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Kas tas ir?

Slīdamības samazināšana, izveidojot rievas apledojumā, ietver:

• ar piebrauktu sniegu vai ledu klātas brauktuves virsmas izlīdzināšanu,
iestrādājot tajā rievas ( uz asfaltētajiem ceļiem piebrauktā sniega vai
apledojuma minimālais biezums 5 cm),

• nomaļu attīrīšanu no sniega ar sānu vērstuvēm,

• informācijas nosūtīšanu par izpildīto darbu.
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Kāpēc tas jādara?

• Uzlabo braukšanas apstākļus un satiksmes drošību ar piebrauktu
sniegu un ledu klātajās autoceļu brauktuvēs.

• Nodrošina autoceļu ziemas uzturēšanas klases prasībām atbilstošus
braukšanas apstākļus.
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Kā to darīt?
Darbus veic greideris, kura apakšējā vērstuve aprīkota ar cieta tērauda 
nažiem:

• robainiem,

• sietveida

• pirkstveida.

•
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Kā to darīt?

• Autoceļos ar asfalta segumu minimālais piebrauktā sniega vai
apledojuma biezums 5 cm.

• Līdz 7 m platai autoceļa brauktuvei katrā virzienā pa vienai rievotai
joslai.

• Stāvus kāpumus ieteicams apstrādāt virzienā uz leju, ja nepieciešams
regulējot satiksmi.
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Kā to darīt?

• Maksimālais darba ātrums ir 20 km/h. Ātrumam ir jābūt vienmērīgam, jo
paātrinājumi izraisa virsmas nelīdzenumu. (C.S. 10.13.6 darbu izpilde)

• Ja brauktuves virsmas līdzenums vai piebrauktā sniega (ledus) kārtas
biezums neatbilst uzturēšanas klases prasībām, tad veicot rievošanu
jāizlīdzina brauktuves virsmas un jāpadara plānāka piebrauktā sniega
(ledus) kārta.

• Rievošana mehānisma operatoram jāveic tā, lai netiktu ievainoti
kājāmgājēji, riteņbraucēji, bojātas automašīnas, ceļa aprīkojums un ceļa
tuvumā esošās būves.
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Kā to darīt? (kas traucē)

• Neatbilstošs ceļa klātnes un nomaļu šķērsprofils

• Pirms ziemas sezonas jāveic ceļa klātnes un nomaļu šķērsprofila
atjaunošana

• Zemes klātnē ziemas sezonas laikā veidojas bedres un iesēdumi

• Dabisks process, atbilstošs mūsu klimatiskajiem apstākļiem, nekādā
gadījumā nedrīkst uz šiem ceļiem izmantot sāli saturošus kaisīšanas
līdzekļus

• Nelīdzena apstrādes virsma

• Nepareizi izvēlēts darba izpildes ātrums, mašīna nav sagatavota
darbam
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Video materiāli

https://www.youtube.com/watch?v=l7QtPCUDvNA –

https://www.youtube.com/watch?v=8Ux6CY_LsSk –
https://www.youtube.com/watch?v=YyFYYos0c6Q –
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