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Wygrodzenia taœmami ostrzegawczymi powinny znajdo-

waæ siê w odleg³oœci nie mniejszej ni¿ 1,0 m od tych miejsc.

Taœmy powinny byæ rozwieszane na wysokoœci od 0,9 m

do 1,2 m mierz¹c od poziomu terenu do dolnej krawêdzi

taœmy w taki sposób, aby strza³ka ugiêcia miêdzy punkta-

mi mocowania wynosi³a nie wiêcej ni¿ 0,3 m.

Wygrodzenie taœm¹ ostrzegawcz¹ jest dopuszczalne tyl-

ko przy wykopach do g³êbokoœci 0,5 m przy zachowaniu

powy¿szych warunków.

Do krótkotrwa³ych wygrodzeñ obszarów na drodze, wy³¹-

czonych z ruchu przez s³u¿by mundurowe, dopuszcza siê

taœmy posiadaj¹ce nazwy tych s³u¿b, np. „POLICJA”. Przy-

k³ad takiej taœmy przedstawiono na rysunku 11.4.1 lit. c.

11.5. Pacho³ki drogowe

Pacho³ki drogowe U-23 wed³ug wzorów (rys.11.5.1) i

wymiarów przedstawionych w tabeli 11.1 i na rysunku

11.5.2 nale¿y stosowaæ do:

– wyznaczania skosów, tzn. stopniowego zwê¿ania jezdni,

– wyznaczania toru jazdy pojazdów,

– prowadzenia robót krótkotrwa³ych lub szybko

postêpuj¹cych,

– awaryjnego, doraŸnego oznakowania miejsca niebez-

piecznego,

– oznaczania pod³u¿nego uskoku (progu) przy

wykonywaniu nak³adek bitumicznych,

– wygrodzeñ wzd³u¿ jezdni powierzchni wy³¹czonych

z ruchu, z wyj¹tkiem powierzchni zajêtych pod ro-

boty drogowe,

– zabezpieczenia œwie¿o malowanych linii oznakowa-

nia poziomego wzd³u¿ jezdni,

– zabezpieczenia œwie¿o wykonanych remontów cz¹st-

kowych nawierzchni jezdni o powierzchni nie wiêk-

szej ni¿ 1 m2  i szerokoœci do 1,5 m,

– wygrodzeñ wzd³u¿ jezdni powierzchni wy³¹czonych

z ruchu dla potrzeb wykonywanych nak³adek bitu-

micznych oraz powierzchniowych utrwaleñ i rege-

neracji nawierzchni.

Na drogach, gdzie dozwolona jest wy¿sza prêdkoœæ, np.

na autostradach i drogach ekspresowych nale¿y stosowaæ

pacho³ki drogowe odpowiednio wy¿sze od 0,75 m, a masa

po obci¹¿eniu pacho³ka musi gwarantowaæ ich stabilnoœæ.

Pacho³ki drogowe powinny byæ wykonane z materia³u

elastycznego (tworzywo sztuczne, guma itp.). Zaleca siê,

aby kszta³t górnej czêœci pacho³ka umo¿liwia³ zamoco-

wanie na nim œwiate³ ostrzegawczych.  Konstrukcja

pacho³ków powinna umo¿liwiæ obci¹¿anie ich wewn¹trz

u podstawy (np. piaskiem lub wod¹) po ustawieniu na

drodze. Dopuszczalne minimalne masy ustawionych na

drodze pacho³ków zamieszczono w tabeli 11.1.

Rysunek 11.5.1 pokazuje zastosowanie pacho³ków dro-

gowych ze œwiat³em ostrzegawczym o œrednicy

soczewki 200 mm na pacho³ku drogowym U-23b. Ze-

staw z lamp¹ mo¿na montowaæ w nastêpuj¹cej postaci:

– œwiate³ b³yskowych ¿ó³tych,

– œwiate³ pulsuj¹cych ¿ó³tych,
– fali œwietlnej,

– œwiate³ sta³ych czerwonych.

Rys. 11.5.1. Wzory pacho³ków drogowych:

U-23a U-23b U-23c U-23d

Odleg³oœci miêdzy pacho³kami drogowymi nie powinny

byæ wiêksze ni¿:

– 3 m przy wyznaczaniu skosów,

– 10 m przy oznaczaniu pod³u¿nego uskoku,

– 5 do 10 m przy wygrodzeniu wzd³u¿ jezdni powierzchni

wy³¹czonych z ruchu,

– 12 m przy zabezpieczeniu œwie¿o malowanych linii,

– 0,5 m przy zabezpieczeniu œwie¿o wykonanych

remontów cz¹stkowych.

Pacho³ki drogowe powinny byæ w kolorze czerwo-

nym lub pomarañczowym. Dla zapewnienia wyró¿-

niania siê pacho³ków z otoczenia zalecany jest kolor po-

marañczowy fluorescencyjny. Je¿eli pacho³ki ustawione

na drodze maj¹ na niej pozostawaæ w okresie od zmierz-

chu do œwitu, wówczas bia³e poprzeczne pasy powinny

byæ wykonane z materia³ów odblaskowych, w formie na-

klejanych pasów z folii odblaskowej lub nak³adanych

p³aszczy odblaskowych. Ponadto pierwszy i ostatni pa-

cho³ek ustawiony w szeregu powinny byæ wyposa¿one w

œwiat³o ostrzegawcze.

Zaleca siê stosowanie pacho³ków o wymiarach wiêkszych

od standardowych (500 mm).
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11.6. Tablice uchylne z elementami odblaskowymi

Tablice uchylne U-24 wyposa¿one w punktowe elementy

odblaskowe stosuje siê do tymczasowej organizacji

ruchu dla uzupe³nienia:

– linii dziel¹cych pasy ruchu przeciwbie¿nego,

– linii dziel¹cych wspó³bie¿ne pasy ruchu.

Tablice uchylne (rys.11.6.1) musz¹ mieæ konstrukcjê po-

datn¹ w celu zabezpieczenia przed zniszczeniem wskutek

najechania pojazdu. Elementy te nie powinny podczas

zgiêcia za³amywaæ siê ani tak odkszta³caæ trwale, by

odb³yœnik by³ trwale zas³oniêty, choæby czêœciowo.

Odb³yœniki barwy ¿ó³tej i korpusy barwy ¿ó³tej lub ¿ó³-

to-zielonej fluorescencyjnej punktowych elementów

odblaskowych dla ruchu tymczasowego powinny

spe³niaæ wymagania okreœlone w za³¹czniku nr 2 do

rozporz¹dzenia w tabelach 6.3 i 6.4.

Tabela 11.1. Wymiary konstrukcyjne pacho³ków U-23

Rys.11.5.2. Konstrukcja pacho³ka U-23

Rys. 11.6.1. Tablica uchylna z elementami odblaskowymi


