
Grants seguma atputekļošana 
(pilna tehnoloģija)

Mācību materiālu sagatavoja: 

Zigurds Purmalis

Dāvis Auziņš



Kas tas ir?

• Atputekļošana – nesaistītu minerālmateriālu seguma vai pamata
minerālā materiāla daļiņu saistīšana vai pārklāšana ar nelielu
saistvielas daudzumu vai ķīmiskām vielām u.c., nodrošinot, ka ceļš
sausā laikā neput.

• Grants segumu pastāvīga atputekļošana ieteicama posmos ar nelielu,
bet pietiekami pastāvīgu satiksmes intensitāti, īpaši apdzīvotu vietu
tuvumā.

• Atputekļošana grants segumu posmos ar vidēju un lielu satiksmes
intensitāti nav ieteicama ilglaicīgai vai pastāvīgai lietošanai (izņemot,
ja plānots īslaicīgs satiksmes intensitātes pieaugums).
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Kas tas ir?

• Atputekļošanas efektivitāte būs atkarīga no daudziem faktoriem – ceļa
stāvokļa, klimatiskajiem apstākļiem, satiksmes intensitātes u.c.

• Piemēram, atputekļojot ar CaCl2, būs ceļu posmi, kuros
atputekļošanas efekts pieņemamā kvalitātē būs visu sezonu, bet būs
arī ceļu posmi, kuros sezonas laikā atputekļošana epizodiski būs
jāatkārto.

• Sezonas pirmajā apstrādes reizē ieteicams lietot lielākās ieteiktās
CaCl2 normas, bet otrajā reizē normu var arī samazināt.
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Kā to darīt?

• Šī specifikācija paredz atputekļošanas reaģenta iestrādi vienai reizei. 

• Grants segumam pirms atputekļošanas ir jābūt līdzenam, bez 
bedrītēm un citiem defektiem.

• Ja nepieciešams, (bedrītes un šķērsviļņi dziļāki par 3-4cm) kā atsevišķs 
darbs jāparedz grants seguma planēšana vai profilēšana.

• Ja pirms atputekļošanas nepieciešama grants seguma planēšana vai 
profilēšana, ieteicams to paredzēt tieši pirms (tajā pašā dienā) 
atputekļošanas reaģenta iestrādes. 
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Kā to darīt?

• Kā reaģentu lieto CaCl2, pārslās vai ūdens šķīdumā, kas paredzēti 
grants segumu atputekļošanai, ko pierāda konkrētā materiāla ražotāja 
izdots apliecinājums.

• Ieteicamais iestrādājamais CaCl2 daudzums 0,20 – 0,3 kg/m2, 
atkarībā no ceļa noslogojuma, apstrādes reizes, grants seguma 
tehniskā stāvokļa, ceļa novietojuma u.c. 
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Kā to darīt?

• Lietojamo iekārtu komplekts atbilstoši konkrētajai atputekļošanas
metodei.

• Greideris, grants materiāla planēšanai un profilēšanai pirms CaCl2
iestrādes, samaisīšanai pēc reaģenta iestrādes.

• Ūdens cisterna(s), ar ierīci vienmērīgai ūdens vai/un CaCl2 šķīduma
izsmidzināšanai.

• Ziemas dienesta kaisītājs vai cits piemērots kaisītājs, kurš nodrošina
vienmērīgu kalcija hlorīda pārslu izkaisīšanu uz grants seguma
virsmas.
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Kā to darīt?

• Atputekļot ieteicams pavasarī pēc ceļa klātnes pilnīgas atkušanas vai 
vasaras sākumā (samazinās ūdens patēriņš).

• Atputekļošanu var paredzēt arī vasaras beigās vai rudenī, bet tas 
nebūs racionāli, jo līdz nākamā gada pavasarim pienācīgs 
atputekļošanas efekts nesaglabāsies.

• Apkārtējā gaisa temperatūrai darba izpildes laikā jābūt ne zemākai par 
+5 0C. Darba izpilde nav plānojama dienās, kad tiek prognozēts lietus. 
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Kā to darīt?

• Pirms atputekļošanas reaģenta CaCl2 iestrādes grunts materiālu ar
greideri nogriež un pārvieto valnīšos uz nomales.

• Atputekļošanas reaģents – CaCl2 šķīdums vai pārslas, jāiestrādā uz
mitra, bet ne slapja, seguma, paredzēto atputekļošanas reaģenta
daudzumu izlejot vai izkaisot.

• Tūlīt pēc izsmidzināšanas minerālmateriāls kopā ar atputekļošanas
reaģentu CaCl2 ar greideri jāpārmaisa, ņemot materiālu ar galveno
vērstuvi no valnīšiem uz ceļa ass līniju un pēc tam ar izlīdzinātāju
izlīdzinot.
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Kā to darīt?

• Grants seguma materiālam darba izpildes laikā jābūt mitram, tas
nedrīkst būt sauss, kā arī nedrīkst būt pārmitrināts.

• Pēc atputekļošanas reaģenta iestrādes, ja seguma virsma nav
pieblīvēta ar transporta kustību – tā ir irdena, ieteicams veikt grants
seguma virsmas pieblīvēšanu ar darbu izpildē iesaistīto tehniku.

• Ja veikta samaisīšana, šķērskritumam jāatbilst paredzētajam 3%-4%,
šaubu gadījumā jāveic šķērskrituma uzmērīšana.
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Kā to darīt? (Kas traucē?)

• Ļoti slikts(neatbilstošs) grants ceļu granulometriskais sastāvs

• Jānodrošina atbilstoša grants ceļu granulometrija

• Pareiza darbu tehnoloģija, nosacījumu ievērošana.

• Nepietiekama samaisīšanas kvalitāte, neprecīza reaģenta normas 
ievērošana.
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