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Zarządzanie  drogami

Przy go to wa nia do zi my 
Zimowe utrzymanie dróg
– stan, problematyka 
oraz standardy 
to temat konferencji
zorganizowanej 
przez Stowarzyszenie
Inżynierów i Techników
Komunikacji RP 
oraz Kopalnię Soli
„Kłodawa” S.A. 
Miejscem obrad
wrześniowej 
konferencji była 
Białka Tatrzańska.

Sezonowość sprzedaży soli drogowej 2004-2011
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Sprzedaż w sezonach zimowych Sprzedaż w sezonach letnich

Te go rocz ną kon fe ren cję roz po -
czął dy rek tor De par ta men tu
Za rzą dza nia Dro ga mi i Mo sta -

mi w GDD KiA Nor bert Wy rwich.
Przed sta wił za sa dy funk cjo no wa nia
obec nie wpro wa dza ne go sys te mu za -
rzą dza nia i utrzy ma nia no wo wy bu do -
wa ny mi od cin ka mi dróg i au to strad
– tzw. sys tem „Utrzy maj stan dard”.
Te mat ten wzbu dził du że za in te re so -
wa nie wśród uczest ni ków kon fe ren cji,
co prze ja wi ło się wie lo ma py ta nia mi
skie ro wa ny mi do przed sta wi cie li
GDD KiA, na któ re od po wie dzi udzie -
lał ta kże dy rek tor Od dzia łu Gdań -
skie go GDD KiA – Ka rol Mar kow ski. 

– Sól jest jed nym z naj bar dziej sku -
tecz nych, a za ra zem naj tań szym środ -
kiem za pew nia ją cym bez pie czeń stwo
na dro gach w okre sie zi mo wym – przy -
po mniał Ja nusz Ko ło dziej ski, dy rek tor
mar ke tin gu i sprze da ży Ko pal ni So li
„Kło da wa” S.A. Spół ka to naj więk szy
pro du cent so li ka mien nej w kra ju. Jak
za pew niał jej przed sta wi ciel, ja kość do -
star cza nej kło daw skiej so li dro go wej
jest sta le kon tro lo wa na przez la bo ra to -
rium ko pal ni. Po twier dza ją ta kże po -
zy tyw na opi nia In sty tu tu Ba daw cze go

Dróg i Mo stów, a ta kże atest Pań stwo -
we go Za kła du Hi gie ny. 

Sprze daż so li dro go wej w ubie głym
ro ku kształ to wa ła się na po zio mie oko -
ło pół mi lio na ton. Sól, ze wzglę du
na okre so we jej sto so wa nie na dro -
gach, jest su row cem sprze da wa nym se -
zo no wo. W ostat nich la tach jed nak
okres sprze da ży te go su row ca wy dłu ża
się – wcze śniej zde cy do wa nie do mi no -
wa ła sprze daż w okre sach zi mo wych,
na to miast w ostat nich la tach zwięk sza
się udział od bio rów w mie sią cach let -
nich (patrz wy kres). Czę ścio wo jest to
wy nik do świad czeń kil ku ostat nich se -
zo nów, kie dy to sro ga zi ma spo wo do -
wa ła ko niecz ność zmie rze nia się wręcz
z de fi cy tem so li. Brak za pa sów u od -
bior ców spo wo do wał, że na głe, ogrom -
ne za po trze bo wa nie na sól prze wy ższa -
ło mo ce wy do byw cze wszyst kich pro -
du cen tów tego surowca. Roz ło że nie
za ku pów w cza sie jest więc ko rzyst ne
dla obu stron. Wpraw dzie – jak za pew -
nia ją przed sta wi cie le ko pal ni „Kło da -
wa” – pro du cent ten pod jął dzia ła nia
uspraw nia ją ce ob słu gę od bior ców so li
dro go wej, a ta kże po więk szył wła sne
za pa sy i po wierzch nię ma ga zy no wą,
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jed nak, aby nie do pu ścić do sy tu acji
gdy bra ku je so li na po trze by utrzy ma -
nia zi mo we go dróg, ko niecz ne jest
wcze śniej sze ogła sza nie prze tar gów
przez jed nost ki bu dże to we oraz od po -
wied nio wcze sne za ku py i ma ga zy no -
wa nie so li przez od bior ców. 

Spo tka nie w Biał ce Ta trzań skiej by ło
też oka zją do po dzie le nia się do świad -
cze nia mi na te mat utrzy ma nia zi mo we -
go, w tym do ty czą ce go na wierzch ni be -
to no wej. Na przy kła dzie au to stra dy A2
na od cin ku Świec ko -No wy To myśl
omó wił je Wło dzi mierz Mat czak, dy -
rek tor spół ki Au to stra da Eks plo ata cja.
Od po cząt ku grud nia 2011 ro ku spół ka
roz po czę ła eks plo ata cję li czą ce -
go 105 km od cin ka o na wierzch ni be to -
no wej. W za kre sie zi mo we go utrzy ma -
nia dro gi tej ka te go rii jej za da niem jest
m.in. usu wa nie śnie gu w cią gu 30 mi -
nut od otrzy ma nia za wia do mie nia lub
roz po zna nia opa dów śnie gu. Przy prze -
cięt nych opa dach śnie gu i nor mal nych
wa run kach ru chu dro ga po win na być
oczysz czo na w cią gu dwóch go dzin
po usta niu opa dów pod czas dnia
i w cią gu czte rech go dzin po usta niu
opa dów śnie gu w cza sie no cy. W wa -
run kach ob fi tych opa dów otwar ty mu si
być co naj mniej je den pas ru chu w ka -
żdym kie run ku, z ru chem zor ga ni zo wa -
nym w for mie kon wo ju po su wa ją ce go
się za płu giem.

Przed sta wi ciel Au to stra dy Eks plo -
ata cji, ma jąc do świad cze nia za rów no

z na wierzch nia mi be to no wy mi jak
i as fal to wy mi, zwró cił uwa gę na ró żni -
ce po mię dzy utrzy ma niem zi mo wym
jed ne go i dru gie go ro dza ju na -
wierzch ni. Jak za uwa żył, na wierzch -
nia be to no wa jest mniej hi gro sko pij -
na, szron po ja wia się na niej rza dziej.
Szyb ciej się jed nak wy chła dza w sto -
sun ku do as fal tu. Na na wierzch ni be -
to no wej uzy sku je się rów nież gor szą
ja kość od śnie ża nia, po nie waż bło to
po śnie go we po zo sta je w po rach po -
mię dzy kru szy wem. Dro ga be to no wa
szyb ciej prze sy cha. Plu sem te go jest
mniej sze na ra że nie na po wsta wa nie
ob lo dze nia i szro nu, mi nu sem fakt, że
przy ak cjach zwal cza ją cych ob lo dze -

nie wo da wraz z roz pusz czo ną w niej
so lą szyb ciej spły wa z na wierzch ni,
ko niecz ne jest więc częst sze po sy py -
wa nie, a co za tym idzie, więk sze zu ży -
cie so li. 

O do świad cze niach let nie go i zi mo -
we go utrzy ma nia A1 na od cin ku
Gdańsk -To ruń mó wił z ko lei Pa weł
Przy by ła, z fir my In ter toll Pol ska
– ope ra to ra kon ce syj ne go płat ne go
od cin ka od Ru so ci na do To ru nia. Fir -
ma ob słu gu je 152 km au to stra dy A1,
w tym 9 MOP -ów, 9 wę złów au to stra -
do wych, 152 obiek ty mo sto we, wraz
z naj dłu ższym mo stem w Pol sce przez
Wi słę o dłu go ści nie mal 2 km. Zaj mu -
je się ta kże utrzy ma niem 16 przejść
dla zwie rząt, po nad 300 prze pu stów
dro go wych, sta cji me teo, 2 punk tów
po bo ru opłat i 8 sta cji po bo ru opłat, a
także 3 ob wo dów utrzy ma nia. W ra -
mach pla nu zi mo we go spół ka po sia -
da 3 ma ga zy ny so li o po jem no ści łącz -
nie oko ło 8 tys. ton. Ko lej ne 7 tys. ton
te go su row ca prze cho wy wa nych jest
na pry zmach. 

Uczest ni cy spo tka nia w Biał ce Ta -
trzań skiej mie li ta kże oka zję za po -
znać się m.in. z do świad cze nia mi
utrzy ma nia zi mo we go w Kra ju Par du -
bic kim w Cze chach oraz mo żli wo ścia -
mi ja kie w utrzy ma niu zi mo wym stwa -
rza ją no we tech no lo gie. 
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Gospodarze oraz goście konferencji

Spotkanie zgromadziło liczne grono uczestników 
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