szerokoœci i
d³ugoœci sypania,

− odbiór wyrywkowy czêœciowy odbywa siê w ci¹gu 2-3 godzin od wykonania pracy,
jeœli warunki pogodowe nie niwecz¹ wykonanej pracy,

− w ci¹gu tygodnia nale¿y przeprowadziæ kontrolê:
− codziennie na ró¿nych odcinkach dróg utrzymywanych w I i II standardzie,
− co 2-3 dni na drogach utrzymywanych w III standardzie, jeœliwarunki pogodowe

nie niwecz¹ wykonanej pracy.

6.4. Kontrola prac porz¹dkowych

Kontrola wykonania prac porz¹dkowych, okreœlonych w pkcie5.14, polega na
sprawdzeniu wizualnym:

− uporz¹dkowania nie zu¿ytych materia³ów,
− naprawy i zakonserwowania sprzêtu nale¿¹cego do Zamawiaj¹cego,
− uprz¹tniêcia materia³u uszorstniaj¹cego z drogi, oczyszczenie kratek œciekowych i

przykanalików,
− œciêcia zawy¿onych poboczy.
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7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

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

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk¹ obmiarow¹ jest km (kilometr) drogi, na której zwalcza siê œliskoœæ
zimow¹.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
[8] 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” [8] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena zwalczania œliskoœci zimowej na  1 km  drogi, obejmuje:
− opracowanie programu zwalczania œliskoœci zimowej,
− ew. wykonanie prac przygotowawczych do sezonu zimowego,
− dostarczenie materia³ów i sprzêtu,
− niezbêdne oznakowanie robót,
− kompletne i ci¹g³e zwalczanie œliskoœci zimowej na drodze,zgodnie z wymaganiami

specyfikacji i In¿yniera,
− prace porz¹dkowe,
− odwiezienie sprzêtu.

10. PRZEPISY ZWI¥ZANE

10.1. Polskie Normy

1. PN-78/B-01101 Kruszywa sztuczne. Podzia³, nazwy i okreœlenia
2. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych



3. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa ³amane donawierzchni
drogowych

4. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych; piasek

5. PN-88/B-23004 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywo z ¿u¿la
wielkopiecowego kawa³kowego

6. PN-86/C-84081/02 Sól (chlorek sodowy). Wymagania
7. PN-75/C-84127 Chlorek wapniowy techniczny

10.2. Ogólne specyfikacje techniczne (OST)

8.    D-M-00.00.00      Wymagania ogólne  

10.3. Inne dokumenty i materia³y

9. Wytyczne zimowego utrzymania dróg, Ministerstwo Komunikacji, IBDiM.
Zalecane do stosowania przez Centralny Zarz¹d Dróg Publicznych, Warszawa, 1981

10. Zimowe utrzymanie dróg publicznych. Czêœæ 1 i 2. Przegl¹d techniki drogowej i
mostowej. J. Bieñka i inni, IBDiM, Polskie drogi, wrzesieñ-paŸdziernik 2002

11. Prawo o ruchu drogowym. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Dziennik Ustaw Nr 98,
poz. 602 z póŸniejszymi zmianami.

11. ZA£¥CZNIKI

STANDARDY   ODŒNIE¯ ANIA   DRÓG   POWIATOWYCH  ZARZ¥DZANYCH 
PRZEZ  POWIATOWY ZARZ¥D DRÓG

Ustalono standardy odœnie¿ania dróg wg za³¹cznika nr 1 ( w Szczegó³owej
Specyfikacji Technicznej – ODŒNIE¯ ANIE DRÓG)



22 Zwalczanie śliskości zimowej na drodze D-10.10.01c

ZA£¥CZNIK 2

ZALE¯ NOŒÆ  MOMENTU  POWSTAWANIA  GO£OLEDZI
OD  WZROSTU  WZGLÊDNEJ  WILGOTNOŒCI  POWIETRZA  (wg [9])



ZA£¥CZNIK 3

CHARAKTERYSTYKA  ŒRODKÓW  DO  ZWALCZANIA
ŒLISKOŒCI  ZIMOWEJ

1. Chlorek sodu NaCl

Jest produktem naturalnym i jednoczeœnie najtañszym i najskuteczniejszym w
dzia³aniu. Obecnie jest on najbardziej powszechnym œrodkiem do zwalczania œliskoœci
zimowej.

Jako œrodek chemiczny chlorek sodu nie jest toksyczny, ³atwo siê rozsypuje i
sk³aduje. Wykazuje du¿¹ skutecznoœæ dzia³ania do temp. -6oC, tj. w zakresie temperatur,
przy których najczêœciej wystêpuje go³oledŸ. Przy ni¿szych temperaturach, w celu
lepszego dzia³ania, zaleca siê stosowaæ domieszkê chlorkuwapnia CaCl2. Chlorek sodu
mo¿na stosowaæ w postaci sypkiej, zwil¿onej lub solanek. Temperatura krzepniêcia
nasyconego roztworu chlorku sodu wynosi -21,2oC.

Do negatywnych cech chlorku sodu zaliczyæ nale¿y jego niszcz¹cy wp³yw na
nawierzchnie betonowe, elementy stalowe konstrukcji i pojazdy samochodowe oraz
niekorzystny wp³yw na œrodowisko, g³ównie zieleñ miejsk¹ iwody. W tkankach roœlin
chlorek sodu znajduje siê w roztworze zawieraj¹cym jony sodu i chloru. Niekorzystne
dzia³anie jonów chloru przejawia siê w tym, ¿e zatrzymywanes¹ w du¿ej iloœci w tkankach
roœlin powoduj¹c ich chlorozê (¿ó³kniêcie liœci), która prowadzi do czêœciowego lub
ca³kowitego zamierania roœlin.

Chlorek sodu stosowany w postaci suchej stwarza ryzyko wywiewania go przez
wiatr, co zmniejsza jego efekt dzia³ania i wp³ywa niekorzystnie na przyleg³e tereny.

2. Chlorek wapnia CaCl2

Jest produktem powsta³ym przy wytwarzaniu wêglanu sodu metod¹ amoniakaln¹.
Wystêpuje w postaci proszku lub p³atków zawieraj¹cych 77-80% czystego CaCl2. Dzia³a on
skutecznie w temperaturach do -20oC. Temperatura krzepniêcia nasyconego roztworu CaCl2

wynosi -51,6oC. Chlorek wapnia odznacza siê bardzo wysok¹ higroskopijnoœci¹. Po
rozsypaniu go na nawierzchni szybko tworzy roztwór, poch³aniaj¹c wilgoæ z powietrza. Jest
bardziej skuteczny w dzia³aniu ni¿ NaCl lecz wymaga przechowywania w szczelnie
zamkniêtych opakowaniach. Koszt jego jest kilkakrotnie wy¿szy ni¿ NaCl.

Chlorek wapnia ma takie same lub wiêksze w³aœciwoœci korozyjne i niszcz¹ce ni¿
chlorek sodu.

3. Chlorek magnezu MgCl2
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Chlorek magnezu mo¿e byæ u¿ywany jedynie lokalnie, w granicach okrêgów gdzie
jest wydobywany. Dzia³a on skutecznie do -15oC. Œrodek ten ma pewne w³aœciwoœci
toksyczne, które niekorzystnie wp³ywaj¹ na œrodowisko. Z uwagi na powy¿sze trudnoœci
oraz k³opoty z magazynowaniem, stosowany jest w ograniczonym zakresie.

4. Mieszaniny chlorku sodu z chlorkiem wapnia (lub chlorkiem magnezu)

S¹ one najbardziej skuteczne w zwalczaniu œliskoœci zimowej. Chlorek wapnia
zawarty w mieszaninie wch³ania szybko wilgoæ, co u³atwia chlorkowi sodu rozpoczêcie
procesu topienia, do którego zainicjowania potrzebuje pewnej iloœci ciep³a i wilgoci.
Mieszanina taka ³¹czy zalety obu sk³adników, bêd¹c jednoczeœnie tañsz¹. Przy stosowaniu
takiej mieszaniny mo¿na zaoszczêdziæ do 40% kosztów w porównaniu z such¹ sol¹.
Zwi¹zane jest to z du¿¹ efektywnoœci¹ mieszaniny w niskich temperaturach i zmniejszeniem
strat powodowanych przez wywiewanie.

W temperaturach do -15oC czêsto stosuje siê do likwidacji œliskoœci zimowej
mieszaninê chlorku sodu z chlorkiem wapnia w proporcji 4:1 lub 2:1. Dobre efekty daje
stosowanie mieszanin w proporcji 19:1. Dodatek chlorku wapnia w tej ostatniej proporcji
zabezpiecza sól NaCl przed zbrylaniem siê i obni¿a temperaturê jej zamarzania. Wad¹
mieszaniny jest jej szybkie zawilgacanie siê, powodowane przez obecnoœæ chlorku
wapnia, co utrudnia rozsypywanie. Mieszanina ma te¿ w³aœciwoœci korozyjne i niszcz¹ce,
potêgowane przez CaCl2. 

Mieszaniny chlorku sodu z chlorkiem magnezu wykazuj¹ podobne wady i zalety
jak mieszaniny chlorku sodu i chlorku wapnia. 

5. Nawil¿ona (zwil¿ona) sól

Zwil¿anie rozsypywanej soli dokonuje siê wod¹ lub lepiej solank¹, dziêki której
mo¿na w znacznym stopniu zwiêkszyæ i przyspieszyæ rozpuszczaj¹ce dzia³anie soli
kamiennej. Zwykle pojemnik z solank¹ umieszczony jest na rozsypywarce i skropienie soli
nastêpuje tu¿ przed jej rozsypaniem. Nale¿y przy tym zwracaæ uwagê, ¿eby dodanie
solanki nie zwiêkszy³o zbytnio wilgotnoœci soli. Stosowanie zwil¿onej soli powoduje:
− doprowadzenie do topnienia lodu i œniegu równie¿ w temperaturach do -15oC,
− niedopuszczanie do strat spowodowanych si³ami ss¹cymi i podmuchem poruszaj¹cych

siê pojazdów lub bocznym wiatrem,
− uzyskania lepszej przyczepnoœci ziarenek soli równie¿ na suchej nawierzchni,
− uzyskanie równomiernego rozsypywania soli i zwiêkszenia jego zasiêgu,
− redukcjê u¿ytej iloœci soli w porównaniu do iloœci suchej w metodzie tradycyjnej, co

jest korzystniejsze dla otaczaj¹cego œrodowiska.
W wyniku zwil¿ania soli uzyskuje siê nastêpuj¹ce efekty:

− zu¿ycie soli zwil¿onej jest mniejsze oko³o 18% w porównaniudo soli suchej, prêdkoœæ
poruszania siê rozsypywarek zwiêksza siê do 60 km/h, co w efekcie wymaga
mniejszej iloœci sprzêtu, mniej pracy ludzkiej oraz mniej punktów za³adowawczych,

− wstêpnie zwil¿ona sól pozostaje na nawierzchni przez d³u¿szy okres czasu ni¿ sól sucha,
która ³atwo ulega zdmuchiwaniu. Dzia³ania profilaktyczneprzed wyst¹pieniem
lodowicy lub opadu œniegu jest wiêc znacznie bardziej praktyczne przy



zastosowaniu soli zwil¿onej, której do zapobie¿enia powstaniu warstwy lodu
potrzeba znacznie mniej ni¿ do stopienia takiej samej jego iloœci,

− topnienie œniegu i lodu przez sól zwil¿on¹, które jest szybsze ni¿ topnienie przez sól
such¹.

6. Solanki

Technika stosowania œrodków chemicznych pod postaci¹ roztworów (solanek) jest
technik¹ zapewniaj¹c¹ znaczne zmniejszenie w dozowaniu tych œrodków na jednostkê
powierzchni.

Zawartoœæ œrodka chemicznego (soli) w roztworze nale¿y dostosowaæ do
wymaganych warunków.

Przy u¿ywaniu solanki nale¿y:
− zaplanowaæ czêstotliwoœæ stosowania solanki tak, ¿eby jejdzia³anie uniemo¿liwi³o

tworzenie siê go³oledzi w okresie miêdzy rozlewaniem,
− ograniczyæ jej stosowanie do œrodkowej czêœci jezdni na odcinkach o przekroju

daszkowym i wy¿szej krawêdzi na ³ukach z przechy³k¹,
− rozlewaæ solankê z niskiej wysokoœci, najlepiej przy u¿yciu kolektorów.

Do rozlewania solanki mog¹ byæ stosowane samochody ze zbiornikami wody,
u¿ywane do zraszania zieleni w pasie drogowym lub nawet skrapiarki przeznaczone do
robót bitumicznych.

7. Stosowanie œrodków uszorstniaj¹cych w porównaniu ze œrodkami chemicznymi

Uszorstnianie lodu lub zlodowacia³ego albo ubitego œnieguprzez posypywanie go
piaskiem lub ¿u¿lem jest zabiegiem ma³o szkodliwym dla œrodowiska, na drogach
zamiejskich, lecz porównanie œrodków chemicznych ze œrodkami uszorstniaj¹cymi
wykazuje wiêksz¹ efektywnoœæ œrodków chemicznych, gdy¿:
− rozsypywanie na oblodzone nawierzchnie œrodków uszorstniaj¹cych nie gwarantuje

du¿ej wygody i bezpieczeñstwa ruchu, a jest to kosztowne i niezbyt skuteczne,
− rozsypane na nawierzchni kruszywa nieznacznie zwiêkszaj¹wspó³czynnik

przyczepnoœci i jest to krótkotrwa³e,
− ruch ko³owy i wiatr szybko znosz¹ kruszywo z jezdni i nale¿a³oby po przejechaniu

kilkudziesiêciu pojazdów, powtarzaæ ponownie rozsypanie(w praktyce 2÷ 6 razy
na dobê, co wymaga³oby w ci¹gu zimy olbrzymiej iloœci kruszyw, œrodków
transportu i robocizny),

− rozsypane w okresie zimy kruszywa musz¹ byæ na wiosnê usuwane z jezdni,
− kruszywa przez podrywanie ko³ami uszkadzaj¹ pow³oki ochronne samochodów, tworz¹c

w tych miejscach ogniska korozji,
− iloœæ kruszyw rozsypywanych na jezdni jest dziesiêciokrotnie wiêksza ni¿ iloœæ

rozrzucanych œrodków chemicznych.
Metodê uszorstnienia jezdni nale¿y stosowaæ na drogach o mniejszej wra¿liwoœci

komunikacyjnej oraz tam, gdzie dopuszcza siê zaleganie œniegu na nawierzchni drogi.
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ZA£¥CZNIK 4

INNE  MATERIA£Y  I  TECHNOLOGIE 
 DO  ZAPOBIEGANIA  I  ZWALCZANIA  ŒLISKOŒCI  ZIMOWEJ,  

NIE  STOSOWANE  NA  SZERSZ¥  SKALÊ  W  POLSCE

Do œrodków chemicznych stosowanych zw³aszcza za granic¹ przy zwalczaniu
œliskoœci zimowej nale¿¹ œrodki chemiczne, które mo¿na scharakteryzowaæ
nastêpuj¹co:

− octan wapniowo-magnezowy: mniej skutecznie odladza jezdniê ni¿ sól, 30-krotnie mniej
wp³ywa na korozjê stali ni¿ sól, jest ma³o szkodliwy dla wód,kosztuje 15÷ 20 razy
dro¿ej od soli,

− mocznik techniczny: odladza podobnie jak sól do temp. -4oC, przy temperaturze od -4oC
do -10oC dawki posypywania nale¿y zwiêkszyæ 1,5÷ 2-krotnie w stosunku do soli,
wymaga 3-krotnego posypywania zabezpieczonej jezdni, powoduje szybki wzrost
chwastów na poboczach i rowach, jego koszt jest znacznie wy¿szy ni¿ soli,

− metanol: w zasadzie nie powoduje korozji, dzia³a odladzaj¹co natychmiast, jest mniej
trwa³y ni¿ sól, jest niepalny, w normalnym stê¿eniu jest trucizn¹, miesza siê z wod¹ w
temperaturze znacznie ni¿szej ni¿ sól, koszt zakupu ni¿szyni¿ soli (ma³o
doœwiadczeñ),

− sole amonu (g³ównie stosowano chlorek amonu): efekt odladzaj¹cy jest gorszy ni¿ soli,
powoduje wzrost chwastów przy drodze, koszt zakupu jest wy¿szy ni¿ soli,

− fosforany: zanieczyszczaj¹ gleby i wody (ma³o doœwiadczeñ),
− alkohole i glikole: nie powoduj¹ korozji metali, pocz¹tkowo szybciej rozpuszczaj¹ lód

ni¿ sól lecz proces tajenia trwa d³u¿ej, nie mog¹ byæ wpuszczane do rzek i jezior,
gdy¿ pobieraj¹ tlen w du¿ej iloœci, koszt ich zakupu jest bardzo wysoki,

− roztwory bezglikolowe: wêgierski materia³ „Transheat BL”, stosowany g³ównie na
lotniskach, temperatura zamarzania -23oC, nie powoduje korozji, niepalny, szybko
rozpuszcza lód, koszt - bardzo wysoki,

− siarczany: niszcz¹ nawierzchnie zw³aszcza betonowe, dzia³aj¹ w mniejszym zakresie
temperatur ni¿ sól (ma³o doœwiadczeñ).

Wykorzystanie œrodków, nie stosowanych dotychczas na szerok¹ skalê w Polsce,
jest ograniczone m.in. z nastêpuj¹cych powodów:

− braku mo¿liwoœci u¿ycia profilaktycznego (alkohole, glikole),
− trudnoœci z równomiernym rozprowadzaniem na jezdni (alkohol, glikol),
− trudnoœci z usuniêciem pozosta³oœci z jezdni (glikol),
− dzia³aniem w mniejszym zakresie temperatur ni¿ sól (siarczany),
− dzia³aniem korozyjnym, zbli¿onym lub wiêkszym od soli (azotan amonu),
− dzia³aniem niszcz¹cym nawierzchni betonowych (siarczany),
− w³aœciwoœciami toksycznymi (metanol, glikol etylowy),



− mniejsz¹ skutecznoœci¹ dzia³ania ni¿ sól (mocznik, octan wapniowo-magnezowy, sole
amonu),

− znacznie wiêkszym kosztem ni¿ sól, co przy nie wystarczaj¹cych œrodkach finansowych
mo¿e wp³yn¹æ na nieodladzanie znacznej liczby dróg (dotyczy wiêkszoœci œrodków
stosowanych eksperymentalnie).

Do g³ównych technik u¿ywanych za granic¹ przy zwalczaniu œliskoœci zimowej
nale¿¹: ogrzewanie elektryczne nawierzchni, sta³e instalacje rozpryskowe roztworów
œrodków chemicznych, nawierzchnie z dodatkiem opóŸniaj¹cym powstawanie
go³oledzi oraz ogrzewanie geotermiczne jezdni.

ZA£¥CZNIK 5

WYMAGANIA  TECHNICZNE  DLA  MATERIA£ÓW  USZORSTNIAJ¥CYCH
I  ICH  MIESZANIN  (wg [10])

Wymagania podstawowe

Materia³y uszorstniaj¹ce stosowane do posypywania nawierzchni drogowych w
zimowym utrzymaniu dróg powinny spe³niaæ nastêpuj¹ce podstawowe wymagania:

− zapewniaæ zak³adany wspó³czynnik tarcia na nawierzchni,
− nie byæ toksyczne i szkodliwe dla œrodowiska,
− nie powodowaæ zniszczeñ nawierzchni i pojazdów,
− daæ siê ³atwo rozsypywaæ na nawierzchni,
− nie byæ ³atwo usuwalne przez wiatr i ruch pojazdów.

G³ówne parametry oceny materia³ów uszorstniaj¹cych

Spoœród ró¿nych rodzajów materia³ów uszorstniaj¹cych najbardziej popularne s¹
materia³y naturalne nie wymagaj¹ce wstêpnej obróbki (kruszenie i sortowanie). Nale¿¹
do nich ró¿nego rodzaju piaski i ¿wiry. Czêsto s¹ stosowane równie¿ grysy (g³ównie ze
ska³ magmowych), których koszt wytworzenia jest jednak wy¿szy. 

Jakoœæ materia³ów uszorstniaj¹cych ocenia siê na podstawie badania
nastêpuj¹cych parametrów:

− sk³adu ziarnowego,
− wytrzyma³oœci na œcieranie (niszczenie przez ruch pojazdów),
− kszta³tu ziaren.

Przyjmuje siê, ¿e materia³y uszorstniaj¹ce (kruszywa) do posypywania nawierzchni
powinny charakteryzowaæ siê nastêpuj¹cymi parametrami:

− uziarnienie powinno byæ w miarê jednolite, wielkoœæ ziarenpowinna wynosiæ 1-4 mm
i nie przekraczaæ 8 mm; du¿a zmiennoœæ wielkoœci ziaren powoduje
nierównomierne posypywanie (ró¿ne odleg³oœci rozrzutu),

− zawartoœæ ziaren drobnych (< 0,075 mm) powinna byæ minimalna (do 3%), poniewa¿
ziarna te mog¹ wp³ywaæ niekorzystnie zwiêkszaj¹c mo¿liwoœæ poœlizgu,
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− ziarna nie mog¹ byæ sp³aszczone i musz¹ mieæ kszta³t regularny, 
− materia³y uszorstniaj¹ce powinny wykazywaæ dostateczn¹ wytrzyma³oœæ na

mechaniczne niszczenie przez ruch; nie mog¹ ulegaæ rozdrabnianiu, gdy¿ spada
wówczas ich skutecznoœæ i wzrasta zanieczyszczenie otoczenia,

− powinny byæ dostarczane i sk³adowane w stanie suchym,
− nie powinny zawieraæ zanieczyszczeñ mog¹cych wzmagaæ korozjê pojazdów i

konstrukcji stalowych.

Charakterystyki materia³ów uszorstniaj¹cych

Piasek i ¿wir

S¹ to materia³y korzystne ekologicznie, jednak zabiegi posypywania wymagaj¹
czêstego powtarzania ze wzglêdu na szybkie usuwanie tych materia³ów przez ruch.
Kruszywa te powinny mieæ maksymalnie jednolite uziarnienie, co wp³ywa na bardziej
równomierny ich rozk³ad na nawierzchni. Wielkoœæ ziaren tych materia³ów powinna
wynosiæ od 1 do 4 mm.

Kruszywa naturalne jak piasek i ¿wir nie mog¹ zawieraæ ¿adnych sk³adników
spoistych (sk³adniki spoiste mog¹ wzmagaæ efekt poœlizgu na nawierzchni).

Ziarna kruszyw powinny mieæ kszta³t regularny i wykazywaæ dostateczn¹
wytrzyma³oœæ na niszczenie przez ruch ko³owy.

Grys

Jest to materia³ pochodz¹cy z mechanicznego rozdrobnieniaska³, g³ównie
pochodzenia magmowego. Powinien wykazywaæ siê równomiernym uziarnieniem.
Wielkoœæ ziaren powinna wynosiæ 2-4 mm. Grys nie powinien zawieraæ ziaren
sp³aszczonych i o kszta³tach nieregularnych, które mog¹ niszczyæ opony samochodowe

¯ u¿el

Jest to kruszywo do tej pory stosowane z powodu jego dostêpnoœci jako materia³u
odpadowego. Stosowane s¹ ró¿ne jego typy jak ¿u¿el wielkopiecowy kawa³kowy i
paleniskowy. Materia³y te mog¹ wykazywaæ niekorzystne w³aœciwoœci ze wzglêdu na
korozyjnoœæ jak i szkodliwoœæ dla œrodowiska.


