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Rogatki umieszcza siê w przekroju poprzecznym drogi

zgodnie z odrêbnymi przepisami. Sposób umieszcza-

nia pó³rogatek pokazano na rysunku 6.2.2.

Rys. 6.2.2. Umieszczanie pó³rogatek U-13c na przejeŸdzie

kolejowym

Rogatki mo¿na stosowaæ równie¿ na przejœciach kolejo-

wych u¿ytku publicznego oraz na przejazdach gospodar-

czych do pól. W tym drugim przypadku mog¹ byæ

zamykane na stale, a otwierane tylko na czas przejazdu.

Na skrzy¿owaniach drogi z bocznic¹ kolejow¹ o okreso-

wym ruchu poci¹gów dopuszcza siê stosowanie rogatek

obrotowych zamykaj¹cych tory kolejowe, a w przypad-

ku przejazdu poci¹gu - drogê. Rogatki te musz¹ mieæ za-

pewnion¹ obs³ugê na miejscu w czasie przejazdu poci¹gu.

6.3. Urz¹dzenia stosowane na przejœciach

granicznych

Urz¹dzeniami do zamykania dróg przecinaj¹cych grani-

cê pañstwa s¹ zapory, które stosuje siê w celu zatrzymania

pojazdów i pieszych.

Zapory maj¹ kszta³t i barwy analogiczne jak rogatki U-13b

opisane w punkcie 6.2.

Zapory stosuje siê na wszystkich drogach przecinaj¹cych

granicê pañstwa. Zapory umieszcza siê w przekroju po-

przecznym drogi. Odleg³oœæ zapór od granicy pañstwa

zale¿y od organizacji kontroli ruchu granicznego oraz lo-

kalizacji przejœcia granicznego.

Liczba zapór na drodze powinna odpowiadaæ rzeczy-

wistym potrzebom. Dopuszcza siê sterowanie zaporami

z odleg³oœci.

Na drogach zamkniêtych dla ruchu,  przecinaj¹cych gra-

nicê pañstwa, umieszcza siê zapory zamykane na sta³e.

Na zaporach lub w ich pobli¿u stosuje siê równie¿ inne

znaki drogowe okreœlone w punktach 7.2.1 i 7.2.2 za-

³¹cznika nr 1 do rozporz¹dzenia.

6.4. Urz¹dzenia stosowane w punktach poboru

op³at

Zapory drogowe w punktach poboru op³at maj¹

kszta³t i barwy analogiczne jak rogatki U-13b.

Na dojazdach do punktu poboru op³at stosuje siê

oznakowanie pionowe znakami B-32 i B-33, a bez-

poœrednio przed  stanowiskami, w których pobierana

jest op³ata - sygnalizatory S-4 i S-7 wskazuj¹ce czyn-

ne stanowiska.

6.5. Urz¹dzenia stosowane w miejscach

wjazdów na drogi niepubliczne

Zapory stosowane do zamykania dróg zak³adowych,

niepublicznych, bram wjazdowych na teren zak³adów

i instytucji, wjazdów do lasu, na parkingi strze¿one

itp., umieszczane s¹ i utrzymywane przez administra-

cjê terenu, na który wjazd jest zamykany. Zapory te

maj¹ kszta³t i barwy analogiczne jak rogatki U-13b.

Je¿eli wjazd jest strze¿ony przez pracowników zak³a-

du lub instytucji (równie¿ wjazd na parking), zapory

mog¹ mieæ inny kszta³t, np. mog¹ byæ wykonane z

³añcucha.

7. Aktywne urz¹dzenia bezpieczeñstwa ruchu

drogowego

Urz¹dzenia bezpieczeñstwa ruchu drogowego, z który-

mi pojazd wchodzi w bezpoœredni kontakt podczas

niezamierzonych zdarzeñ w ruchu, np. podczas kolizji

lub wypadków drogowych, okreœlone s¹ jako aktywne.

Urz¹dzenia te s¹ konstrukcyjnie przystosowane do bez-

poœredniego kontaktu z pojazdem ze szczególnym

uwzglêdnieniem  minimalizacji nastêpstw bezpoœred-

nich uderzeñ w urz¹dzenia, zw³aszcza ich nastêpstw

dla osób znajduj¹cych siê w pojeŸdzie.

Do aktywnych urz¹dzeñ bezpieczeñstwa ruchu drogo-

wego nale¿¹ drogowe bariery ochronne i os³ony

energoch³onne.

7.1. Drogowe bariery ochronne

Drogowe bariery ochronne s¹ urz¹dzeniami bezpie-

czeñstwa ruchu drogowego stosowanymi w celu

fizycznego zapobie¿enia zjechaniu pojazdu z drogi w

miejscach, gdzie jest to niebezpieczne, wyjechaniu po-

jazdu poza koronê drogi, przejechaniu pojazdu na

jezdniê przeznaczon¹ dla przeciwnego kierunku ru-

chu lub niedopuszczenia do powstania kolizji pojazdu

z obiektami lub przeszkodami sta³ymi znajduj¹cymi

siê w pobli¿u jezdni.

Stosowanie drogowych barier  ochronnych do-

puszczalne jest tylko wtedy i w takich miejscach,
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w których przewidywane skutki wypadków bêd¹ po-

wa¿niejsze ni¿ skutki najechania pojazdu na barierê.

Ze wzglêdu na funkcjê drogowe bariery ochronne po-

dzieliæ mo¿na na:

– skrajne – umieszczane przy krawêdzi jezdni, koro-

ny drogi lub obiektu mostowego,

– dziel¹ce – umieszczane na pasie dziel¹cym drogi

dwujezdniowej lub bocznym pasie dziel¹cym,

– os³onowe  – umieszczane miêdzy jezdni¹ a obiektami lub

przeszkodami sta³ymi znajduj¹cymi siê w pobli¿u jezdni.

Ze wzglêdu na materia³ rozró¿niamy bariery:

– stalowe U-14a,

– betonowe U-14b,

– stalowo–betonowe U-14c,

– stalowe linowe U-14d,

– z tworzyw sztucznych U-14e wype³niane piaskiem

lub wod¹ do zabezpieczeñ tymczasowych.

Ze wzglêdu na odkszta³cenie w czasie kolizji  rozró¿-

niamy nastêpuj¹ce bariery:

– sztywne, których odkszta³cenie jest równe lub bliskie zero,

– wzmocnione, w których odkszta³cenie mo¿e docho-

dziæ do 0,85 m,

– podatne, w których odkszta³cenie wynosi od 0,6 do

3,5 m.

Lokalizacjê drogowych barier ochronnych przedstawio-

no na rysunkach od 7.1 do 7.11.

Rys. 7.1. Lokalizacja stalowych barier ochronnych przy

krawêdzi pasa awaryjnego (utwardzonego pobocza)

Rys. 7.2. Lokalizacja stalowych barier ochronnych przy kra-

wêdzi pasa ruchu przy braku utwardzonego

pobocza

Rys. 7.3. Lokalizacja stalowych barier ochronnych przy

krawê¿niku w odleg³oœci nie mniejszej ni¿ 0,5 m

Rys. 7.4. Lokalizacja stalowych barier ochronnych przy

krawê¿niku w odleg³oœci nie wiêkszej ni¿ 0,2 m

Rys. 7.5. Lokalizacja stalowych barier ochronnych w pasie

dziel¹cym dróg dwujezdniowych bez krawê¿ników

Rys. 7.6. Lokalizacja stalowych barier ochronnych w pasie

dziel¹cym dróg dwujezdniowych z krawê¿nikami

Rys. 7.7. Lokalizacja betonowych barier ochronnych przy

krawêdzi pasa awaryjnego (utwardzonego pobocza)
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Rys. 7.8. Lokalizacja betonowych barier ochronnych od kra-

wêdzi pasa ruchu przy braku utwardzonego pobocza

Rys. 7.9. Lokalizacja betonowych barier ochronnych z porê-

cz¹ przy krawê¿niku w odleg³oœci wiêkszej ni¿ 0,5 m

Rys. 7.10. Lokalizacja betonowych barier ochronnych z porêcz¹

przy krawê¿niku w odleg³oœci mniejszej ni¿ 0,2 m

Rys. 7.11. Lokalizacja betonowych barier ochronnych na

drogach dwukierunkowych jednojezdniowych

Bariery linowe U-14d mog¹ byæ stosowane przy kra-

wêdzi pasa ruchu lub w pasie dziel¹cym jezdnie pod

warunkiem spe³nienia warunków odkszta³cenia w cza-

sie kolizji i posiadania atestów bezpieczeñstwa.

Bariery U-14e powinny byæ wykonane z tworzywa

sztucznego o odpowiedniej wytrzyma³oœci i umo¿-

liwiaæ obci¹¿enie ich wnêtrza poprzez zasypanie

piaskiem lub zalanie wod¹. W tabeli 7.1 podano wy-

miary gabarytowe pojedynczych elementów barier

U-14e (rys. 7.12) bez uwzglêdnienia rozwi¹zañ

technicznych po³¹czeñ oraz szczegó³ów dotycz¹cych

profilowania powierzchni. Dopuszcza siê do stosowa-

nia bariery z³o¿one z elementów o nastêpuj¹cych

barwach:

– ¿ó³tej,

– bia³ej,

– bia³ej i czerwonej, montowanych na przemian.

Rys. 7.12. Przyk³adowy element bariery U-14e

Tabela 7.1. Wymiary gabarytowe i masa pojedynczych

elementów barier U-14e

Dopuszcza siê stosowanie na koñcowych elementach

barier urz¹dzeñ i rozwi¹zañ amortyzuj¹cych si³ê ude-

rzenia, w przypadku kolizji, pod warunkiem posiadania

aprobaty technicznej.

7.2. Os³ony energoch³onne i zabezpieczaj¹ce

Os³ony energoch³onne U-15a cechuj¹ siê przede wszyst-

kim poch³anianiem energii pojazdu uderzaj¹cego w os³onê,

a tym samym zmniejszeniem skutków wypadków, do ja-

kich dochodzi³oby przy uderzeniu pojazdów bezpoœrednio

w przeszkodê bez os³ony. Os³ony energoch³onne mog¹ byæ

wykonywane jako wielosegmentowe (rys. 7.2.1).

Dopuszcza siê stosowanie os³on zabezpieczaj¹cych w

postaci monobloków U-15b (rys.7.2.2).


