
429

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,
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– zajêtego lub zani¿onego (zawy¿onego) pobocza, pasa

awaryjnego lub dziel¹cego w przypadku zawê¿enia

pasa bezpieczeñstwa,

– pasa ruchu z za³amaniami w planie.

Tablice kieruj¹ce ze skoœnymi paskami maj¹ byæ usta-

wione tak, by paski opada³y w kierunku u¿ywanej czêœci

drogi. Do oznaczania ograniczonej skrajni z prawej stro-

ny jezdni nale¿y u¿ywaæ tablic U-23b, a z lewej strony

jezdni U-23a. Dopuszcza siê stosowanie tablic kieruj¹-

cych U-23a i U-23b zespolonych ze œwiat³ami

ostrzegawczymi U-35 umieszczonymi nad tablicami.

Dopuszcza siê do stosowania aktywne tablice kieruj¹ce

U-21 z wbudowanym wzd³u¿ krawêdzi bia³ej i czerwonej

pulsuj¹cym œwiat³em ¿ó³tym.

Tablice kieruj¹ce wysokie U-21c, U-21d, U-21e i U-21f

s¹ stosowane na pocz¹tku wygrodzenia od strony nad-

je¿d¿aj¹cych pojazdów, gdy przy du¿ym nasileniu ruchu

(tworzenie siê kolumn) albo z innych powodów powstaje

niebezpieczeñstwo, ¿e wygrodzenie tablicami U-21a lub

U-21b nie zostanie dostrze¿one w odpowiednim czasie.

Na tablicach kieruj¹cych U-21c, U-21d, U-21e i U-21f

dopuszcza siê umieszczanie lamp ostrzegawczych.

Rys.11.3.1. Tablice kieruj¹ce :

a) U-21a b) U-21b

c) U-21c d) U-21d

e) U-21e f) U-21f

Tablice do oznaczania ograniczonej skrajni powinny

byæ pokryte materia³em odblaskowym lub zawieraæ ele-

menty odblaskowe o barwie zgodnej z barw¹ t³a, na

którym zosta³y umieszczone. Tablice nale¿y ustawiaæ

prostopadle do osi drogi w odstêpach nie wiêkszych

ni¿ 10 m w obszarze zabudowanym i 20 m poza obsza-

rem zabudowanym. Dolna krawêdŸ tablicy powinna

znajdowaæ siê na wysokoœci do 0,25 m, mierz¹c od po-

ziomu jezdni. Sposób zamocowania tablic powinien

uniemo¿liwiaæ ich obrót wokó³ osi pionowej.

11.4. Taœmy ostrzegawcze

Taœmy ostrzegawcze U-22 wed³ug wzorów przedstawio-

nych na rys. 11.4.1 lit. a i 11.4.1 lit. b mog¹ byæ

stosowane jedynie do wygradzania miejsc robót znajdu-

j¹cych siê poza jezdni¹ w miejscach nie przeznaczonych

do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych.

Rys.11.4.1. Przyk³ady taœm ostrzegawczych U-22:


