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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z zapobieganiem powstawania i likwidacją śliskości zimowej na drodze.
1.2. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wykonaniem i odbiorem robót przy zwalczaniu śliskości zimowej, obejmujących:
 zapobieganie powstawania śliskości zimowej,
 likwidację śliskości zimowej,
przy zastosowaniu materiałów chemicznych, uszorstniających lub mechanicznych.
1.3. Określenia podstawowe
1.3.1. Zimowe utrzymanie dróg (ZUD) – prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu
drogowego, wywołanych czynnikami atmosferycznymi, jak śliskość zimowa oraz opady śniegu.
1.3.2. Śliskość zimowa - zjawisko występujące na drogach wskutek tworzenia się na jezdniach warstwy lodu
albo zlodowaciałego lub ubitego śniegu.
1.3.3. Zwalczanie śliskości zimowej - zabiegi mające na celu zapobieganie występowaniu śliskości zimowej
oraz zabiegi likwidujące powstałą śliskość zimową.
1.3.4. Zapobieganie występowaniu śliskości zimowej - uodpornienie nawierzchni drogi przed
powstawaniem na niej warstwy lodu lub zlodowaciałego śniegu przez pokrycie jej środkami chemicznymi
obniżającymi temperaturę zamarzania wody.
1.3.5. Likwidacja śliskości zimowej - usunięcie z nawierzchni drogi lodu lub zlodowaciałego albo ubitego
śniegu przy użyciu środków chemicznych, uszorstniających lub mechanicznych albo środków tych łącznie.
1.3.6. Uszorstnienie lodu lub zlodowaciałego lub ubitego śniegu - posypanie nawierzchni kruszywem w celu
zwiększenia przyczepności kół pojazdu z nawierzchnią.
1.3.7. Gołoledź - cienka warstwa lodu grubości do 1 mm powstała na skutek opadu na nawierzchnię
o temperaturze ujemnej, mgły roszącej, mżawki lub deszczu.
1.3.8. Lodowica - warstwa lodu o grubości do kilku centymetrów, powstała z zamarzniętej, nie usuniętej
z nawierzchni wody, pochodzącej ze stopnienia śniegu, lodu lub opadu deszczu.
1.3.9. Zlodowaciały lub ubity śnieg - warstwa śniegu w postaci:
a) przymarzniętej do nawierzchni pozostałości nie usuniętej warstwy śniegu grubości kilku milimetrów,
b) przymarzniętej do nawierzchni zlodowaciałej lub ubitej, nie usuniętej warstwy śniegu grubości kilku
centymetrów,
c) zlodowaciałej lub ubitej powierzchniowo warstwy śniegu o znacznej grubości.
1.3.10. Śliskość pośniegowa - rodzaj śliskości zimowej, powstającej w wyniku zalegania na jezdni
przymarzniętej do nawierzchni pozostałości nie usuniętego ubitego śniegu, pokrywającego ją całkowicie lub
częściowo warstewką o grubości kilku milimetrów.
1.3.11. Śliskość śniegowa - rodzaj śliskości zimowej, powstającej w wyniku zalegania na jezdni nie usuniętej
warstwy śniegu grubości powyżej kilku centymetrów, którego górna warstwa lodowacieje (ruch pojazdów
tworzy na niej zwykle różnej głębokości koleiny i wyboje pogarszające bezpieczeństwo i prędkość ruchu).
1.3.12. Szron - osad lodu, na ogół o wyglądzie krystalicznym, przybierający kształt lasek, igiełek itp.,
tworzący się w procesie bezpośredniej kondensacji pary wodnej z powietrza przy temperaturze poniżej 0°C.
1.3.13. Szadź - osad atmosferyczny utworzony z ziarenek lodu rozdzielonych pęcherzykami powietrza,
powstający z nagłego zamarzania przechłodzonych kropelek wody (mgły lub chmury), gdy temperatura
wyziębionych powierzchni jest niższa lub nieznacznie wyższa od 0°C.
1.3.14. Nośnik - pojazd o napędzie spalinowym, na którym zamontowano sprzęt do usuwania śliskości.
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2. Materiały
2.1. Materiały do usuwania śliskości zimowej
Materiały do usuwania śliskości zimowej zapewnia Zamawiający i są one zgodne z obowiązującymi
normami oraz Zamawiający przed rozpoczęciem sezonu zimowego wspólnie z Wykonawcą ustalają:
- ilości oraz rodzaj posiadanych materiałów
- sposób przygotowania oraz miejsce składowania poszczególnych materiałów niezbędnych do zwalczania
śliskości
Do materiałów stosowanych przy usuwaniu i łagodzeniu skutków śliskości zimowej należą:
a) środki chemiczne: sól drogowa, solanka,
b) materiały uszorstniające: piasek, mieszanka piaskowo - solna
Dopuszcza się stosowanie innych materiałów przy zwalczaniu śliskości zimowej, na wniosek
Zamawiającego po poprzednim ustaleniu z Wykonawcą
3. Sprzęt
3.1. Sprzęt stosowany do usuwania śliskości zimowej
Do rozprowadzania środków uszorstniających można stosować następujący sprzęt:
 rozsypywarki (piaskarki, solarki, piaskarko solarki), dozujące i rozsypujące materiały,
 urządzenia współpracujące, np. ładowarki w składowiskach materiałów, zbiorniki solanki, itp.
 oraz inny sprzęt wskazany przez Zamawiającego w Specyfikacji Technicznej lub niezbędny do realizacji
zakresu zwalczania śliskości na drogach
3.2. Wymagania dotyczące sprzętu do usuwania śliskości
Do rozsypywania środków chemicznych należy używać rozsypywarek dających gwarancję
rozsypywania środków o uziarnieniu do 10 mm, z wydatkiem jednostkowym od 5 do 30 g/m 2, a materiałów
uszorstniających lub ich mieszanin ze środkami chemicznymi z wydatkiem jednostkowym od 50 do 150
g/m2.
Rozsypywarki materiałów uszorstniających muszą być łatwe w montażu i demontażu na środkach
transportowych, zapewniać płynną regulację ilości rozsypywanych środków do usuwania śliskości zimowej
oraz równomierny wydatek jednostkowy (g/m2) bez względu na prędkości rozsypywarki. Powinny mieć
możliwość zmiany szerokości (symetrycznie i asymetrycznie) rozsypywania podczas jazdy i być dodatkowo
wyposażone w zbiorniki na solankę do zwilżania rozsypywanej soli. Zbiorniki te powinny być wykonane
z materiału odpornego na korozję.
Talerz lub talerze rozsypujące muszą mieć możliwość regulacji wysokości. Zwilżanie soli powinno
odbywać się podczas zsypywania na talerz lub na talerzu, albo w obydwu miejscach. Rozsypywarki powinny
zapewniać możliwość miejscowego zwiększenia lub zmniejszenia uprzednio nastawionego wydatku
jednostkowego. Zbiorniki soli powinny być wyposażone w plandeki zabezpieczające materiał przed
wpływem warunków atmosferycznych.
Urządzenia do załadunku powinny być samojezdne, pozwalające na łatwe manewrowanie
w magazynach zamkniętych i na składowiskach. Mogą to być ładowarki wszelkiego typu lub ładowarki
taśmowe z możliwością nagarniania urobku. .
Solanka do celów zimowego utrzymania dróg powinna mieć stężenie 20÷25%. Solanka stosowana
w zimowym utrzymaniu dróg może być używana do bezpośredniego skrapiania nawierzchni lub jako środek
nawilżający sól lub mieszankę piaskowo solną w rozsypywarkach.
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Przed sezonem zimowym wszystkie planowane do użycia rozsypywarki środków chemicznych
i materiałów uszorstniających powinny być poddane kontroli dotyczącej dokładności dozowania. W razie
potrzeby, należy także wykonywać kontrolę sprzętu w czasie eksploatacji.
Kontrola ma sprawdzić parametry technologiczne, jakie rozsypywarka (piaskarka, piaskarko –
solarka) ma zapewnić, tj. wydatek jednostkowy rozsypywanego materiału, szerokość rozsypywania
i równomierność rozsypywania, podane przez producenta w dokumentacji techniczno-ruchowej.
W wyniku badań należy określić najważniejsze ustalenia kontrolne sprzętu, związane z praktycznym
ich stosowaniem oraz rozpoznać ewentualne błędy lub zakłócenia funkcji sterowania i regulacji urządzeń na
rozsypywarce.
3.4. Przygotowanie sprzętu do prac przy usuwaniu śliskości
Wykonawca powinien:
1) podstawić i zamontować w terminach i miejscach wskazanych przez Koordynatora robót osprzęt
zimowy,
2) wyposażyć swoje pojazdy w urządzenia wymagane przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym lub
w inne urządzenia wskazane przez Zamawiającego, np. środki łączności umożliwiające komunikację
z kierowcą nośnika,
3) dokonać niezbędnych przeróbek, napraw w sprzęcie, jeżeli jest to konieczne dla prawidłowego działania
sprzętu oraz wykonania i bezpieczeństwa prowadzonych prac.
Sprzęt powinien być przystosowany w takim stopniu, aby mógł być gotowy do użycia w ciągu
1 godziny od chwili powzięcia decyzji o konieczności podjęcia akcji na drodze.
Pojazdy samochodowe używane do prac przy usuwaniu śliskości zimowej powinny być wyposażone
w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej, zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” .
Po przygotowaniu sprzętu i nośników należy dokonać próbnego montażu, podczas którego należy
sprawdzić w rozsypywarkach:
 dopasowanie rozsypywarki do nośnika (w przypadku rozsypywarek nakładanych - zamocowanie ich
do nośnika),
 działanie układu napędowego oraz układu dozującego i rozsypującego
 działanie urządzeń regulacyjnych.
3.5. Wymagania odnośnie obsługi sprzętu
Operatorem sprzętu może być kierowca samochodu posiadający odpowiednie uprawnienia,
tj. wymaganą kategorię prawa jazdy i jeżeli są wymagane – odpowiednie uprawnienia operatora
obsługiwanego sprzętu oraz przeszkolenie do pracy przy zimowym utrzymaniu dróg.
Przed rozpoczęciem pracy operator winien dokonać:
 sprawdzenia stanu technicznego nośnika i sprzętu,
 sprawdzenia zamocowania sprzętu na nośniku,
 sprawdzenia stanu ogumienia oraz sprawdzenia prawidłowości działania:
 układu hydraulicznego,
 układu jezdnego, kierowniczego i hamulcowego nośnika,
 zaczepu nośnika,
 oświetlenia pojazdu,
 lampy ostrzegawczej koloru żółtego.
Nie należy rozpoczynać pracy do chwili, gdy zauważone usterki nie zostaną usunięte. Należy
wykonać również niezbędne czynności konserwacyjne.
W czasie pracy operator powinien:
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 wykonywać wyłącznie czynności związane z obsługą sprzętu i prowadzeniem nośnika,
 obserwować w sposób ciągły sprzęt roboczy i zwracać baczną uwagę na bezpieczeństwo osób i pojazdów

znajdujących się w pobliżu,
 przestrzegać obowiązujących zasad „Prawa o ruchu drogowym” .
Po zakończeniu pracy należy rozsypywarkę rozładować z materiałów, które nie zostały zużyte na
drodze, a następnie należy sprzęt oczyścić i dokonać przeglądu. Wszelkie uszkodzenia sprzętu zagrażające
bezpieczeństwu obsługi sprzętu jak i użytkownikom dróg należy niezwłocznie usunąć.
Należy dokonywać terminowo obsług technicznych sprzętu zgodnie z zaleceniami zawartymi
w instrukcji obsługi i dokumentacji techniczno-ruchowej.
4. Wykonanie robót
4.1. Korzystanie z obsługi meteorologicznej
Przy prowadzeniu prac zimowego utrzymania dróg zaleca się korzystać z informacji o stanie pogody
i kierunkach jej zmian.
4.2. Okoliczności powstawania śliskości zimowej
Przy zapobieganiu i likwidowaniu śliskości zimowej należy brać pod uwagę okoliczności
jej powstawania.
Gołoledź powstaje wtedy, kiedy zaistnieją równocześnie następujące okoliczności:
 temperatura nawierzchni jest ujemna,
 temperatura powietrza jest w granicach -6°C do + 1°C,
 względna wilgotność powietrza jest większa od 85%.
Powstała w wyniku wystąpienia gołoledzi warstwa lodu ma jednakową grubość na całej powierzchni
jezdni.
Lodowica występuje, gdy po odwilży lub opadzie deszczu przy temperaturze dodatniej powietrza i
nawierzchni w jej górnej warstwie, następuje obniżenie temperatury poniżej 0oC. Im szybsze jest obniżenie
temperatury, tym zjawisko lodowicy jest intensywniejsze. W czasie wystąpienia lodowicy powstała na jezdni
warstwa lodu ma zwykle różną grubość na całej powierzchni jezdni.
Śliskość pośniegowa występuje, gdy po przejściu pługów odśnieżnych pozostała na jezdni drogi
warstwa lub resztki śniegu zostają ubite i przymarzają do nawierzchni pod wpływem ruchu lub zmiennych
warunków atmosferycznych. W tym przypadku na nawierzchni drogi tworzą się tylko niewielkie
nierówności. W nieznacznym stopniu pogarsza to wygodę ruchu, natomiast zwiększa niebezpieczeństwo
poślizgu pojazdów.
Śliskość śniegowa występuje wtedy, gdy nie usunięty z nawierzchni śnieg pod wpływem ruchu i
zmiennych warunków atmosferycznych zostaje ubity, a jego górna warstwa lodowacieje. W wyniku ruchu
pojazdów na tak powstałej warstwie śniegu tworzą się różnej głębokości koleiny i wyboje, wskutek czego
zmniejsza się w znacznym stopniu bezpieczeństwo i prędkość ruchu.
4.3. Zasady zwalczania śliskości zimowej
Zakres prac prowadzonych przy zwalczaniu śliskości zimowej oraz przyjęta technologia robót
wynikają z aktualnie obowiązujących standardów utrzymania
Wybór sposobu robót zależy od:
 standardu zimowego utrzymania drogi,
 warunków atmosferycznych,
 aktualnego stanu utrzymania drogi
 wytycznych koordynatora robót
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Poszczególnym standardom zimowego utrzymania drogi przypisane są minimalne poziomy
utrzymania powierzchni jezdni oraz dopuszczalne odstępstwa od standardu w warunkach występowania
śliskości zimowej, jak również dopuszczalny maksymalny czas występowania tych odstępstw.
W przypadkach skrajnie niekorzystnych i nieustabilizowanych warunków atmosferycznych i
pogodowych organizację pracy należy dostosować do aktualnych, zmieniających się warunków na drodze.
Roboty należy prowadzić zgodnie z:
 ogólną wiedzą techniczną,
 wymaganiami specyfikacji technicznej oraz umowy
 bieżącymi poleceniami koordynatora robót lub dyżurnego
4.4. Dobór materiałów i sprzętu przy zwalczaniu śliskości zimowej
W zależności od typu spodziewanej lub już występującej śliskości należy zastosować odpowiednio:
 materiały, wymienione w punkcie 2 niniejszej specyfikacji,
 sprzęt, wymieniony w punkcie 3 niniejszej specyfikacji.
Ilość niezbędnych materiałów przy zwalczaniu śliskości zimowej należy dobrać w zależności od
stanu nawierzchni i jej temperatury. Zaleca się stosować dawki materiałów podane w tablicy 2.
Tablica 2. Wydatki jednostkowe (dawki) materiałów do posypywania zapobiegawczego oraz likwidacji
cienkich warstw lodu i śniegu

Lp.

Rodzaj działalności
i stan nawierzchni

Temperatura
[°C]

Sól NaCl
(sucha lub
zwilżona)
[g/m2]

Zapobieganie powstaniu:

do -2

do 15

- gołoledzi

-3  -6

1520

- lodowicy

-7  -10

2030

- szronu

< -10

-

Zapobieganie

do -2

do 10

przymarzaniu śniegu

-3  -6

10 15

do nawierzchni

-7  -10

1520

< -10

-

Likwidacja:

do -2

do 20

- gołoledzi
- szronu

-3  -6

20 25

- cienkich warstw
ubitego lub
zlodowaciałego śniegu

-7  -10

2530

< -10

-

Materiały
uszorstniające
mieszanka piaskowo
solna
[g/m2]

1

2

3

- pozostałości świeżego
opadu śniegu po
przejściach pługów

-

-
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W przypadkach uzasadnionych technicznie i ekonomicznie, na wniosek Wykonawcy lub
Zamawiającego można stosować inne materiały i technologie, niż określone w tab.2
4.5. Zapobieganie powstaniu gołoledzi, lodowicy, szronu i przymarzania śniegu do nawierzchni
Zapobieganie powstaniu gołoledzi należy rozpocząć po stwierdzeniu, że temperatura nawierzchni
jest ujemna, temperatura powietrza wynosi od -6°C do +1°C, a względna wilgotność powietrza osiągnęła
85% i dalej wzrasta. Należy wówczas rozsypać środki chemiczne obniżające temperaturę zamarzania wody
w ilości podanej w tablicy 2, poz. 1.
Zapobieganie powstaniu lodowicy należy rozpocząć po stwierdzeniu, że temperatura powietrza
obniżając się spadła do +1°C, a na nawierzchni zalega warstewka wody lub mokrego śniegu, albo
nawierzchnia jest wilgotna. Należy wówczas wykonać:
 mechaniczne oczyszczenie nawierzchni z topniejącego śniegu lub wody przed obniżeniem się
temperatury powietrza poniżej 0°C,
 rozsypanie odladzających środków chemicznych, w ilości podanej w tablicy 2, poz. 1.
Zapobieganie przymarzaniu śniegu do nawierzchni polega na rozsypaniu środków chemicznych w
ilości podanej w tablicy 2, poz. 2.
4.6. Likwidowanie gołoledzi, szronu i cienkich warstw zlodowaciałego lub ubitego śniegu
Warunkiem usunięcia z nawierzchni warstwy gołoledzi, szronu lub cienkiej warstwy zlodowaciałego
lub ubitego śniegu (do 4 mm) jest rozsypanie na jej powierzchni środków chemicznych w ilości podanej w
tablicy 2, poz. 3. Grubych warstw lodu, zlodowaciałego i ubitego śniegu nie należy usuwać za pomocą
środków chemicznych, z uwagi na ochronę środowiska i wysokie koszty.
4.7. Likwidowanie świeżego opadu śniegu
Świeży opad śniegu należy usuwać wyłącznie mechanicznie. Tylko pozostałości po przejściach
pługów można likwidować za pomocą materiałów chemicznych, rozsypując je na nawierzchni, w ilości
podanej w tablicy 2, poz. 3.
4.8. Likwidowanie grubych warstw lodu i zlodowaciałego śniegu (ponad 4 mm)
Grube warstwy lodu i zlodowaciałego śniegu (ponad 4 mm) powinny być usuwane z nawierzchni
mechanicznie lub mechanicznie i chemicznie, tzn. po usunięciu mechanicznym warstw lodu lub śniegu
można zastosować środki chemiczne do likwidacji cienkich pozostałości lodu i śniegu.
4.9 Usuwanie śliskości na drogach jednojezdniowych (dwupasowych, dwukierunkowych)
Na drogach jednojezdniowych szerokości rozsypywania środków muszą pokrywać 0,9 szerokości
jezdni. Jazda odbywa się środkiem prawej połowy jezdni.
4.10. Usuwanie śliskości na drogach dwujezdniowych
Na drogach dwujezdniowych śliskość zimową należy usuwać na obydwu pasach ruchu jednocześnie
przez jedną lub dwie rozsypywarki. Szerokość rozsypywania powinna pokrywać 0,9 szerokości jezdni.
Posypywanie lewego pasa jezdni powinno następować w takiej odległości od jego krawędzi, aby
rozsypywany materiał pokrywał wyłącznie jezdnię, a nie pas dzielący.
4.11. Usuwanie śliskości na obiektach mostowych
Usuwanie śliskości na mostach, wiaduktach i estakadach wykonuje się jednocześnie z usuwaniem
śliskości na całych ciągach drogowych i tymi samymi środkami.
4.12. Prace porządkowe
Po zakończeniu robót zimowych nie zużyte materiały uszorstniające, środki chemiczne
przechowywane w magazynach stałych i tymczasowych muszą zostać uporządkowane, to jest:
spryzmowane i przykryte plandekami (z wyjątkiem magazynów zadaszonych).
Materiały uszorstniające, złożone na poboczach dróg, służące do posypywania przez użytkowników
dróg, muszą być sprzątnięte.
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Po zakończeniu sezonu zimowego cały sprzęt należący do Zamawiającego, musi być naprawiony i
zakonserwowany.
Zalegający przy krawędziach jezdni, na mostach i wiaduktach materiał uszorstniający (piasek) musi
być uprzątnięty.
Zatkane kratki ściekowe oraz przykanaliki muszą być oczyszczone.
5. Kontrola jakości robót
5.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od Zamawiającego:
 aktualne standardy utrzymania drogi w sezonie zimowym
 oraz niezbędne informacje dotyczące materiałów, sprzętu i sposobu zwalczania śliskości zimowej
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji
koordynatora Zamawiającego program zwalczania śliskości zimowej, określający zamierzony sposób
wykonania, możliwości kadrowe i plan organizacji robót z wykazem sprzętu i jego parametrami.
5.2. Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót podaje tablica 3.
Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót
Lp.

Wyszczególnienie badań i pomiarów

Częstotliwość
badań

1

Akceptacja programu zwalczania śliskości
zimowej

1 raz

2

Sprawdzenie
wykonania
prac
przygotowawczych (jeśli zostały powierzone
Wykonawcy)

1 raz

3

Sprawdzenie wykonania likwidacji śliskości
zimowej

Ocena ciągła

Zaleca się następujące zasady kontroli prac przy usuwaniu śliskości zimowej:
 odbiorem objęte są prace wykonane w terminie, na podstawie zapisów w dziennikach pracy sprzętu i
raportach dobowych oraz na podstawie zapisów w kartach drogowych,
 przeprowadza się wyrywkową kontrolę ilości rozsypywanych środków, szerokości i długości odcinków
sypania,
 odbiór wyrywkowy częściowy odbywa się w ciągu 2÷3 godzin od wykonania pracy, jeśli warunki
pogodowe nie niweczą wykonanej pracy,
 kontrolę co 23 dni lub częściej w miarę potrzeby, dróg zaklasyfikowanych do zimowego utrzymania

5.3. Kontrola prac porządkowych – zakończenie sezonu zimowego
Kontrola wykonania prac porządkowych, polega na sprawdzeniu wizualnym:
 uporządkowania nie zużytych materiałów,
 naprawy i zakonserwowania oraz zwrotu sprzętu należącego do Zamawiającego,
 uprzątnięcia materiału uszorstniającego z drogi, oczyszczenie kratek ściekowych i przykanalików,
6. Obmiar robót
6.1. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest km (kilometr) utrzymanie drogi, na której zwalcza się śliskość zimową.
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7. Odbiór robót
7.1. Ogólne zasady odbioru robót
Roboty uznaje się za wykonane jeżeli zostały spełnione warunki zgodne z ustaleniami
Zamawiającego, SST oraz umowy.
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