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Rys. 10.2. Rozmieszczenie elementów sk³adowych os³on

przeciwolœnieniowych na barierach ochronnych

Os³ony przeciwolœnieniowe powinny:

– przeciwdzia³aæ olœnieniu, na wysokoœci 1,0 m nad

powierzchni¹ jezdni,

– zapewniæ os³onê na ca³ym zagro¿onym olœnieniem

odcinku drogi.

Os³ony przeciwolœnieniowe nie powinny:

– ograniczaæ widocznoœci,

– naruszaæ skrajni drogi,

– powodowaæ zagro¿enia bezpieczeñstwa ruchu,

– powodowaæ zaœnie¿ania drogi.

Zaleca siê umieszczanie os³on przeciwolœnieniowych:

– miêdzy jezdniami dla przeciwnych kierunków ru-

chu na odcinku zagro¿onym olœnieniem, w obrêbie

wêz³a, na ³uku w planie przy pochyleniu pod³u¿-

nym drogi do 2%, na którym odchylenie osi tego

³uku od stycznej w odleg³oœci równej wymaganej

widocznoœci na zatrzymanie jest wiêksze ni¿ szero-

koœæ pasa dziel¹cego zwiêkszona o 2,0 m,

– wzd³u¿ ³¹cznicy przylegaj¹cej do drogi w wêŸle, na

której ruch pojazdów jest przeciwny do kierunku ru-

chu na drodze,

– miêdzy równolegle przebiegaj¹cymi drogami lub

miêdzy drog¹ a torem kolejowym,

– miêdzy jezdni¹ drogi a urz¹dzeniem obs³ugi uczest-

ników ruchu, na którym ruch pojazdów widoczny

z drogi odbywa siê w przeciwnym kierunku,

– w obrêbie obiektów sta³ych, których oœwietlenie

powoduje olœnienie na drodze.

Jako os³ony przeciwolœnieniowe mog¹ byæ stosowane

w szczególnoœci:

– krzewy lub drzewa,

– urz¹dzenia wykonane z materia³ów naturalnych lub

sztucznych,

– sztuczne formy terenowe, wa³y ziemne.

11. Urz¹dzenia bezpieczeñstwa ruchu drogowego

stosowane przy robotach prowadzonych w

pasie drogowym

11.1. Zasady ogólne

Zabezpieczenie i oznakowanie robót prowadzo-

nych w pasie drogowym powinno byæ dostosowa-

ne do wystêpuj¹cych utrudnieñ na drodze, a tak¿e

zapewniaæ bezpieczeñstwo uczestnikom ruchu oraz

osobom wykonuj¹cym te roboty.

Urz¹dzenia bezpieczeñstwa ruchu u¿yte do zabezpiecze-

nia i oznakowania miejsca robót na drodze powinny byæ

dobrze widoczne zarówno w dzieñ, jak i w nocy oraz utrzy-

mane w nale¿ytym stanie przez okres trwania robót.

Dla urz¹dzeñ bezpieczeñstwa ruchu stosuje siê odpo-

wiednio barwy: bia³¹, czerwon¹, ¿ó³t¹ i czarn¹. Je¿eli

urz¹dzenia te zawieraj¹ elementy odblaskowe powin-

ny byæ one w kszta³cie ko³a lub prostok¹ta i widoczne

w okresie od zmroku do œwitu z odleg³oœci co najmniej

150 m przy oœwietleniu ich œwiat³ami drogowymi.

Pojazd wykorzystywany przy robotach prowadzonych w

pasie drogowym powinien byæ wyposa¿ony w ostrzegaw-

czy sygna³ œwietlny b³yskowy barwy ¿ó³tej, widoczny ze

wszystkich stron z odleg³oœci co najmniej 500 m, przy do-

brej przejrzystoœci powietrza. Pojazd powinien byæ

oznakowany pasami na przemian barwy bia³ej i czerwonej

o wymiarach 250 x 250 mm, na ca³ej szerokoœci pojazdu,

albo tablic¹ ostrzegawcz¹ lub tablic¹ zamykaj¹c¹. Wystaj¹-

ce poza obrys pojazdu czêœci urz¹dzeñ lub ³adunku

powinny byæ oznakowane taœm¹ ostrzegawcz¹ U-22.

Konstrukcje wsporcze po umieszczeniu na nich urz¹-

dzeñ bezpieczeñstwa ruchu drogowego powinny

zapewniaæ stabilnoœæ.

Osoby wykonuj¹ce czynnoœci zwi¹zane z robotami w

pasie drogowym powinny byæ ubrane w odzie¿ ostrze-

gawcz¹ o barwie pomarañczowej lub ¿ó³tej i

wyposa¿one w elementy odblaskowe.

11.2. Zapory drogowe

Zapory drogowe pojedyncze U-20a (rys.11.2.1 lit. a)

i U-20b (rys.11.2.1 lit. b) stosuje siê do wygradzania

miejsc robót prowadzonych w pasie drogowym.

Do wygradzania wzd³u¿ jezdni stosuje siê zapory U-20a,

a do wygrodzeñ poprzecznych U-20b, z wyj¹tkiem przy-

padków, w których stosuje siê tablice prowadz¹ce ci¹g³e

U-3c lub U-3d. Przy wygrodzeniach wzd³u¿ jezdni nie

dopuszcza siê wystêpowania przerw w ci¹gu zapór.

Rys.11.2.1. Wzory zapór drogowych pojedynczych:

a) zapora drogowa pojedyncza U-20a
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b) zapora drogowa pojedyncza szeroka U-20b

W przypadkach wygradzania miejsc robót prowadzonych

na chodnikach, ci¹gach pieszych, pieszo–rowerowych lub

œcie¿kach rowerowych wygrodzenie powinno byæ wy-

konane zaporami drogowymi podwójnymi U-20c

(rys.11.2.2), w których dolna krawêdŸ dolnego pasa za-

pory powinna siê znajdowaæ na wysokoœci oko³o 0,3 m

nad poziomem nawierzchni.

Rys.11.2.2. Zapora drogowa podwójna U-20c

Do wygradzania poprzecznego jezdni dopuszcza siê zapo-

ry drogowe pojedyncze szerokie U-20b. Dla poprawy

bezpieczeñstwa pieszych, szczególnie w miejscach zwiêk-

szonego natê¿enia ruchu dzieci, np. w pobli¿u szkó³

podstawowych, przedszkoli, itp. zaleca siê stosowanie za-

pory drogowej potrójnej U-20d (rys.11.2.3), w której  dolna

krawêdŸ dolnego pasa zapory powinna siê znajdowaæ na

wysokoœci oko³o 15 cm nad poziomem nawierzchni.

Rys.11.2.3. Zapora drogowa potrójna U-20d

Zapory drogowe zabezpieczaj¹ce miejsce robót nale¿y

umieszczaæ na wysokoœci od 0,9 m do 1,1 m, mierz¹c

od poziomu nawierzchni drogi do górnej krawêdzi za-

pór. W terenie zabudowanym nale¿y zwróciæ uwagê, aby

zapora drogowa umieszczona bezpoœrednio na skrzy¿o-

waniu dróg, nie ogranicza³a kieruj¹cym widocznoœci

innych uczestników ruchu. W takich sytuacjach dopusz-

cza siê umieszczanie zapory na wysokoœci poni¿ej 0,9 m.

Je¿eli zachodzi potrzeba umieszczenia znaku drogowe-

go na zaporze, to dolna krawêdŸ znaku nie mo¿e

znajdowaæ siê poni¿ej górnej krawêdzi zapory.

Zapory drogowe U-20 ustawiane równolegle do

kierunku ruchu nale¿y ustawiaæ z zachowaniem

warunków jak na rysunku 11.2.4.

Rys.11.2.4. Ustawienie zapory drogowej

Zapory drogowe U-20 zastosowane do wygradzania

czêœci jezdni powinny mieæ lica wykonane z folii

odblaskowej i mog¹ byæ wyposa¿one w elementy

odblaskowe oraz lampy ostrzegawcze.

W przypadku wykopów w jezdni g³êbszych ni¿ 0,5 m

lub pozostawienia na jezdni maszyn drogowych, za za-

porami drogowymi ustawionymi prostopadle do osi

jezdni nale¿y stosowaæ os³ony energoch³onne lub pry-

zmy piasku. Zapory drogowe U-20 zastosowane do

wygradzania czêœci jezdni powinny byæ zawsze wypo-

sa¿one w elementy odblaskowe i lampy ostrzegawcze.

Zapory drogowe powinny byæ pokryte po obu stronach

pasami bia³ymi i czerwonymi na przemian. Wszystkie

zapory rozpoczynaj¹ siê i koñcz¹ polem czerwonym.

Dopuszczalne d³ugoœæ zapór drogowych L wynosz¹:

750, 1250, 1750, 2250 i 2750 mm.

Zapory drogowe musz¹ byæ wykonane z materia³u nie sta-

nowi¹cego zagro¿enia dla osób i mienia. Zapory

drogowe powinny mieæ naro¿a wyokr¹glone promie-

niem R
min.

= 30 mm. Zaleca siê stosowanie zapór

drogowych wykonywanych z tworzyw sztucznych.

11.3. Tablice kieruj¹ce

Tablice kieruj¹ce wed³ug wzorów i wymiarów pokaza-

nych na rys.11.3.1 przeznaczone s¹ do oznaczania

krawêdzi:

– zawê¿onego pasa ruchu,


