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Rys. 7.2.5. Przyk³ad zastosowania os³ony energoch³onnej U-15a

Przyk³ad zastosowania os³on energoch³onnych U-15b

przedstawiono na rysunku 7.2.6.

Na drogach o dopuszczalnej prêdkoœci powy¿ej 60 km/h

w rejonach o z³ych warunkach widocznoœci przed miej-

scami, w których prowadzone s¹ roboty drogowe, np.

przy przebudowie zamkniêtych odcinków przêse³ mo-

stów, dla zapewnienia bezpieczeñstwa pracowników

konieczne jest stosowanie os³on energoch³onnych lub

pryzm piasku.

Rys. 7.2.6. Przyk³ad zastosowania os³ony energoch³onnej U-15b

8. Urz¹dzenia do ograniczania prêdkoœci
pojazdów

Do wymuszenia fizycznego ograniczenia prêdkoœci pojaz-

dów samochodowych stosuje siê progi zwalniaj¹ce U-16 i

progi podrzutowe U-17. Dopuszczalna prêdkoœæ, przy któ-

rej samochód osobowy œredniej wielkoœci mo¿e przejechaæ

przez próg bez wyraŸnych niedogodnoœci ruchu oraz bez

zagro¿enia niebezpieczeñstwa, okreœlona jest mianem

granicznej prêdkoœci przejazdu v wyra¿anej w km/h.

Mo¿na je stosowaæ wy³¹cznie w tych miejscach i na

tych odcinkach dróg, na których konieczne jest sku-

teczne ograniczenie prêdkoœci ruchu pojazdów, jeœli

inne metody nie mog¹ byæ stosowane lub ich skutecz-

noœæ jest niewystarczaj¹ca.

8.1. Progi zwalniaj¹ce

Progi zwalniaj¹ce s¹ urz¹dzeniami bezpieczeñstwa

ruchu drogowego  wykonanymi z zasady w formie

wygarbienia.

Progi zwalniaj¹ce mo¿na stosowaæ w obszarze za-

budowanym na drogach nastêpuj¹cych klas

technicznych: lokalna (L), dojazdowa (D), wyj¹tko-

wo zbiorcza (Z).

W celu niedopuszczenia do najechania na próg zwal-

niaj¹cy z nadmiernie niebezpieczn¹ prêdkoœci¹

dopuszcza siê stosowanie geometrycznych lub tech-

nicznych elementów wymuszaj¹cych zmniejszenie

prêdkoœci pojazdu co najmniej do 120% granicznej

prêdkoœci przejazdu przez próg. Elementami takimi

mog¹ byæ poprzeczne przegrody na jezdni, m.in. w

strefach ruchu uspokojonego, tzw. szykany, poprzecz-

ne wysepki, kwietniki itp. zmuszaj¹ce do zmiany

kierunku lub toru ruchu.

Niedopuszczalne jest stosowanie progów zwalniaj¹cych:
– na drogach krajowych i wojewódzkich,
– na miejskich drogach ekspresowych, ulicach

g³ównych ruchu przyspieszonego (GP), ulicach
g³ównych (G),

– na ulicach i drogach wyjazdowych stra¿y po¿ar-
nej, stacji pogotowia ratunkowego itp.,

– na ulicach i drogach, w przypadku kursowania au-
tobusowej komunikacji pasa¿erskiej, z wyj¹tkiem
progów wyspowych,

– na jezdniach innych ni¿ bitumiczne, je¿eli nie mo¿-
na zastosowaæ oznakowania poziomego P-25,

– na ³ukach dróg i innych przypadkach, gdy ich obec-
noœæ  mo¿e powodowaæ zagro¿enie bezpieczeñstwa
ruchu drogowego.

Progi zwalniaj¹ce nie mog¹ byæ umieszczane dalej ni¿:

– 60 m od linii zatrzymania przy znakach B-20 lub B-32,

– 40 m od koñcowego punktu ³uku poziomego drogi

o promieniu wewnêtrznym R
max

= 25 m  i  k¹cie

zwrotu wiêkszym od 70O,
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Rys. 8.1.1. Liniowy próg zwalniaj¹cy listwowy U-16a

o ograniczonej prêdkoœci przejazdu 25 - 30 km/h

Rys. 8.1.2. Liniowy próg zwalniaj¹cy p³ytowy U-16b

o ograniczonej prêdkoœci przejazdu 25 - 30 km/h

Rys. 8.1.3. Liniowy próg zwalniaj¹cy p³ytowy U-16c

o ograniczonej prêdkoœci przejazdu 25 - 30 km/h

Rys. 8.1.5. Kszta³t i wymiary progu zwalniaj¹cego o zmniej-

szonej szerokoœci w poprzecznym przekroju jezdni

Rys. 8.1.4. Liniowy próg zwalniaj¹cy listwowy U-16d

o ograniczonej prêdkoœci przejazdu 18 - 20 km/h

Urz¹dzenia odwadniania jezdni musz¹ byæ tak wykonane i

utrzymane, by wykluczone by³o powstawanie ka³u¿y wody

lub tafli lodu przed i za progiem zwalniaj¹cym. W przypad-

ku trudnoœci w zapewnieniu takiego odwodnienia

dopuszcza siê stosowanie progów skróconych. Odwodnie-

nie jezdni odbywa siê wtedy ciekiem przykrawê¿nikowym.

Progi zwalniaj¹ce powinien poprzedzaæ znak A-11a.

W zale¿noœci od potrzeb progi zwalniaj¹ce mog¹ byæ

stosowane pojedynczo lub w seriach licz¹cych co naj-

mniej 3 progi. W przypadku serii progów ka¿dy kolejny

próg umieszcza siê w odleg³oœci nie mniejszej ni¿ 20 m

i nie wiêkszej ni¿ 150 m od progu poprzedzaj¹cego. Od-

leg³oœæ miêdzy poszczególnymi progami w serii nale¿y

wyznaczaæ w oparciu o warunki lokalne, natê¿enie ru-

chu (prêdkoœci pojazdów) itp.

Je¿eli na danej ulicy lub obszarze obowi¹zuje ograni-

czenie prêdkoœci do wartoœci umo¿liwiaj¹cej ³agodny

przejazd przez próg, to przed progiem umieszcza siê

tylko znak A-11a  „próg zwalniaj¹cy” z tabliczk¹ T-1

okreœlaj¹c¹ odleg³oœæ do progu.

W uzasadnionych przypadkach zaleca siê stosowanie

znaku A-11a z tabliczk¹ T-2. Przyk³ad oznakowania

progów zwalniaj¹cych U-16 przedstawiono na rys. 8.1.7.

Oznakowanie pionowe progów zwalniaj¹cych wskazu-

j¹ce lokalizacjê i prêdkoœæ graniczn¹ przejazdu przez

próg w zale¿noœci od typu progu pokazano na rysunku

8.1.8. Oznakowanie pionowe nie zwalnia od obowi¹zku

odpowiedniego oznakowania poziomego ka¿dego pro-

gu znajduj¹cego siê na danym terenie.

– 60 m od miejsca lub obiektu wymuszaj¹cego zmniejsze-

nie prêdkoœci pojazdów, np. skrzy¿owania ulic lub dróg,

wymagaj¹ce zmiany kierunku ruchu co najmniej o 70O.

Progi zwalniaj¹ce nie mog¹ byæ umieszczane bli¿ej ni¿:

– 40 m od skrzy¿owania ulic lub dróg,

– 20 m od koñcowego punktu ³uku poziomego drogi,

gdy wewnêtrzny promieñ ³uku jest mniejszy od 50 m,

– 20 m od punktu pocz¹tkowego spadku drogi, gdy

spadek ten przekracza 10%,

– 30 m od przejœcia dla pieszych (nie dotyczy progów

z przejœciami dla pieszych),

– 20 m przed i za przejazdem kolejowym oraz 15 m

przed i za przejazdem tramwajowym, licz¹c od skraj-

nej szyny toru na przejeŸdzie,

– 25 m od najbli¿szej czêœci wiaduktu lub innej kon-

strukcji noœnej.

Ponadto nie dopuszcza siê umieszczania progów zwal-

niaj¹cych na obiektach mostowych i w tunelach, nad

konstrukcjami in¿ynierskimi, takimi jak przepusty, przej-

œcia podziemne, komory instalacji wodoci¹gowych i

c.o. itp., oraz odleg³oœci mniejszej ni¿ 25 m od nich ze

wzglêdu na niszcz¹cy wp³yw wstrz¹sów powodowa-

nych przeje¿d¿aniem pojazdów samochodowych.

Ze wzglêdu na ukszta³towanie w planie drogi progi zwal-

niaj¹ce dzielimy na:

– listwowe – wykonane na szerokoœci ca³ej drogi w for-

mie elementu listwowego jednolitego lub sk³adanego

z segmentów,

– p³ytowe – wykonane w formie p³yty poprzez odpo-

wiednie ukszta³towanie nawierzchni jezdni lub u³o¿e-

nie i zamocowanie na niej odpowiedniej konstrukcji,

– wyspowe - wykonane w formie wydzielonej wyspy

lub wysp umieszczonych na jezdni.

Kszta³ty i wymiary progów zwalniaj¹cych U-16 oraz

graniczne prêdkoœci przejazdu przedstawiono na rys.

od 8.1.1 do 8.1.5.

Na progach zwalniaj¹cych p³ytowych o d³ugoœci p³yty

L > 4 m dopuszcza siê wyznaczanie przejœæ dla pieszych.
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Rys. 8.1.6. Przyk³ady progów zwalniaj¹cych wyspowych:

a)

b)

c)
Rys. 8.1.7. Oznakowanie progów zwalniaj¹cych U-16
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na nie umieszczaæ na progach wykonywanych z seg-

mentów o barwach na przemian czarnej i ¿ó³tej. Na

powierzchni najazdowej progów wykonywanych z seg-

mentów zaleca siê umieszczenie elementów

odblaskowych.

Rys. 8.2.1. Kszta³t i wymiary w przekroju poprzecznym

przyk³adowych progów podrzutowych:

a)

b)

c)

d)

e)

Rys. 8.1.8. Oznakowanie pionowe progu zwalniaj¹cego:

a) dla U-16a, U-16b i U-16c b) dla U-16d

Oznakowanie poziome progów zwalniaj¹cych okreœlono

w za³¹czniku nr 2 do rozporz¹dzenia.

8.2. Progi podrzutowe

Progi podrzutowe mo¿na stosowaæ poza drogami pu-

blicznymi:

– na obszarach o ograniczonej dostêpnoœci lub na ob-

szarach zamkniêtych (drogi po³o¿one wewn¹trz osie-

dli i innych zwartych obszarów zabudowy

mieszkaniowej, tereny zak³adowe, parkingi itp.) i tyl-

ko w przypadkach, gdy konieczne jest ograniczenie

prêdkoœci pojazdów do oko³o 5 - 8 km/h,

– przy wjazdach na parkingi, tereny zak³adowe,

tereny jednostek u¿ytecznoœci publicznej itp., je-

¿eli s¹ tam zainstalowane urz¹dzenia, zamykaj¹ce

teren (bramy, furty, zapory itp.) - jako œrodek,

wzmacniaj¹cy dzia³anie tych urz¹dzeñ i wymuszaj¹cy

powolny wjazd na ten teren,

– na parkingach i innych terenach podobnych, jako œro-

dek dyscyplinuj¹cy ruch wewnêtrzny.

Na drogach publicznych dopuszcza siê stosowanie

progów podrzutowych na obszarze przejœcia gra-

nicznego jako element uzupe³niaj¹cy zaporê U-13b.

Przekroje progów podrzutowych okreœlono na rys. 8.2.1.

Progi podrzutowe mo¿na wykonywaæ z segmen-

tów, z odrêbnymi zakoñczeniami umo¿liwiaj¹cymi

ich instalacjê, w postaci ró¿nych d³ugoœci, na okres

czasowy lub s ta³y.  Na progach podrzutowych

umieszcza siê znak poziomy P-25. Znaku P-25 mo¿-


