
1

Szanowni Czytelnicy, 

Oddajemy do Państwa rąk kolejny numer biuletynu informacyjnego Stowarzyszenia
Linia Życia. Mamy nadzieję, że poruszone w nim zagadnienia wzbudzą Państwa
zainteresowanie.

Polecam uwadze artykuł omawiający specyfikę oznakowania poziomego w miastach.
Napotykamy tam na inne problemy niż na odcinkach pozamiejskich, zarówno, jeżeli chodzi 
o techniczne problemy związane z wykonaniem oznakowania, jak i kwestie jego trwałości. 

Poruszamy również w biuletynie problem występowania przebarwień oznakowania
poziomego. Zjawisko to występuje najczęściej na drogach wojewódzkich i niestety staje się
czasami przyczyną konfliktu pomiędzy inwestorem a wykonawcą - jak wynika z zebranej
dokumentacji całkiem niepotrzebnie. Dlaczego? Zachęcam do lektury. 

I w końcu dwa artykuły, z których jeden omawia wykonywanie oznakowania
poziomego w tradycyjnej technologii, a drugi opisuje zastosowanie nowych materiałów i
metod aplikacji. 

Mamy nadzieję, że materiały zamieszczone w naszym biuletynie wywołają odzew 
i zechcecie się Państwo z nami podzielić swoimi uwagami na uruchamianym forum pod
adresem www.liniazycia.org.pl. Pragniemy, aby stało się ono miejscem do prowadzenia
dyskusji, wymiany informacji i poglądów na tematy związane z oznakowaniem poziomym i
bezpieczeństwem ruchu drogowego.

Do zobaczenia  na świetnie oznakowanych polskich drogach!

Paweł Zawadzki 
Prezes Zarządu Stowarzyszenia Linia Życia
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W Polsce od wielu lat dominującą
technologią malowania dróg jest
oznakowanie poziome cienkowarstwowe.
Jednym z problemów pojawiających się
podczas wykonywania oznakowania
poziomego tą technologią przy zastosowaniu
wyrobów akrylowych - rozpuszczalnikowych
są przebarwienia wykonanej aplikacji. 
Sytuacja taka ma najczęściej miejsce:

- na nawierzchniach gdzie szwy podłużne
powstałe przy rozkładaniu warstwy ścieralnej
nawierzchni uszczelniono w taki sposób, że
materiał wypływa tworząc grube złącze.

- na nawierzchniach smołowych oraz
zawierających pochodne smoły. 
Przyczyną takiego stanu rzeczy jest
wzajemne oddziaływanie pomiędzy
składnikami farb a nawierzchnią. Wyroby
akrylowo – rozpuszczalnikowe, zawierają w

swoim składzie do 25% substancji lotnych
tzw. rozcieńczalników. Wysychanie tych farb
następuje poprzez odparowywanie
rozcieńczalników, aż do uzyskania suchej
powłoki. Wszystkie substancje lotne
stosowane w farbach tego typu są
rozpuszczalnikami, np.: toluen. Rozpuszczają
one lepiszcza nawierzchni bitumicznych. 
W przypadku nawierzchni o dużej zawartości
lepiszcza bitumicznego, zawierającej
pochodne smoły - rozpuszczanie jest na tyle
silne, że powoduje zmianę barwy
wykonanego oznakowania na kolor rdzawo-
pomarańczowy poprzez przenikanie bitumu
przez powłokę farby. Na tempo i nasilenie
tego zjawiska, a co za tym idzie
intensywniejszą zmianę barwy, ma wpływ
wysoka temperatura powietrza oraz
nawierzchni podczas aplikacji, a także
mikrokulki szklane, które potęgują
negatywną ocenę wizualną oznakowania
poziomego.

Polifarb Cieszyn-Wrocław S.A
wspólnie z firmą ZABERD S.A. w bieżącym
roku, na drogach gdzie wystąpił problem
zmiany barwy wykonanego oznakowania,
wykonał testy porównawcze mające na celu
w sposób niezbity udowodnić, że przyczyną
tych zmian jest rodzaj nawierzchni. Spośród
wiodących na polskim rynku wyrobów
produkowanych przez różnych producentów
wybrano trzy farby akrylowe-
rozpuszczalnikowe i j e d n ą wodo-
rozcieńczalną. Wytypowano odcinek drogi
gdzie występował problem zmiany barwy.
Wykonano aplikację porównawcze
wszystkimi rodzajami farb. Już w trakcie
aplikacji farby akrylowe-rozpuszczalnikowe
ulegały przebarwieniu, a w perspektywie
czasowej zjawisko się nasilało. Jedynie farba
wodorozcieńczalna ze względu na swój skład
nie uległa przebarwieniu, co dokumentują
poniższe zdjęcia:

WPŁYW NAWIERZCHNI NA ŻÓŁKNIĘCIE FARBY

fot. M. Bojanowicz - Zaberd S.A.

fot. M. Bojanowicz - Zaberd S.A.
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- farba akrylowa – rozpuszczalnikowa producent A

- farba akrylowa – rozpuszczalnikowa producent B

- farba akrylowa – rozpuszczalnikowa producent C

- farba wodorozcieńczalna producent D

fot. M. Bojanowicz - Zaberd S.A.

fot. M. Bojanowicz - Zaberd S.A.

fot. M. Bojanowicz - Zaberd S.A.

fot. M. Bojanowicz - Zaberd S.A.
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Na niektórych odcinkach dróg gdzie
wystąpiły przebarwienia wykonano także 
w ramach testu dwukrotną aplikacje 
w odstępie czasowym jednego miesiąca.
Stwierdzono nieznaczną poprawę w zakresie
zmniejszenia intensywności powstających
przebarwień, co uwidaczniają poniższe
zdjęcia.
- malowanie jednokrotne 

- malowanie dwukrotne 

Przeprowadzony powyższy eksperyment
jasno pokazuje, że dla wszystkich dróg, na
których z powodu rodzaju nawierzchni
oznakowanie wykazuje tendencje do zmiany
barwy - alternatywą jest aplikacja farbą
wodną, która nie rozpuszcza nawierzchni ze

względu na rozcieńczalnik, jakim jest woda.
Należy też dodać, że farby wodo-
rozcieńczalne na nawierzchniach bitu-
micznych mają lepszą biel, natomiast ich
trwałość a także widzialność w nocy 
w horyzoncie czasowym jest dużo niższa niż
w przypadku wyrobów akrylowych –
rozpuszczalnikowych. Technologia farb
wodorozcieńczalnych od kilku lat jest obecna
w krajach Europy zachodniej. Wymaga ona
przystosowania rodzimego parku
maszynowego do aplikacji, polskie firmy
wykonawcze obserwując tendencje
europejskie przygotowują swój sprzęt do
potrzeb tego wyrobu. 

Reasumując, aby spełnić wysokie wymagania
jakościowe stawiane obecnie aplikacjom 
z farby przez Zarządców Dróg w zakresie Qd
(widzialność w dzień) i Rl (widzialność 
w nocy), należałoby wyłączyć z aplikacji
farbami akrylowo - rozpuszczalnikowymi te
odcinki dróg, na których występuje problem
przebarwiania oznakowania. Wskazane
również by było, aby na nawierzchniach tych
zastosować farby wodorozcieńczalne
jednocześnie skracając okres gwarancji na
tych odcinkach do 9 miesięcy ze względu na
ich trwałość. 
Drugą dopuszczalną wg nas możliwością jest
akceptacja przez Zarządców Dróg żółtych
przebarwień oznakowania widzianych 
w dzień. Kierujący  w czasie dnia ma do
dyspozycji, poza samym oznakowaniem,
wiele różnych  elementów pomagających 
w orientacji na drodze. Poza tym
oznakowanie chociaż z przebarwieniami
wciąż jest widoczne. Decydującym
argumentem za poważnym rozważeniem
tak iego  rozwiązania jest  fakt  że
przebarwienia oznakowania nie wpływają na
obniżenie widzialność w nocy, a ten parametr
z punktu bezpieczeństwa ruchu jest
najistotniejszy.

Autorzy:
Marta Parusel - Polifarb Cieszyn - Wrocław S.A.

Mariusz Bojanowicz - Zaberd S.A.

fot. M. Bojanowicz - Zaberd S.A.

fot. M. Bojanowicz - Zaberd S.A.

fot. M. Bojanowicz - Zaberd S.A.
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Klasyczna farba to od wielu lat
wiodąca technologią znakowania dróg 
w naszym kraju. Szacuje się, że rok rocznie
około 70-80% dróg malowanych w naszym
kraju pokrywa się farbą. Co wpływa na tak
szerokie zastosowanie tej aplikacji? Jakie są
główne zalety, tych materiałów, które
wpływają na ich popularność? Na te i inne
pytania spróbujemy odpowiedzieć w tej
publikacji.

Środki finansowe płynące z budżetu
państwa na inwestycję i utrzymanie dróg, a co
za tym idzie na oznakowanie poziome śmiało
można określić jako skromne. Zarządcy dróg
stoją więc przed dylematem w jaki sposób
zapewnić bezpieczeństwo ruchu kierowcom i
pasażerom pojazdów poruszających się
naszymi drogami. W takich realiach
niezastąpione okazuje się oznakowanie
wykonane farbami. W przeliczeniu na 1 m2

aplikacja ta jest bowiem najtańszą dostępną
na naszym rynku. Pozwala więc ona
zarządom dróg w oparciu o posiadane zasoby
pieniężne oznakować dużą część polskich
dróg.

K o l e j n y m  a r g u m e n t e m
przemawiającym na korzyć farb jest ich
trwałość. Żywotność aplikacji z farb
generalnie określa się na 12 miesięcy. Na
drogach, których parametry geometryczne
(szerokie pasy ruchu, brak ciasnych łuków),
dobry stan nawierzchni oraz ukształtowanie
w terenie pozwalają na płynną, swobodną
jazdę trwałość oznakowania dochodzi do 24
miesięcy. Tu bardzo dobrym przykładem są
autostrady, drogi ekspresowe i drogi
dwupasmowe, gdzie oznakowanie jest
zawsze czytelne i mimo dużego natężenia
ruchu nie ulega szybkiemu zniszczeniu . Auta
poruszają się  swoim tempem, zmieniając
płynnie pasy ruchu bez gwałtownego
hamowania, które ma najgorszy wpływ na
oznakowanie. Biorąc pod uwagę konieczność
odnawiania oznakowania corocznie nawet 

w perspektywie kilku lat koszt robót jest
niższy od oznakowania wykonanego masami
chemoutwardzalnymi czy termoplasty-
cznymi, których trwałość określa się na 
3-5 lat. Ponad to należy dodać, że każde
odnowienie oznakowania z farby poprawia
coraz bardziej jego właściwości techniczne.

Nieodzowne wydaje się także
powiedzieć, o tym w jaki sposób wykonuje
się aplikacje farbą. Do tego celu stosuje się
malowarki hydrodynamiczne typu „airless”,
rzadziej maszyny pneumatyczne, które
obecnie wychodzą już z użycia. Farbę po
wymieszaniu w opakowaniu przelewa się do
zbiorników maszyn malujących, a mikrokule
szklane przesypuje do zbiorników.
Malowarki pod dużym ciśnieniem natryskują
farbę i mikrokule szklane na nawierzchnie
drogi poprzez układ specjalnych pistoletów 
z dyszami aplikacyjnymi. Na polskim rynku
ogólnie dostępne są  malowarki różnych
producentów. Są one w pełni zauto-
matyzowane, pozwalają na dokładne
dozowanie materiału, regulację ciśnienia,
ustawianie prędkości jazdy, rodzaju
malowanych linii itp. Ma to duży wpływ na
łatwość obsługi i kontrolę jakości
wykonanych prac. Większość malowarek
wyposażona jest w bardzo duże zbiorniki na
materiały oraz posiada własny napęd.
Prędkość poruszania się tych samojezdnych
urządzeń kształtuje się między 2,5 - 6,0 km/h
co w połączeniu z pojemnością zbiorników
(brak konieczności częstego dostarczania
materiału do maszyny) powoduje, że
technologia ta jest najwydajniejsza spośród
dostępnych na rynku. Ze względów
bezpieczeństwa pracującej malowarce zawsze
towarzyszy 1 lub 2 samochody
zabezpieczające, które jednocześnie dowożą
materiał do maszyny. Koszt malowarek
zależy oczywiście od ich rozmiarów 
i budowy a kształtuje się między 50-500 tys.
PLN i w porównanie z innymi technologiami

MALOWANIE DRÓG KLASYCZNĄ FARBĄ
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jest to sprzęt najtańszy. 
Zaletą farb jest fakt, że aplikacje

wykonuje się na nawierzchniach bitu-
micznych, betonowych i kostkowych bez
konieczności ich wcześniejszego przygo-
towania, co jest nieodzowne dla innych
materiałów.

Często na odcinkach dróg
modernizowanych, remontowanych czy
przebudowywanych   wprowadza się  nową
organizację ruchu  Zdarza się, że nie zdaje
ona jednak egzaminu, zachodzi więc
konieczność zmiany oznakowania poziomego
. Niezbędne więc jest usunięcie istniejącego
znakowania. Aplikacje z farb łatwo można
usunąć przy użyciu frezare, śrutownic,
strumienia wody czy piasku pod dużym
ciśnieniem czy środkami chemicznymi nie
powodując jednocześnie uszkodzenia
warstwy ścieralnej nawierzchni. Można także
w ten prosty sposób skorygować błędy
powstałe podczas wykonywania aplikacji.
Należy dodać, że poza farbą wszystkie inne
typy oznakowania trzeba co jakiś czas
całkowicie zlikwidować i położyć od nowa.

Dla wszystkich osób poruszających
się naszymi drogami najważniejsze jest ich
bezpieczeństwo. Maksymalne bezpie-
czeństwo to odnowione i czytelne oznako-
wanie. Parametry techniczne, odpowiadające
za komfort naszej jazdy to przede wszystkim
widzialność oznakowania w nocy(Rl) 
i widzialność w dzień (ß). Oznakowaniu 
w technologii farb stawia się wysokie
wymagania w tym zakresie, często
nieosiągalne dla innych technologii.
Osiągnięcie tak dobrych wyników jest
rezultatem długoletnich testów, które
doprowadziły do wypracowania sprawdzo-
nych układów aplikacyjnych tzn. dopaso-
wania odpowiedniej farby do odpowiedniego
rodzaju mikrokul szklanych. Bazując na
wiedzy i doświadczeniu szerokiego grona
naszych wykonawców   wyselekcjonowano
mikrokule szklane, zapewniające otrzymanie

najlepszych efektów. Dziś wiemy, że
stosowanie mikrokul szklanych o granulacji
100-600 lub 125-630 w obróbce silikonowej
bądź silanowej pozwoli spełnić wymagania w
zakresie widzialności w dzień i w nocy
stawiane oznakowaniu. W naszym kraju
dostępne jest wiele farb i mikrokul szklanych
pochodzących od różnych producentów
(Interminglass, Maestria, Polifarb Cieszyn-
Wrocław, PRC Prosing i wielu innych ) ich
jakość i wzajemne dopasowanie pozwala na
wykonanie wzorcowego oznakowania.
Nie należy także zapominać o wykonawcach
malowania. W Polsce jest wiele wysoko
wyspecjalizowanych firm, które zajmują się
oznakowaniem dróg. Można śmiało
stwierdzić, że większość z nich ma w swej
ofercie malowanie klasycznymi farbami,
które niejednokrotnie są znaczącym źródłem
przychodów tych przedsiębiorstw. Ich park
maszynowy nie budzi żadnych zastrzeżeń,
pracują bowiem na nowoczesnych malo-
warka. Dysponują wykwalifikowanym
personelem. Brygady malarskie, szybko 
i sprawie prowadzą prace na drodze „pod
ruchem”, w sposób najmniej uciążliwy dla
kierowców. Surowo przestrzegają reżimów
technologicznych dotyczących temperatury
powietrza, nawierzchni czy optymalnej
wilgotności w czasie aplikacji.
Można śmiało stwierdzić, że w swoim
przywiązaniu do farb nie jesteśmy
odosobnieni. Farbami malują także w dużym
zakresie  nasi sąsiedzi w Czechach, w Rosji,
na Ukrainie, na Słowacji czy we Francji.
Podsumowując - naszym zdaniem farby
akrylowe powinny nadal być podstawowym
materiałem do malowania dróg. Jest to dobra,
tania i wielokrotnie sprawdzona technologia
pozwalająca uzyskać aplikacje na bardzo
wysokim poziomie. Umożliwia  ona wymalo-
wanie dużej sieci polskich dróg, zapewniając
bezpieczeństwo i komfort jazdy podróżnych.

Autor :
Marta Parusel 
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Ogromne natężenie ruchu kołowego,
znakowanie jezdni przy niesprzyjających
warunkach atmosferycznych i w konsekwencji
jego szybka degradacja. Oto kluczowe
problemy, z jakimi trzeba się liczyć 
w przypadku znakowania ulic w miastach.

Na drodze widoczność równa się
życiu. Uniknąć jadącego z naprzeciwka
pojazdu może tylko ten, kto go dostrzeże.
Żeby nie wpaść do rowu na ostrym zakręcie
trzeba widzieć krawędź jezdni. Niezależnie
od warunków atmosferycznych czy pory dnia.
Jasnym jest, że zwłaszcza niebezpieczne
odcinki dróg, muszą być zawsze dobrze
oznakowane. Widoczna linia boczna to często
granica między życiem a śmiercią.

WIDZIEĆ ZNACZY REAGOWAĆ

Ale oznakowanie dróg jest równie bardzo,
jeśli nie bardziej potrzebne w warunkach, 
w których o braku widoczności mówić nie
sposób - na przykład w miastach. W wysoce
zurbanizowanym otoczeniu pełnym nie tylko
latarni ulicznych, ale także neonów oraz
rozświetlonych bloków i kamienic
nawierzchnia widoczna jest praktycznie
zawsze. Najczęściej nie ma także kłopotów z
dostrzeżeniem innych użytkowników dróg.
Jest ich tak dużo, że przeciętny kierowca
będzie miał raczej problem z dostrzeżeniem
nawierzchni pomiędzy autami, niż samych
aut. Zwłaszcza w centrach dużych metropolii
w godzinach szczytu. Ale właśnie wtedy
okazuje się, że jasne rozgraniczenie
lewoskrętu, od pasa aut jadących z przeciwnej
strony gwarantują uniknięcie kolizji.
Widoczna z kilkudziesięciu metrów zebra
pozwala zorientować się, że w tym rejonie na

jezdnię, a więc pod koła pojazdu, może
wkroczyć pieszy. Dzięki dostrzeżeniu
przejścia odpowiednio wcześniej kierowca
może zwolnić i zachować właściwą dla takich
przypadków zdwojoną czujność.
Dlatego właśnie w trzecim już biuletynie
naszego stowarzyszenia chcemy się bliżej
przyjrzeć specyficznym problemom, jakie
towarzyszą oznakowaniu poziomemu 
w miastach.

N I E J E D N O R O D N I E  C Z Y L I
KŁOPOTLIWIE

Podstawowym kłopotem jest szybka
zużywalność oznakowania. Wynika ona 
z dwóch czynników. Po pierwsze po ulicach
miast porusza się znacznie więcej pojazdów
niż w takiej samej jednostce czasu na drogach
pozamiejskich. Co jednak ważniejsze inna
jest specyfika tego ruchu. W trasie jazda
przebiega płynnie, kierujący trzymają się
swoich pasów jezdni sporadycznie jedynie go
zmieniając. Czyli sporadycznie najeżdżając

kołami na linie – tak środkowe jak i boczne.
W mieście wygląda to zupełnie inaczej.
Autobusy miejskie zatrzymujące się na
przystankach, samochody praktycznie bez
przerwy zmieniają pasy ruchu omijając

Linie na jezdni w miastach znikają kilka razy szybciej niż na podobnej
nawierzchni poza terenami zabudowanymi

JAŚNIEJ, CIAŚNIEJ I CZĘŚCIEJ

fot. M. Bojanowicz - Zaberd S.A.
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wolniejszych kierowców, czy choćby
pieszych. W skrócie mówiąc specyfika ruchu
pojazdów w mieście jest niejednorodna.
Kierowcy przyspieszają, zwalniają, zmieniają
pasy jazdy i hamują, często gwałtownie. 
A wszystko to na oznakowanej nawierzchni.
Właśnie niejednorodna specyfika ruchu
miejskiego powoduje, że znacznie częściej
niż poza miastem, oznakowanie jest
najeżdżane i hamuje się na nim. Co po prostu
niszczy linie i znacznie skraca czas ich
czytelności. Dlatego znacznie częściej trzeba
je odnawiać.

NOCNE HARCE KIEROWCÓW

Ale to nie jedyny kłopot. Ponieważ w trakcie
dnia po ulicach miast poruszają się
samochody jego mieszkańców, natężenie
ruchu kołowego zmusza zarządców dróg do
oznakowywania nawierzchni nocą. Próby
malowania jezdni w trakcie dnia wiązałyby
się po prostu ze zbyt dużymi kosztami
społecznymi – w postaci korków 
i zdenerwowania kierowców – by zarządca
mógł sobie na to pozwolić. Jednak
znakowanie ulic po ciemku ma swoje
ogromne minusy. Główny z nich to aura.

Nocą zwiększa się prawdopodobieństwo
występowania zjawisk atmosferycznych
takich jak mgła czy rosa. A oznakowanie
wykonywane w takich warunkach odznacza
się znacznie mniejsza trwałością niż gdyby

proces nakładania przebiegał w optymalnych
warunkach. W efekcie zdarza się, że po trzech
lub nawet dwóch miesiącach oznakowanie
jezdni trzeba odświeżać.

KLĄTWA WĄSKICH ULIC

Zarządcy dróg miejskich mają problemy
niespotykane na innych drogach. Należą do
nich na przykład wąskie uliczki o małym
promieniu skrętu. Duże, ciężkie pojazdy,
takie jak autobusy, które poza miastem
pojawiają się znacznie rzadziej, skręcając
pomiędzy starymi kamieniczkami 
z konieczności jedną z opon zawsze stoją na
oznakowaniu oddzielającym od siebie pasy
ruchu, ścierając je w zastraszającym tempie.
Wyraźnie można to zauważyć obserwując
popularne zebry. Nierzadko zdarza się, że są
one namalowane tuż przed ostrymi zakrętami.
Kierowcy muszą więc na nich rozpoczynać
manewr skrętu. Kończy się tak, że już po
kilkunastu tygodniach dwa pasy na przejściu
dla pieszych są ledwie widoczne, podczas gdy
pozostałe lśnią nowością.

KŁOPOTY Z KOSTKĄ

Kolejnym niespotykanym poza miastem
problemem są niejednorodne nawierzchnie.
Na większości terenów niezabudowanych
jezdnie w większości, na długich odcinkach,
mają taką samą nawierzchnię. W miastach
spod płatów nawierzchni bitumicznej, czyli
popularnego asfaltu, często wychyla się
kostka. Są miejsca, gdzie tak zwane kocie łby
są jedyna nawierzchnią ulicy - bo są np.
zabytkowe i nie można ich usunąć ani
zastąpić. Rodzi to konieczności dobierania
specyficznego oznakowania dla kostek. 
W Polsce kostkę brukową najczęściej znakuje
się zwykłymi farbami. Mimo, że wytrzymują
one na tej nawierzchni zdecydowanie krócej
niż na bitumie. Osiągają one trwałość na
poziomie jednej trzeciej czy nawet jednej
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czwartej tego, co uzyskuje się na
nowoczesnych nawierzchniach. Zarządcy
dróg twierdzą jednak, że i tak opłaca się to
bardziej, niż używanie droższego
oznakowania. Bowiem także one wytrzymują
znacznie krócej na kostce niż bitumie. 
A bardziej ekonomicznie jest używać
tańszych materiałów.

ZBYT TRWAŁE, ALE 

Z podobnych względów wielu zarządców
dróg unika wtapiania oznakowania 
w nawierzchnię. Ten sposób znacznie
podwyższa jego trwałość. I paradoksalnie
właśnie ta wytrzymałość, według zarządców
dróg, jest tu głównym problemem.
Przekonują oni bowiem, że to co się sprawdza
w trasie - w mieście może być problemem.
Ich zdaniem zbyt często istnieje konieczność
zmiany organizacji ruchu - a koszty usuwania

takiego oznakowania są zbyt duże, żeby
opłacało się je stosować.
Warto rozważyć, czy z punktu widzenia
bezpieczeństwa kierowców, w miastach nie
stosować tzw. kocich oczek. Są to punktowe
elementy odblaskowe znane przeciętnemu
kierowcy z tras pozamiejskich, gdzie często
umieszcza się je pomiędzy dwoma liniami
ciągłymi. Ale także w miastach, zwłaszcza na
gorzej oświetlonych ulicach, także mogą być
bardzo pożyteczne. Głównie ze wzg. na
świetną odblaskowość. Czerwone i białe
kocie oczka po roku zachowują
odblaskowość na poziomie 500

milikandeli/lux/m2, podczas gdy zwykłe
oznakowanie grubowarstwowe, po takim
samym czasie jedynie około 100, 
a cienkowarstwowe oczywiście już od dawna

jest całkiem wytarte.
Z rozmów z pracownikami miejskich

zarządów dróg, jakie odbyliśmy przed
powstaniem tego tekstu, wynika, że kwestie
techniczne nie są najistotniejsze. Tylko od
indywidualnej decyzji inwestora, od jego
potrzeb i preferencji zależy wybór
technologii. Najczęściej spotykany pogląd
głosi, że w tej chwili na rynku dostępne są już
takie dobre środki, że kłopoty polegają raczej
na ich umiejętnym wykorzystaniu, niż ich
właściwościach technicznych.
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Czy oznakowanie może wytrzymać na
jezdni trzy razy dłużej niż klasyczna farba?
Spełniać rygorystyczne normy ochrony
środowiska? Może. Takie możliwości dają
nowe technologie.

Farby wodorozcieńczalne, materiały
chemoutwardzalne i termoplastyczne. Wokół
tych trzech metod znakowania nawierzchni
narosło wiele stereotypów. Nie wszystkie 
z nich są prawdziwe, ale także nie wszystkie
z tą prawdą się mijają. Poniższy tekst
przedstawi fakty na temat każdej z tych trzech
technologii. Zaprezentujemy mocne i słabe
strony każdej z nich, zasugerujemy także
gdzie i w jakich warunkach najlepiej jest
stosować poszczególne metody.

ROZPUSZCZANE WODĄ

Jak sama nazwa wskazuje farby
wodorozcieńczalne jako rozpuszczalnika
używają wody. Przypomnijmy, że 
w tradycyjnych farbach akrylowych używa
się do tego substancji sztucznych, które
znacznie gorzej wpływają na środowisko
naturalne. Pod tym względem farby

wodorozcieńczalne przewyższają tradycyjne

metody. Choć trzeba uczciwie przyznać, że
też nie są czyste jak łza ponieważ zawierają
domieszki innych rozpuszczalników. Jednak
mimo tego w porównaniu do tradycyjnych
farb akrylowych pod tym względem
wypadają znacznie lepiej.
Ale to nie jedyna ich przewaga. W Polskich

warunkach znacznie lepiej od swoich
akrylowych koleżanek sprawdzają się na
nawierzchniach bitumicznych o dużej
zawartości lepiszcza bitumicznego. Takie
nawierzchnie występują jeszcze w dużej
ilości na naszych polskich drogach i jest
bardzo wskazane wykonywanie oznakowania
w tej technologii, aby inwestor był
usatysfakcjonowany mimo nienajlepszej
kondycji przestarzałej nawierzchni.
Znakowanie ich farbami tradycyjnymi jest
mniej skuteczne, bo w przypadku
nawierzchni o dużej zawartości lepiszcza
bitumicznego, zawierającej pochodne smoły,
rozpuszczanie jest na tyle silne, że powoduje
zmianę barwy wykonanego oznakowania na
kolor rdzawo-pomarańczową poprzez
przenikanie bitumu przez powłokę farby. 
W efekcie znacznie spada jakość

Chemią, wodą i ogniem – najnowsze metody oznakowania używają wszystkich
żywiołów przy nakładaniu na drogę

DŁUŻEJ, RZADZIEJ, TRWALEJ

fot. M. Bojanowicz - Zaberd S.A.

fot. M. Bojanowicz - Zaberd S.A.



11

oznakowania w ocenie wizualnej dziennej
natomiast widzialność nocna jest bez zmian.
Z farbami wodorozcieńczalnymi takich
kłopotów nie ma, bo woda w takie reakcje z
bitumem nie wchodzi.
Farby wodorozcieńczalne na nawierzchniach
bitumicznych mają lepszą biel, jednak ich
trwałość a także widzialność w nocy 
w horyzoncie czasowym jest zazwyczaj
niższa niż w przypadku wyrobów akrylowych
- rozpuszczalnikowych, wymagają również
specjalnych maszyn aplikacyjnych.

Dlatego nasi eksperci zalecają stosowanie ich
do odświeżania oznakowania, czyli
przemalowywania, oznakowań trwalszych
(farb i mas chemoutwardzalnych 
i termoplastycznych) oraz do kładzenia ich na
wciąż jeszcze bardzo popularnych w Polsce
nawierzchniach bitumicznych o dużej
zawartości lepiszcza bitumicznego.

TWARDE DZIĘKI CHEMII

Farby i masy chemoutwardzalne to w tej
chwili najtrwalsze dostępne na rynku
materiały do znakowania poziomego
nawierzchni. Pojawiły się właśnie w tym celu
żeby uzyskać możliwie jak najdłuższą
wytrzymałość. I w tej roli sprawdzają się
wyśmienicie trzykrotnie przebijając pod tym
względem tradycyjne farby akrylowe.
Oznakowanie ta metodą może pozostawać
widoczne nawet kilka lat. Swoją
wytrzymałość zawdzięcza faktowi, że 

w warstwie, którą można położyć, nie
występują mikropory. Dzięki temu jest ona
bardziej odporna na działania niszczące
czynników zewnętrznych. Istotą tej metody
jest fakt, że na drodze pozostaje cały materiał.
Dzięki temu jest ona wysoce przyjazna
środowisku naturalnemu. Co więcej bardzo
łatwo odnowić oznakowanie tą metodą - przy
pomocy farb. 
Ze stosowaniem tej metody wiążą się jednak

spore kłopoty. Po pierwsze jest najdroższa 
z wszystkich w tej chwili stosowanych. Po
drugie technologia nakładania wymaga
niezwykłej precyzji. Już niewielkie błędy 
w aplikacji zdecydowanie pogarszają jej
właściwości. Praktycy podkreślają jednak, że
z drugiej strony kłopoty z aplikacją mogą
wystąpić przy każdym typie oznakowania. Co
więcej maszyny konieczne do tej aplikacji są
niezwykle drogie. Ale za to oznakowanie tego
typu można łatwo nakładać ręcznie - przy
użyciu najprostszych narzędzi, takich jak
szpachelka i paca. Dlatego nasi eksperci
zalecają stosowanie tej metody przede
wszystkim na przejściach dla pieszych, które
z reguły są najbardziej narażone na ścieranie.

Warto w tym miejscu wspomnieć o tym, że ta
metoda stała się podstawą do wprowadzenia
tzw. oznakowania strukturalnego
(akustycznego), które zapewnia one nie tylko
dobrą odblaskowość samego oznakowania,
ale dodatkowo wprowadza element
otrzeźwiający - wibracyjny, gdy kierowca
najedzie na takie oznakowanie. Trzeba w tym

fot. M. Bojanowicz - Zaberd S.A.
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miejscu dodać, że na tego typu oznakowaniu
występuje utrudnione samooczyszczanie 
z kurzu ze względu na strukturę i co za tym
idzie oznakowanie w ocenie wizualnej
dziennej traci na swojej jakości.

LINIE NA CIEPŁO

Ostatnią z metod są materiały
termoplastyczne. Jak nazwa wskazuje ich
nakładanie odbywa się w wysokiej
temperaturach, w których materiały
termoplastyczne przechodzą z postaci
proszku w stan ciekły.

Oznakowanie termoplastyczne ma wszystkie
zalety oznakowań grubowarstwowych, czyli
ogromną wytrzymałość i możliwość
stosowania oznakowań strukturalnych. 
W porównaniu do materiałów
chemoutwardzalnych są tańsze, choć
maszyny niezbędne do ich nakładania są
równie drogie. Są także mniej podatne na
potencjalne błędy aplikacyjne ekip
malujących - wysoka temperatura rozkładanej
masy termoplastycznej i jej wtapianie się w
nawierzchnię znacznie ułatwia uzyskanie
trwałego oznakowania.
Ale właśnie konieczność nakładania ich 
w wysokich temperaturach - ponad 180 stopni
Celsjusza - to główna wada tego typu
oznakowań, ze względu na bezpieczeństwo
pracowników oraz konieczność ponoszenia
dodatkowych kosztów na kotły do grzania
masy. 

Nasi eksperci zalecają stosowanie tej metody
w miastach i górach. Choć możliwe jest także

stosowanie ich na wszystkich typach dróg
szczególnie obciążonych ruchem. Czyli
takich, na których oznakowanie farbami
wyciera się szczególnie szybko.
Reasumując. Nowe technologie są drogie, ale
to nie powód, żeby z założenia z nich
zrezygnować. W zamian za wyższą cenę
oferują bowiem nie tylko wyższą
wytrzymałość, ale także potrafią znacznie
poprawić bezpieczeństwo użytkowników
dróg. Nowe metody sprawdzają się w każdej
sytuacji lepiej od swych tradycyjnych
odpowiedników. I choć nie wszędzie z punktu
widzenia zarządcy dróg ich użycie jest
ekonomicznie uzasadnione, to w innych są
niezastąpione.
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POZIOME ZNAKI DROGOWE

P - 1a, 1b,
1d, 2a, 3a,
3b, 4, 5, 6,
6a, 7c, 7d

P - 23 P - 1c, 1e,
2b, 7a, 7b

P - 1c, 1e,
2b, 7a, 7b

P - 8b P - 8d P - 8iP - 8c

P - 8e P - 8f P - 8gP - 1a, 1b,
1d, 2a, 3a,
3b, 4, 5, 6,
6a, 7c, 7d

P - 6a
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P - 9a P - 9b P - 14 P - 8a

P - 16 P - 22 P - 15 P - 13

P - 24

P - 11
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WZÓR 
I SYMBOL ZNAKU

RODZAJ
ZNAKU

WZÓR 
I SYMBOL ZNAKU

RODZAJ
ZNAKU

P - 1a, 1b,
1d, 2a, 3a,
3b, 4, 5, 6,
6a, 7c, 7d

P - 1c, 1e,
2b, 7a, 7b

P - 10

P - 8a

P-8b

P-8e

P - 8g 

P-8c

P - 6a

P - 8h

P - 8i

P-8d

P-8f

linia 
biała

linia 
biała

linia 
biała

strzałka 
biała

strzałka 
biała

strzałka 
biała

strzałka 
biała

strzałka 
biała

strzałka 
biała

strzałka 
biała

strzałka 
biała

strzałka 
biała

linia 
biała

trójkąt
biały

trójkąt
biały

napis
biały

napis
biały

piktogram
biały

piktogram
biały

piktogram
kolorowy

trójkąt

piktogram
kolorowy

elipsa

linia
kolorowa

Znaki firmowe, napisy i inne znaki
specjalne realizujemy na

specjalne zamówienie według
dostarczonego projektu

P - 9a                P - 9b

P - 11

P - 14

P - 13

P - 15

P - 16

P - 22

P - 23

P - 24
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Rozpoczynający się Nowy Rok 

to nie tylko okres radości, 

ale rownież zadumy nad tym, co minęło 

i nad tym, co nas czeka. 

Tak wiec dużo optymizmu, 

wiary, szczęścia i powodzenia 

życzą

Członkowie 

Stowarzyszenia Linia Życia

design: A. Więcławska
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