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6. Znakowanie punktowymi elementami

odblaskowymi

6.1. Zasady ogólne

Punktowe elementy odblaskowe stosuje siê jako

uzupe³nienie znaków poziomych pod³u¿nych i po-

przecznych, jak równie¿ samodzielnie na krawêdzi

jezdni na odcinkach dróg, na których dopuszcza siê

postój pojazdów na jezdni, a uzasadnione jest wskaza-

nie krawêdzi jezdni. Punktowe elementy odblaskowe

stosuje siê w celu ostrzegania, prowadzenia i informo-

wania kieruj¹cych o miejscach i odcinkach dróg

szczególnie niebezpieczne. Do takich miejsc zalicza siê:

a) czasowe zmiany organizacji ruchu,

b) w sta³ej organizacji ruchu:

– niebezpieczne ³uki o z³ej widocznoœci,

– zanikaj¹ce pasy ruchu i ewentualnie wystêpuj¹ce

przy nich powierzchnie wy³¹czone z ruchu,

– ronda i wysepki (azyle dla pieszych),

– progi zwalniaj¹ce,

– przejœcia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów,

– oraz w uzasadnionych przypadkach inne miejsca,

np. pasy ruchu dla rowerów itp.

Barwa wysy³anego odb³ysku punktowego elementu

odblaskowego powinna byæ:

– bia³a - dla sta³ej organizacji ruchu z wyj¹tkiem pra-

wostronnych linii krawêdziowych,

– czerwona - dla prawostronnych linii krawêdziowych jezdni,

– ¿ó³ta - dla oznakowania czasowych zmian organiza-

cji ruchu, np. przy robotach drogowych.
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Rys. 6.1.1. Punktowy element odblaskowy pryzmatyczny

Parametry geometryczne najezdniowych punktowych

elementów odblaskowych (rys. 6.1.1) podano w tabeli

6.1. Najezdniowe punktowe elementy odblaskowe dzie-

li siê na bierne i aktywne.

Tabela 6.1. Parametry geometryczne punktowych elementów

odblaskowych pryzmatycznych

W punktowych elementach odblaskowych pryzmatycznych

biernych odblask zapewniaj¹ odb³yœniki retrorefleksyjne

znajduj¹ce siê po jednej lub po obu stronach elementu.

Rys. 6.1.2. Aktywny punktowy element odblaskowy

W punktowych elementach odblaskowych aktywnych

(rys. 6.1.2) oprócz wk³adów retrorefleksyjnych znajduj¹

siê Ÿród³a œwiat³a (np. diody elektroluminescencyjne) wraz

z bateri¹, do³adowywan¹ œwiat³em dziennym i œwiat³em

reflektorów pojazdów. Elementy aktywne stosuje siê w

miejscach o s³abym oœwietleniu zewnêtrznym i tam, gdzie

mog¹ zaistnieæ w¹tpliwoœci, np. co do przebiegu drogi,

wskutek wystêpuj¹cych okresowo zamgleñ, utrudnieñ

spowodowanych profilem pod³u¿nym drogi itp. Na te-

renach o du¿ym prawdopodobieñstwie wystêpowania

mgie³ i trudnych warunków atmosferycznych (np. du¿a

iloœæ opadów) zaleca siê stosowanie aktywnych punkto-

wych elementów odblaskowych nadaj¹cych sygna³y o bar-

wie ¿ó³tej i czerwonej, umieszczane w pobli¿u prawej

krawêdzi drogi. Warunkiem koniecznym jest wyposa¿e-

nie takich elementów w uk³ady detekcyjno - steruj¹ce, za-

pewniaj¹ce realizacjê tzw. ogona œwietlnego. Funkcja ta

polega na wyœwietlaniu rozb³yskuj¹cych sygna³ów ¿ó³-

tych za jad¹cym pojazdem, zmniejszaj¹cych swoj¹ inten-

sywnoœæ w miarê zwiêkszania odleg³oœci pojazdu od

punktu emituj¹cego sygna³ œwietlny. Odleg³oœæ, w której

nie nastêpuje ju¿ emisja sygna³u œwietlnego, jest odleg³o-

œci¹ bezpiecznego odstêpu od pojazdu poprzedzaj¹cego.

Zapewnia to pojazdowi nastêpnemu zachowanie bez-

Ÿród³o œwiat³a

powierzchnia odb³yœnika
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piecznego odstêpu od pojazdu poprzedzaj¹cego. Gdy po-

jazd nastêpny zbli¿y siê zbytnio do pojazdu poprzedzaj¹-

cego, uruchamiane s¹ wówczas automatycznie sygna³y

czerwone. Funkcja ta ma na celu ostrze¿enie kieruj¹ce-

go, ¿e odleg³oœæ miêdzy jego pojazdem a pojazdem

poprzedzaj¹cym zagra¿a bezpieczeñstwu ruchu. War-

toœci tych odleg³oœci s¹ nastawialne.

Rys. 6.1.3. Punktowy element odblaskowy o odb³yœniku

wielokierunkowym

W przypadku skrzy¿owañ skanalizowanych o skom-

plikowanych uk³adach wlotów i wysp (wysepek) zaleca

siê stosowanie punktowych elementów odblaskowych

krawê¿nikowych i nawierzchniowych (rys. 6.1.3), o

wielokierunkowym, w zakresie 360°, odbiciu wysy³a-
nej wi¹zki œwiat³a.

6.2. Warunki techniczne

Punktowe elementy odblaskowe mog¹ sk³adaæ siê z jed-

nej lub kilku integralnie po³¹czonych ze sob¹ czêœci.

Profil punktowego elementu odblaskowego nie powi-

nien mieæ ¿adnych ostrych krawêdzi od strony

naje¿d¿anej przez pojazdy. Elementy te powinny byæ

wykonywane z wysokoudarowego tworzywa sztucz-

nego lub szk³a, w formie pryzmatycznej lub okr¹g³ej, i

mocowane do nawierzchni jezdni lub krawê¿nika przy

pomocy klejenia, zakotwiczania lub wbudowywania.

Ze wzglêdu na ró¿ne rodzaje konstrukcji punktowych

elementów odblaskowych oraz sposób ich zastosowa-

nia wyró¿nia siê nastêpuj¹ce typy punktowych

elementów odblaskowych:

a) ze wzglêdu na sposób zastosowania:

– typ P - sta³y,

– typ T - tymczasowy,

b) ze wzglêdu na rodzaj odb³yœnika:

– typ 1 - szklany,

– typ 2 - z tworzywa sztucznego,

– typ 3 - z tworzywa sztucznego z os³on¹ przed œcieraniem,

c) ze wzglêdu na konstrukcjê:

– typ A - nie zginaj¹cy siê,

– typ B - zginaj¹cy siê.

Ze wzglêdu na wymiary wyró¿nia siê nastêpuj¹ce kla-

sy punktowych elementów odblaskowych:

a) ze wzglêdu na wysokoœæ czêœci wystaj¹cej ponad

nawierzchniê jezdni:

– klasa H1 - do 18 mm,

– klasa H2 - od 18 - 20 mm,

– klasa H3 - od 20 - 25 mm,

b) ze wzglêdu na maksymalne wymiary poziome:

– klasa HD1 - w kierunku ruchu d³ugoœæ 250 mm,

szerokoœæ 190 mm,

– klasa HD2 - w kierunku ruchu d³ugoœæ 320 mm,

szerokoœæ 230 mm,

c) ze wzglêdu na minimalne wymiary poziome tym-

czasowych punktowych elementów odblaskowych:

– klasa HDT1 - w kierunku ruchu d³ugoœæ 35 mm,

szerokoœæ 84 mm,

– klasa HDT2 - w kierunku ruchu d³ugoœæ 75 mm,

szerokoœæ 90 mm.

Wszystkie punktowe elementy odblaskowe powin-

ny mieæ wyraŸne i trwa³e oznakowanie podaj¹ce:

– typ zgodnie z powy¿sz¹ klasyfikacj¹,

– nazwê lub znak towarowy,

– rok produkcji.

6.2.1. Wymagania fotometryczne

Odb³yœnik punktowych elementów odblaskowych ty-

pów 1, 2 i 3  powinien spe³niaæ wymagania podane w

tabeli 6.2 dotycz¹ce wspó³czynnika œwiat³oœci R pomno-

¿onego przez odpowiedni mno¿nik odpowiadaj¹cy

barwie podanej w tablicy 6.3.

Tabela 6.2. Minimalne wartoœci wspó³czynnika œwiat³oœci R

[mcd/lx] dla punktowych elementów odblasko-

wych typów 1, 2 i 3 o odb³yœniku barwy bia³ej

6.2.2. Wymagania kolorymetryczne

Wspó³ rzêdne  chromatycznoœc i  p romien iowa-

n ia  odbi tego  od  odb³yœn ika  punktowego e le -
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mentu odblaskowego sta³ego lub tymczasowego,

badanego zgodnie z odpowiedni¹ norm¹, powinny

mieœciæ siê w obszarze okreœlonym w tablicy 6.3.

Punkty naro¿ne  wspó³rzêdnych chromatycznoœci i mi-

nimalny wspó³czynnik luminancji β (widzialnoœæ w

dzieñ) dla korpusów tymczasowych punktowych ele-

mentów odblaskowych podano w tabeli 6.4.

Tabela 6.4. Wspó³rzêdne punktów naro¿nych obszarów chromatycznoœci promieniowania odbitego od korpusów tymczaso-

wych punktowych elementów odblaskowych

1. Jeœli dwa punkty le¿¹ na linii widma, nie powinny byæ ³¹czone lini¹ prost¹, lecz do³¹czone do granic widma.

2. Pomiary przeprowadzone zgodnie z wymaganiami podanymi w ISO/CIE 10526 i 10527 (pole obserwacji 2°) przy zastosowaniu

k¹ta padania β
V
= 5°, β

H
= 5° i k¹ta obserwacji α= 0,3°.

Tabela 6.3. Wspó³rzêdne punktów naro¿nych obszarów chromatycznoœci promieniowania odbitego od odb³ysników sta³ych

i tymczasowych punktowych elementów odblaskowych

6.3. Zasady umieszczania

Elementy aktywne stosuje siê w miejscach o s³abym

oœwietleniu zewnêtrznym i tam, gdzie mog¹ zaistnieæ w¹t-

pliwoœci, np. co do przebiegu drogi, wskutek

wystêpuj¹cych okresowo zamgleñ, utrudnieñ spowodo-

wanych profilem pod³u¿nym drogi itp. Elementy te

zapewniaj¹ znacznie lepsz¹ widocznoœæ oznakowanej

krawêdzi lub linii i w efekcie wiêksze bezpieczeñstwo

u¿ytkowników drogi.

Punktowe elementy odblaskowe stosowane na autostra-

dach i drogach szybkiego ruchu musz¹ mieæ konstrukcjê

podatn¹ dla zabezpieczenia przed zniszczeniem wsku-

tek najechania pojazdu.

Punktowe elementy odblaskowe umieszcza siê w osi zna-

kowanych linii. Nale¿y d¹¿yæ, aby elementy odbla-

skowe umieszczane na poszczególnych liniach znaj-

dowa³y siê w tym samym przekroju poprzecznym

drogi.

Odleg³oœci pomiêdzy elementami wzd³u¿ drogi powin-

ny wynosiæ:

– 6,0 m przy znakowaniu liniami: P-2a, P-4, P-7b i P-7d,

– 3,0 - 5,0 m do oznakowania skosów przy zwê¿eniach

jezdni lub zamkniêciach pasów ruchu,

– 12,0 m przy znakowaniu innymi liniami.

Elementy te umieszcza siê w przypadku:

– linii przerywanych – w po³owie przerwy miêdzy li-

niami, w osi linii,

– linii ci¹g³ej – pocz¹wszy od jej rozpoczêcia, obok linii.

Odstêpy te mog¹ ulec zmniejszeniu w zale¿noœci od

warunków lokalnych, np. ³uki poziome.
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Rys. 6.3.1. Symbole barwne punktowych elementów odblaskowych

Rys. 6.3.2. Rozmieszczenie punktowych elementów odblaskowych na ³ukach o niedostatecznej widocznoœci

Maksymalne odleg³oœci pomiêdzy punktowymi elemen-

tami odblaskowymi umieszczanymi na wyspach

centralnych na skrzy¿owaniach i wysepkach na wlo-

tach nie powinny byæ wiêksze od 1,0 m.

Rozmieszczenie punktowych elementów odblaskowych na

³uku o niedostatecznej widocznoœci pokazano na rys. 6.3.2,

oznakowanie zanikaj¹cego pasa ruchu na rys. 6.3.3, a

oznakowanie czasowej zmiany organizacji ruchu (ro-

boty w pasie drogowym) na rys. 6.3.4.

Przyk³ad oznakowania typowego ma³ego skrzy¿owa-

nia z wysp¹ centraln¹ punktowymi elementami

odblaskowymi  przedstawiono na rysunku 6.3.5.

Oznakowanie skrzy¿owania o nietypowym uk³adzie geo-

metrycznym z ruchem okrê¿nym wokó³ wyspy centralnej

przy wykorzystaniu krawê¿nikowych punktowych ele-

mentów odblaskowych przedstawiono na rys. 6.3.6.

Elementy odblaskowe stosowane przy czasowych zmia-

nach w organizacji ruchu, np. roboty w pasie drogowym,

nale¿y umieszczaæ w sposób gwarantuj¹cy prawid³owoœæ

prowadzenia toru jazdy, odstêpy miêdzy nimi nale¿y do-

bieraæ indywidualnie w zale¿noœci od geometrii drogi,

wartoœci skosów itp.

Zasady oznakowania punktowymi elementami odblasko-

wymi progów zwalniaj¹cych opisano w punkcie 4.2.6.
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Rys. 6.3.4. Rozmieszczenie punktowych elementów

odblaskowych przy przeprowadzeniu

ruchu z dwóch jezdni na jedn¹

Rys. 6.3.3. Oznakowanie punktowymi elementami

odblaskowymi zanikaj¹cego pasa ruchu
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Rys. 6.3.6. Oznakowanie punktowymi elementami odblaskowymi skrzy¿owania o nietypowym uk³adzie wlotów

Rys. 6.3.5. Oznakowanie skrzy¿owania z ruchem wokó³ wyspy centralnej punktowymi elementami odblaskowymi


