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Polecam Państwu lekturę 17. wydania naszego biuletynu Stowarzyszenia Linia Życia, w którym poruszamy szereg tematów związanych
z ogólnie pojętą tematyką bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Wszyscy obserwujemy w ostatnich latach duży wzrost natężenia ruchu
na drogach w Polsce. Efektem tego wzrostu jest zwiększenie się liczby
zdarzeń drogowych. Aby skutecznie im zapobiegać, niezbędne są dobrze oznakowane drogi. Oznakowania tworzone przy wykorzystaniu
nowoczesnych metod i technologii, to drogi bezpieczniejsze. Dlatego
też pragniemy na łamach naszego biuletynu przedstawić Państwu
niektóre z takich rozwiązań.
Zachęcając do lektury, szczególnej uwadze polecamy wywiad z Pawłem Skierczyńskim – kierownikiem Pracowni Chemii i Ochrony Środowiska Instytutu Badawczego Dróg i Mostów – w którym poruszamy
zagadnienia dotyczące materiałów stosowanych do wykonywania
oznakowania poziomego, jak i sposobu badania właściwości wykonanych oznakowań poziomych. Zwracamy również uwagę na nowe
„trendy” w oznakowaniu poziomym i urządzeniach bezpieczeństwa
ruchu drogowego. Możemy do nich zaliczyć nowe typy ekologicznych
materiałów stosowanych przy oznakowaniu dróg czy nowoczesne
rozwiązania w zakresie barier drogowych. Równie istotnym zagadnieniem, które poruszamy w naszym biuletynie, są punktowe elementy
odblaskowe o zwiększonej trwałości.
Pragniemy również podzielić się z Państwem zagadnieniami dotykającymi ﬁrmy przy wykonywaniu prac na drogach takimi, jak niejednolity
system podatkowy czy nierealne wymagania i okresy gwarancyjne
dla oznakowań poziomych. Ciekawą lekturą będą również wywiady
z osobami bezpośrednio wykonującymi oznakowanie dróg.
Chciałbym serdecznie podziękować Członkom Stowarzyszenia za zaangażowanie w prace nad zmianą istniejących rozwiązań prawnych
dotyczących oznakowania dróg, jak również uaktualnienia istniejących
przepisów i wytycznych tak, aby dostosować je do obecnych realiów.
Zapraszam do lektury!
Norbert Delipacy
Prezes Zarządu
Stowarzyszenia Linia Życia
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Szymon Luboiński
– radca prawny, Planeta sp. z o.o.

Utrzymaniowe VATerloo?
W 2014 r. nastąpiła zasadnicza zmiany linii interpretacyjnej Ministra Finansów
w zakresie stosowania stawek VAT na kontraktach utrzymaniowych. Nie przeszło
to bez echa wśród firm utrzymaniowych, które w obliczu nasilających się kontroli
pozostawione zostały same sobie. Kto znajdzie sposób na wyjście z impasu?

P

rzed 2013 r. wszystko było jasne. Niezależnie od tego, czy usługi utrzymaniowe realizowane były w reżimie
„Utrzymaj Standard”, czy też nie, zarówno zamawiający, jak i wykonawcy
mieli pełną jasność co do tego, że kontrakty tego
rodzaju cechuje zastosowanie dwóch stawek podatku VAT – 23% podstawowej i 8% obniżonej,
w zależności od fakturowanego asortymentu.
Firmy utrzymaniowe, startujące w przetargach,
niezależnie od tego, czy stawkę VAT obrały samodzielnie − przy kontrakcie „wywołaniowym”,
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czy też korzystały ze stawki narzuconej w formularzu ofertowym przez Zamawiającego
− przy kontrakcie „Utrzymaj Standard”, realizowały usługi, fakturując je w zgodzie z obowiązującymi przepisami, złożoną ofertą i czystym
sumieniem. Potwierdzeniem tego była aprobata, zarówno zamawiających usługi jednostek budżetowych, jak i organów podatkowych.
Na marginesie należy wskazać, że nawet przy
kontraktach „wywołaniowych” (przy których Wykonawca sam w ofercie określał stawki podatku
VAT) przyjęcie w ofercie innych niż wynikające
z obowiązującego wówczas stanowiska ﬁskusa

stawek skutkowałoby jej odrzuceniem, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1) lub 6) Ustawy Prawo
zamówień publicznych.
W roku 2014 nad branżą zawisły czarne chmury.
Ministerstwo Finansów, pomimo wcześniejszej
konsekwencji, radykalnie zmieniło swoje stanowisko, kwestionując prawidłowość rozdzielania
stawek dla poszczególnych asortymentów usług
utrzymaniowych, uznając za prawidłowe wyłącznie przyjęcie opodatkowania całości ceny
usługi jako „kompleksowej” stawką podstawową
23%. Implikacją tego była niemal natychmiasto-
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ustalono na poziomie 50 mln zł netto, co przy
równym podziale pomiędzy asortymenty
8% i 23% dawało kwotę 57,750 mln zł brutto.
W 2016 r. w drzwiach ﬁrmy Y pojawił się kontroler skarbowy, stwierdzając w wyniku kontroli,
że od 2012 r. z tytułu umowy utrzymaniowej ﬁrma Y ma zaległości w podatku VAT na poziomie
3,75 mln zł. Co więcej, z racji faktu, że niedopłata
powstawała od 4 lat, kontrolerzy skrupulatnie
ustalili konieczność zapłaty 7,5 mln zł karnych
odsetek skarbowych (przyjęte 12% w skali roku).
W obliczu 11,25 mln zł, niespełna 1-milionowa
kwota należnych do zapłacenia kosztów egzekucyjnych na rzecz ﬁskusa, wydaje się wręcz symboliczna. Powyższy, choć abstrakcyjny przykład,
nie jest wcale nierealny. Bowiem przy zakładanym optymistycznie 4-6-proc. poziomie zysku,
strata na poziomie jego pięciokrotności może
okazać się zgubna nawet dla ﬁrm posiadających
solidne zaplecze ekonomiczne.

wa zmiana stanowiska organów kontrolnych,
które „wyczuwając mięso”, hurtowo przystąpiły do przeprowadzania czynności kontrolnych
wobec ﬁrm utrzymaniowych, z góry spodziewając się, jakiego rodzaju nieprawidłowości
będą mogli znaleźć. Dotkliwość tych działań
spotęgowana była faktem, że umowy tego rodzaju zawierane były niejednokrotnie na 2, 4, czy
6 lat. Właściciele ﬁrm z branży utrzymaniowej
mieli związane ręce – wobec braku stosownych
aneksów z zamawiającymi brakowało podstaw
rewizji przyjmowanych stawek, a z drugiej strony zejście z realizowanych kontraktów wiązałoby się z poddaniem się pod sankcję w postaci
wielomilionowych kar umownych.

W drugiej połowie 2018 r., po publikacjach prasowych i zaangażowaniu Ogólnopolskiej Izby
Gospodarczej Drogownictwa, GDDKiA przystąpiła do pracy nad wyjściem z impasu. Rozpoczęto rozmowy z wykonawcami, ustalając warunki
poprawy ich sytuacji. Mimo że dotychczasowych
działań nie można określić mianem propozycji
pełnego rozwiązania problemu, niewątpliwie
na uznanie zasługuje sam fakt wyciągnięcia pomocnej dłoni w stronę wykonawców.

Na dzień sporządzania niniejszego artykułu,
propozycje systemowe GDDKiA rozwiązywały
problem jedynie częściowo (pomijały choćby
kwestie odsetek, kosztów egzekucyjnych czy
analogicznych problemów zatwierdzonych podwykonawców). Pomimo ewidentnego oddania
i zaangażowania w sprawę niektórych z jej przedstawicieli, wyeliminowanie następstw feralnych
zdarzeń z 2014 r. wymaga jeszcze wiele pracy.
Opisana sytuacja prowadzi do wniosku, że w naszym systemie niewątpliwie brak jest wypracowanych niezbędnych kanałów komunikacyjnych.
Niepokój wzmaga okoliczność, że zarówno Minister Finansów, jak i Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad są jednostkami działającymi w imieniu tego samego podmiotu – Skarbu
Państwa. Konsultacje, czy to na etapie przygotowania dokumentacji przetargowej, czy na etapie
opracowania interpretacji podatkowej, połączone
z wypracowaniem niezbędnych kanałów komunikacyjnych, z dużym prawdopodobieństwem
pozwoliłyby uniknąć tragicznego dla branży
„ujednolicenia” stawek.
Pozostaje mieć nadzieję, że ta kosztowna lekcja pozwoli wyciągnąć konstruktywne wnioski
i wypracować rozwiązania, które w przyszłości
pozwolą uniknąć nieporozumień w ramach jednostek Skarbu Państwa, w taki sposób, by ich
konsekwencje nie stanowiły pola ostatniej bitwy
prywatnych przedsiębiorców.


Niestety także zamawiający, dominujący w sektorze kontraktów utrzymaniowych, Generalna
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, nie od razu
kwapił się do przyjścia z pomocą Wykonawcom.
W retoryce przewijał się szereg argumentów
odwołujących się do dyscypliny ﬁnansów publicznych oraz ryzyka utraty pozyskanych doﬁnansowań.
Żeby unaocznić miarę ﬁnansowej dolegliwości
zagadnienia, przyjmijmy, że Zamawiający X zawarł w 2012 r. 4-letni kontrakt utrzymaniowy
z Wykonawcą Y. Wartość przedmiotu umowy
www.liniazycia.org.pl
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Jacek Danielski
dyrektor ds. Inżynierii Ruchu, Planeta sp. z o.o.

Podwyższone wymagania
dla tzw. nowego oznakowania
poziomego

Jednym z podstawowych parametrów, jakim winno się charakteryzować czytelne
oznakowanie poziome, jest wysoki współczynnik odblaskowości zapewniający
właściwą widoczność w warunkach nocnych. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. [1] powierzchniowy współczynnik odblasku
oznakowania poziomego RL na autostradach powinien być nie mniejszy
niż 200 mcd/lx/m2, na drogach ekspresowych nie mniejszy niż 150 mcd/lx/m2,
a na pozostałych drogach nie mniejszy niż 100 mcd/lx/m2. Jednocześnie
rozporządzenie dopuszcza, że na oświetlonych drogach miejskich można stosować
oznakowanie nieodblaskowe.

O

pracowane w 2006 roku przez
GDDKiA Ogólne Specyfikacje
Techniczne dla oznakowania
poziomego [2] określają minimalne wymagane wartości
tego samego parametru odblaskowości na zmienionych zasadach, wprowadzając do wymogów
czynnik czasu, jaki upłynął od aplikacji oznakowania. Wartość współczynnika RL powinna wynosić na autostradach i drogach ekspresowych
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dla oznakowania barwy białej i oznakowania
nowego (czyli w ciągu 14-30 dni po wykonaniu)
co najmniej 250 mcd/lx/m2. Na tych samych drogach wartość RL dla oznakowania eksploatowanego w ciągu od 2 do 6 miesięcy po wykonaniu
winna nie spadać poniżej 200 mcd/lx/m2. Z biegiem czasu wartość tego samego współczynnika na autostradach i drogach ekspresowych dla
oznakowania barwy białej eksploatowanego
powyżej 7 miesięcy po wykonaniu ma pozostać

wyższa niż 150 mcd/lx/m2. Przepisy te są częściowo sprzeczne z wymogami zdeﬁniowanymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury [1],
gdyż dopuszczają, aby parametr widzialności
oznakowania w nocy na autostradach kształtował się w przedziale od 150 do 200 mcd/lx/m2,
a nie powyżej 200 mcd/lx/m2.
Natomiast w przypadku pozostałych dróg wartość współczynnika RL dla oznakowania nowego powinna wynosić minimum 200 mcd/lx/m2,
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czyli dwukrotnie więcej, niż dopuszcza rozporządzenie [1], oraz minimum 150 mcd/lx/m2 dla
oznakowania eksploatowanego do 6 miesięcy
od daty wykonania.
Umieszczenie w OST [2] zmiennych w czasie wymogów wywołuje liczne kontrowersje. Z punktu
widzenia użytkowników dróg nie ma znaczenia,
czy poruszają się oni po drogach, na których malowanie linii wykonywane było dwa tygodnie,
sześć miesięcy czy trzy lata temu i nie oczekują
z tego powodu różnorakiej czytelności znaków.
Powinno być dokładnie przeciwnie. Kierowca
ma prawo oczekiwać jednolitego, niezmiennego
w czasie poziomu jakości oznakowania. Prawdopodobną przyczyną powstania obecnych zapisów w OST jest założenie, że parametry oznakowania zmieniają się w czasie, ulegając powolnej
degradacji. Stąd oczekiwanie, aby wartości początkowe spełniały odpowiednio większe wymagania. Takie stanowisko jest oczywiście słuszne,
jednakże nie uwzględnia wszystkich czynników.
Jednym z istotnych pominiętych elementów jest
różnorodne tempo obniżania parametrów oznakowania w zależności od rodzaju linii.
Wszystkie linie i elementy oznakowania poziomego można podzielić na trzy grupy. Pierwsza
to linie każdorazowo najeżdżane, a więc te, których cel oraz usytuowanie na jezdni powodują,
że każdy pojazd poruszający się po oznakowanym pasie ruchu będzie na nie częściowo lub
całkowicie najeżdżał (przykładowo przejścia dla
pieszych). Druga to linie sporadycznie najeżdżane, a więc te, które przejeżdżane są jedynie
przez pewną część uczestników ruchu, np. pojazdy zmieniające pas lub zjeżdżające na pobocze
oraz trzecia − linie nienajeżdżane, czyli te, których
zgodnie z ich celem i funkcją użytkownicy nie
powinni przejeżdżać w trakcie jazdy (na przykład
linie krawędziowe ciągłe). Jest oczywiste, że w inwww.liniazycia.org.pl

nym tempie będzie przebiegał proces pogarszania wszystkich parametrów, w tym widzialności
w nocy, na liniach każdorazowo najeżdżanych,
a w innym na liniach nienajeżdżanych. Dlaczego zatem przyjęto, że wartości parametrów nowego oznakowania na wszystkich rodzajach linii mają być takie same, co w przypadku dróg
niższych kategorii niż drogi ekspresowe oznacza
dwukrotne zwiększenie minimalnych wymagań?
Czy są badania, z których wynika, po jakim czasie
odblaskowość linii krawędziowych zmniejsza się
dwukrotnie? A może dla oznakowań nienajeżdżanych wystarczyłoby zwiększenie wymagań
początkowych o 20-30%? Dlaczego pomierzona w stanie nowym odblaskowość linii krawędziowej na drodze ekspresowej (linie krawędziowe stanowią niejednokrotnie ponad 90%
powierzchni oznakowania drogi ekspresowej)
na poziomie 230-240 mcd/lx/m2 w świetle OST [2]
dyskwaliﬁkuje tak wykonane oznakowanie, skoro
w świetle rozporządzenia [1] poziom minimalny
to 150 mcd/lx/m2?
Drugim pominiętym istotnym czynnikiem jest
różne tempo pogarszania się parametrów w zależności od przyjętej technologii wykonania
oznakowania. Spadek parametrów postępuje
szybciej dla oznakowań cienkowarstwowych
niż grubowarstwowych lub taśm. Wspomniane
w OST zapisy tego nie rozróżniają. Nie uwzględniają więc również trwałości oznakowania. Oczekiwana trwałość oznakowania grubowarstwowego to trzy – cztery lata. A zatem tzw. stan nowy,
czyli okres do 1 miesiąca, to w rzeczywistości
nikły procent całego okresu eksploatacji. Czy
można to porównać do oczekiwanej trwałości
oznakowania cienkowarstwowego przejścia dla
pieszych, czyli sześciu miesięcy? W tym przypadku stan nowy to 1/6 całego okresu eksploatacji.
Czy zatem nie powinno się inaczej deﬁniować

stanu nowego dla różnych technologii? W praktyce oznakowanie malowane farbami powinno
być uważane za nowe przez okres do 7, maksymalnie do 14 dni od daty wykonania.
Nieporozumienia wzbudza również zapis mówiący o okresie eksploatacji po wykonaniu oznakowania. W przypadku nowych inwestycji droga
zazwyczaj nie jest dopuszczana do użytkowania
bezpośrednio po aplikacji znaków poziomych.
Jednak czy to oznacza, że oznakowanie nie jest
eksploatowane? Trwający tygodniami lub miesiącami ruch technologiczny na odcinkach dróg
nieprzekazanych do normalnego ruchu również
ma istotny wpływ na obniżenie parametrów
oznakowania. Jaką zatem eksploatację powinniśmy uwzględniać, obliczając wiek oznakowania?
Wymienione uwagi nakazują rozpatrzenie zasadności dalszego utrzymywania wprowadzonych przez OST [2] zapisów wprowadzających
stopniowanie wymagań dotyczących parametrów oznakowania w zależności od jego wieku,
ze szczególnym uwzględnieniem wymagań dla
tzw. nowego oznakowania. Odstąpienie od nich
nie tylko wykluczyłoby wymienioną niezgodność
z wymogami rozporządzenia [1], ale również
przywróciło przejrzystość i logikę oczekiwaniom
stawianym oznakowaniu poziomego dróg. 
Piśmiennictwo
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia
3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów
drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkach ich umieszczania
na drogach. Załącznik nr 2. Dziennik Ustaw RP,
Nr 220, poz. 2181.
2. Ogólne Specyfikacje Techniczne D-07.01.01:
Oznakowanie poziome. Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad, Warszawa 2006.
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mgr inż. Andrzej Graniczny, Saferoad Grawil

Gwarancje na oznakowanie
poziome dróg
Z oznakowaniem poziomym dróg zawodowo związany jestem już 27 lat. Gdy
zaczynałem moją zawodową przygodę, w specyfikacjach przetargowych pojawiały
się jeszcze farby chlorokauczukowe, zaczęto stosować farby węglowodorowe,
a o masach termoplastycznych czy chemoutwardzalnych i taśmach niewiele
słyszano. Szybki rozwój technologii, wprowadzenie nowych materiałów wymusiły
powstanie norm i wytycznych dotyczących poziomego znakowania dróg.

W

1997 roku Instytut Budowy Dróg i Mostów wydał
zeszyt nr 55 autorstwa
dr. Zenona Szczepaniaka,
"Warunki Techniczne
– poziome oznakowanie dróg POD-97".
To opracowanie do dziś ma istotny wpływ na wymagania stawiane oznakowaniu poziomemu
dróg. W 2003 roku wprowadzono Szczegółowe
warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach,
czyli tzw. Instrukcję oznakowania. Są to ujednolicone przepisy określające: zasady, zakres, wygląd
i warunki (obowiązujące standardy) oznakowania
pionowego, poziomego, sygnałów drogowych
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oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu – montowanych na drogach publicznych różnych szczebli administracyjnych. Dokument ten jest częścią
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 roku (Dz.U. nr 220, poz. 2181) będącego wykonaniem upoważnienia ustawowego zawartego
w art. 7 ust. 3 Ustawy z dnia 30 czerwca 1997 roku
Prawo o ruchu drogowym.
Na podstawie tych warunków i rozporządzeń
do dziś trwają próby, by unormować zagadnienia związane z gwarancją na oznakowanie poziome. Zakłada się, że w zależności od zastosowanej
technologii oznakowania poziomego, można
wymagać od wykonawcy oznakowań pewnych
okresów gwarancji, jak w tab. 1, z pewnymi zastrzeżeniami (uwagi).

UWAGA 1 : Okresy gwarancyjne z tab. 1 ogranicza się do 50% w następujących przypadkach:
− stosowania piasku lub piasku z solą do zimowego utrzymania dróg,
− nawierzchni bitumicznych niejednorodnych
o warstwie spękanej, łuszczącej się, z luźnymi
grysami.
UWAGA 2: Nie udziela się gwarancji na wykonane oznakowanie w następujących przypadkach:
− tam, gdzie utrzymanie zimowe prowadzone
jest za pomocą stalowych lemieszy lub ciężkiego sprzętu typu równiarka,
− wykonywania oznakowania w przypadku
nawierzchni, których czas użytkowania jest
krótszy niż jeden miesiąc (nie dotyczy ozna-

NORMY I PRZEPISY

kowań z mas termoplastycznych i taśmy realizowanych metodą wklejania na gorącą nawierzchnię),
− wykonywania oznakowań w okresie
od 1 listopada do 31 marca (nie dotyczy
oznakowań z taśmy wklejanych na gorącą
nawierzchnię),
− nawierzchni z kostki kamiennej,
− nawierzchni zasolonych, silnie zdeformowanych, spękanych, o łuszczącej się powierzchni, na łączach podłużnych i poprzecznych
ze szczelinami.
I tu temat gwarancji wydaje się unormowany,
prosty oraz zrozumiały, w miarę dobrze opisany. Jednak w tab. 1 podaje się okresy gwarancji
z dopiskiem minimum.
Zamawiający najczęściej stawiają dużo wyżej
poprzeczkę i nakładają w przetargach okresy
gwarancji na oznakowanie cienkowarstwowe
− 2 lata, na grubowarstwowe − 5 lat i więcej. Moim
zdaniem po okresach, zgodnie z tab. 1, oznakowanie powinno być utrzymywane. Niestety musimy
spojrzeć również na parametry, które powinno
spełniać oznakowanie w okresie eksploatacyjnym i podczas gwarancji. Nie zamierzam zanudzać Cię, Szanowny Czytelniku, jednostkami, lecz
powiem, że oznakowanie musi cechować się dobrą widzialnością w dzień i w nocy, odpowiednią
szorstkością, posiadać odpowiednią barwę, pokrywać odpowiednią powierzchnię (brak wytarcia) oraz wymaga się często, by było widoczne
w nocy w czasie deszczu (dla mnie to najważniejsza cecha) oraz spełniało funkcję akustyczną.

Zachowanie wszystkich tych parametrów jednocześnie na wysokim poziomie i wymaganie,
by oznakowanie spełniało wszystkie parametry
w okresie gwarancji, jest często niespełnialne.
Na przykład, by oznakowanie było szorstkie,
musimy ograniczyć jego odblaskowość, by było
widoczne lepiej w nocy w czasie deszczu, musimy poprzez zastosowanie oznakowania strukturalnego ograniczyć jego widoczność w nocy
w stanie suchym – moim zdaniem bardziej
to problem sposobu pomiaru odblaskowości
tego oznakowania.
Następny ważny problem to uzależnienie gwarancji od momentu odbioru wykonanego oznakowania i braku tolerancji na wadliwe elementy.
Nasza przepisy nie precyzują, jaka część oznakowania, jaki procent, może nie spełniać pewnych
parametrów. Na przykład przy odbiorze nowego
oznakowania, często zakłada się, że 100% oznakowania ma spełniać wszystkie parametry. Zważywszy, że wykonanie danego kontraktu na odnowę czy wykonanie oznakowania o powierzchni
50 000 m2 trwa miesiąc, kwartał i dłużej, a oznakowanie to jest pod ruchem, ulega degradacji (wyjazd z budowy, eksploatacja w trakcie budowy
i inne nieprzewidziane przypadki), zamawiający
może, zgodnie z obecnymi zapisami, nie odebrać prac w przypadku stwierdzenia uszkodzeń
choćby jednego tylko elementu stanowiącego
promil całości powierzchni. A okres gwarancji
obowiązuje od dnia dokonania odbioru.
Dużym problemem ﬁrm zajmujących się oznakowaniem poziomym jest fakt, że pomimo wzra-

stającego natężenia ruchu nie uwzględnia się
go w określaniu okresu gwarancyjnego.
Ta sama gwarancja dla oznakowań obowiązuje
na drogach o diametralnie różnym natężeniu ruchu. I tak na drodze o natężeniu 1000 pojazdów
na dobę wymagane przez zamawiającego gwarancje w danej technologii są takie same, jak na drodze
o natężeniu 35 000 pojazdów umownych na dobę.
Poniekąd niektóre kraje europejskie to uwzględniają i certyﬁkują materiały, uzależniając ich dopuszczenie od „natężenia ruchu”.
Instytucje dopuszczające materiały do znakowania poziomego dróg w Niemczech i Hiszpanii certyﬁkują materiały na podstawie badań
liczby przejazdów po danym oznakowaniu kół
samochodowych w warunkach laboratoryjnych.
Jeżeli w wyniku tych prób oznakowanie z danego materiału po 4 mln cyklach najechanego
koła na próbkę zachowa wymagane parametry,
to materiał tak zbadany otrzymuje certyﬁkat.
Obecnie członkowie Linii Życia w ramach prac
Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa i Instytutu Badawczego Dróg i Mostów rozpoczynają pracę między innymi nad postulatami
zmian obecnych zapisów dotyczących okresów
gwarancyjnych.
Jeżeli interesują Państwa zagadnienia i wiedza
związane z oznakowaniem poziomym, to odsyłam do Podręcznika Oznakowania Poziomego
z 2011 roku, opublikowanego przez Stowarzyszenie Linia Życia.


Drogi zamiejskie
(bez przejść dla pieszych)

Drogi w miastach,
przejścia dla pieszych

Cienkowarstwowe
− farby rozpuszczalnikowe
− farby wodorozcieńczalne
− sprayplasty cienkowarstwowe

12 m-cy

6 m-cy

Grubowarstwowe
− masy termoplastyczne
− masy chemoutwardzalne
− sprayplasty grubowarstwowe

36 m-cy

24 m-ce

Grubowarstwowe
− taśmy prefabrykowane

60 m-cy

36 m-cy

Rodzaj oznakowania

Tab. 1. Okresy gwarancji
www.liniazycia.org.pl

11

WYWIAD

Oznakowanie poziome
bez tajemnic

Instytut Badawczy Dróg i Mostów jest wiodącą polską
placówką naukową zajmującą się problematyką
infrastruktury komunikacyjnej. Swymi pracami naukowymi,
wdrożeniowymi, ekspertyzami i konsultacjami wspiera
inwestycje, modernizacje oraz remonty dróg i mostów,
a także pomaga wprowadzać racjonalne systemy
zarządzania siecią drogową. Na pytania Stowarzyszenia
Linia Życia dot. zasad prawnych, problemów i trendów
w oznakowaniu poziomym odpowiada Paweł Skierczyński
z Instytutu Badawczego Dróg i Mostów.
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Jaka jest rola IBDiM w zapewnieniu należytego stanu oznakowania poziomego dróg
na terenie naszego kraju? Czy IBDiM dostrzega problemy utrudniające realizację oraz kontrolę właściwego stanu oznakowania dróg?
Rolę tę możemy obecnie podzielić na kilka
elementów. Główna część to opracowywanie
dokumentów umożliwiających wprowadzanie
wyrobów do obrotu, poprzednio były to aprobaty techniczne, obecnie − Krajowe Oceny
Techniczne. W części technicznej jako laboratorium akredytowane wykonujemy niezbędny
do wydania tego dokumentu zakres badań,
m.in. badanie trwałości na drogowym odcinku doświadczalnym. Kolejnym elementem jest
certyﬁkacja wyrobów. Jeżeli uznamy, że należyty stan polega na tym, że oznakowanie jest
funkcjonalne, to te dwa aspekty mają właśnie
to na celu – do stosowania dopuszczone są wyroby, których trwałość została potwierdzona
w krajowych warunkach użytkowania. Trzeci
element naszej działalności to badania kontrolne oznakowania wykonanego już na drogach.
Instytut od lat 90. ubiegłego wieku wykonuje
takie działania, posiada niezbędny, nowoczesny sprzęt umożliwiający zarówno badania, tak
zwane punktowe, urządzeniami ręcznymi, jak
i badania dynamiczne reﬂektometrem mobilnym. I tu właśnie widzę pewien problem dotyczący kontroli jakości oznakowania poziomego.
Obecnie badaniami zajmują się albo sami Zarządcy dróg, albo wykonawcy, najrzadziej wynajęte prywatne laboratoria. Wskazane byłoby,
żeby w kontroli odbiorowej brała udział trzecia,
niezależna, najlepiej akredytowana jednostka.
Instytut bierze udział w pracach normalizacyjnych oraz legislacyjnych.
Bardzo istotnym elementem jest również udział
w pracach badawczych z zakresu brd. Z takich
ostatnich ważnych projektów można wymienić „RID-I/36 Oznakowanie eksperymentalne
dróg w aspekcie zachowań uczestników ruchu”,
„RID-I/64 Wpływ czasu i warunków eksploatacyjnych na trwałość i funkcjonalność elementów
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bezpieczeństwa ruchu drogowego”, „UDRIVE Poprawa brd w wyniku badań kierowców w warunkach rzeczywistych”.
Co mówią przepisy prawa na temat dopuszczenia do stosowania materiałów do oznakowania poziomego?
W obecnym stanie prawnym wprowadzanie
wyrobów budowlanych do stosowania reguluje Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia
16 kwietnia 2004 r. z późniejszymi zmianami.
Ostatnia nowelizacja wprowadziła zapisy Rozporządzenia 305/2011 Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) ustanawiającego zharmonizowane
warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/
EWG. Należy tu jeszcze wymienić akty delegowane do ustawy o wyrobach budowlanych,
tj. dwa Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych oraz w sprawie
sposobu deklarowania właściwości użytkowych
wyrobów budowlanych, oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. Jeśli chodzi
o parametry techniczne czy też rodzaje znaków, jakie mogą być stosowane, takim aktem
prawnym jest Ustawa prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 roku wraz z późniejszymi zmianami oraz dwa akty delegowane do tej ustawy, tj. Rozporządzenie dotyczące
znaków i sygnałów drogowych z 31 lipca 2002 r.
oraz Rozporządzenie dotyczące szczegółowych
warunków technicznych dla znaków i sygnałów
drogowych, oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Są to zatem raczej wiekowe przepisy, ale
wiemy, że prowadzone są prace nad nowelizacją Szczegółowych Warunków Technicznych dotyczących znaków i sygnałów drogowych.
Powszechnie wymagane Aprobaty Techniczne
zostały zastąpione Krajową Oceną Techniczną.
Jakie są główne różnice między tymi dokumentami? Jaki był cel tej zmiany?
Zmiana ta wynikała z wprowadzenia Rozporządzenia 305/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady
Unii Europejskiej. W wyniku implementacji tego
rozporządzenia do prawa krajowego na podstawie znowelizowanej Ustawy o wyrobach budowlanych, o czym mówiłem wcześniej, unieważnione zostało rozporządzenie o Aprobatach
Technicznych i wprowadzono to dotyczące Krajowej Oceny Technicznej. Od 1 stycznia 2017 r.
www.liniazycia.org.pl

wydawane są Krajowe Oceny Techniczne. Podstawowa różnica między tymi dokumentami jest
taka, że chociaż obydwa są pozytywną oceną
techniczną przydatności wyrobu budowlanego
do zamierzonego stosowania, to Krajowa Ocena
Techniczna dotyczy dokładnie zdeﬁniowanego
typu lub typów wyrobu i w tym dokumencie
podajemy wynik oceny dla każdego zdeﬁniowanego typu wyrobu w odniesieniu do wymagań podstawowych obiektu.
Oznakowanie poziome można badać punktowo, przy pomocy reflektometrów, lub liniowo, dynamicznie, przy pomocy np. aparatury
typu Ecodyne. Czy stosując te różne techniki
pomiarowe, otrzymuje się identyczne wartości, czy też konieczne jest stosowanie przeliczników lub współczynników w celu uzyskania
wiążącego wyniku?
W momencie pojawienia się mobilnych pomiarów jako preferencyjny uznawany był wynik z reﬂektometrów mierzących punktowo. Obecnie
obydwa te wyniki są praktycznie porównywalne.
Jedyna nieścisłość może wynikać tylko z różnicy
w dokładnej lokalizacji miejsca pomiaru.
Badając punktowo oznakowanie poziome,
można ustawiać reflektometr w lokalizacjach, gdzie spodziewamy się dobrych wyników (odcinki proste, linie sporadycznie
najeżdżane), lub gdzie spodziewamy się
wyników złych (linie każdorazowo najeżdżane, zanieczyszczone). Czy istnieją zapisy
dotyczące doboru punktów pomiarowych
oraz wstępnego oczyszczenia oznakowania zapewniające uzyskanie obiektywnych
wyników?
Wiele środowisk zwraca uwagę na ten problem.
Wskazane byłoby opracowanie dokumentu
w formie zaleceń lub wytycznych co do metodyki wyboru lokalizacji pomiaru i całej procedury
wykonywania pomiarów oznakowań poziomych.
Mamy usankcjonowaną jedynie częstotliwość
wykonywania pomiarów, a już wybór konkretnych lokalizacji jest czysto uznaniowy. W sposób pośredni rozwiązaniem może być wykonywanie w szerszym zakresie pomiarów urządzeniem mobilnym. Pomiar taki daje pełny obraz
oznakowania podłużnego. Jeżeli w przyszłości
wprowadzilibyśmy System Zarządzania Oznakowaniami, to koniecznym elementem takiego
systemu jest baza danych z pełnymi informacjami o stanie oznakowania.

W 1997roku nakładem IBDiM ukazały się
Warunki Techniczne. Poziome oznakowanie
dróg, popularnie nazywane POD-97. Dokument ten jest jedną z tzw. biblii fachowców
od oznakowania poziomego. Od tamtej pory
wiele się zmieniło, wprowadzono nowe materiały, wybudowano wiele nowych dróg,
obserwujemy stały wzrost liczby samochodów na polskich drogach? Czy możemy się
spodziewać uaktualnienia tego dokumentu?
Taka nowelizacja była planowana i nawet pojawił się wyprzedzająco zapis w Ogólnej Specyﬁkacji Technicznej z 2006 r., która przywołuje taki
znowelizowany dokument. Jednak nie został
on wydany, a obecnie prace nad nową wersją POD nie są prowadzone. Jeżeli środowisko
szeroko rozumianego brd widzi potrzebę nowelizacji tego dokumentu, możemy do tego
tematu wrócić.
Nadal brak jest zharmonizowanych europejskich norm dotyczących materiałów
do oznakowania poziomego. Na jakim etapie są prace w Komisji Europejskiej nad tym
dokumentem?
Normą, która miała harmonizować ten obszar,
miała być znowelizowana norma EN 1871. Niestety głównie z powodu braku konsensusu co do badania trwałości nie została ona przegłosowana.
Ostatni projekt tej normy z 2018 roku nie zawiera
już zharmonizowanych wytycznych dotyczących
materiałów do oznakowania poziomego, a dotyczy jedynie badań metod ﬁzycznych.
Jakie dostrzega Pan nowe trendy w oznakowaniu poziomym?
Takich trendów można wymienić wiele, ale nie
wiem, czy wszystkie można uznać za nowe,
bo pojawiały się one od wielu lat. Zasadniczo
należy promować i popierać wszystkie działania,
które poprawiają funkcjonalność oraz trwałość
oznakowania. Jako ciekawostkę można wymienić na pewno zastosowanie do oznakowania
poziomego materiału fotoluminescencyjnego.
Inne przykłady innowacyjnych rozwiązań, to takie, które poprawiają widoczność oznakowania
w nocy, szczególnie w warunkach wilgotnych,
co uzyskuje się głównie poprzez zastosowanie
odpowiedniego materiału odblaskowego. Można
wymienić także różnego rodzaju aplikacje oznakowań w formie 3D – takie rozwiązania mogą
znacznie poprawić bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu, czyli pieszych.
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Malowane
odpowiedzialnością
Aby zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom ruchu drogowego, ułatwić korzystanie
z dróg i minimalizować ryzyko wypadków, niezmiennie stosuje się oznakowanie poziome.
Wytyczne dot. ich wykonywania zawarte są w licznych rozporządzeniach Ministra
Infrastruktury, a także w Ustawie o drogach publicznych i Prawie o ruchu drogowym.
Stosowane są na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych.
Przez wzgląd na ich ważną funkcję, ich wykonanie powinno być staranne i dokładne.
Odpowiedzialność za ich realizację spoczywa na firmach dysponujących odpowiednim
sprzętem i specjalistami. Można zaliczyć do nich m.in. przedsiębiorstwo DUBR Sp. z o.o.,
zajmujące się produkcją i wykonawstwem znaków drogowych pionowych oraz poziomych,
a także innych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dla Stowarzyszenia
Linia Życia operatorzy malowarek, na co dzień związani z firmą DUBR, Jerzy Musiał
i Jacek Pisarczyk, zdradzą tajniki swojego zawodu oraz opowiedzą o tym jakże
odpowiedzialnym zajęciu.
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Jerzy Musiał
– operator malowarki zatrudniony w Przedsiębiorstwie DUBR

Długo zajmuje się Pan oznakowaniem poziomym?
Od 1983 roku, gdy zaczynałem pracę w Komunalnym Przedsiębiorstwie
Robót Drogowych. Technologię, jaką wtedy stosowaliśmy, można określić jako brak technologii. Malarz drogowy miał wtedy do dyspozycji:
pędzel, drewniany szablon, sznurek oraz kredę. Farby stosowane wtedy
miały mało wspólnego z ekologią. A nas po całonocnym malowaniu
bardzo bolały plecy od ciągłego schylania się.
Czyli technologia wykonywania oznakowania bardzo się
zmieniła od tamtego czasu?
Zmieniło się dokładnie wszystko. Oczywiście ciągle to operator odpowiada za jakość wykonywanego oznakowania, to on musi zaprogramować komputer, prowadzić malowarkę i pilnować całego procesu
malowania, ale nowoczesny sprzęt znacznie ułatwia tę pracę. Obecnie
pracuję na samojezdnej, hydrodynamicznej malowarce Trassar 251, która wyróżnia się dużą wydajnością.

dzo ułatwiły nam życie. Początki mojej pracy przy oznakowaniu poziomym wspominam z pewnym sentymentem, ale na pewno nie z tęsknotą.
Co jest najtrudniejszego w tej pracy?
Specyﬁka naszej pracy ma to do siebie, że szczyt sezonu przypada
na miesiące letnie. Najtrudniejsze jest to, żeby skupić się i pracować,
kiedy temperatura powietrza przy asfalcie wynosi ponad 50°C, a człowiek marzy tylko o zimnym piwku nad wodą.
Podzieli się Pan z czytelnikami anegdotą z życia związaną
z wykonywaniem oznakowania poziomego?
Malowaliśmy drogi krajowe na zlecenie bydgoskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Kolega tak się zapomniał
w malowaniu, że wymalował 10 km dróg… wojewódzkich. Do końca
kontraktu miał to wypominane.
Czy ta praca może przynosić satysfakcję?

Czy zmiany te ułatwiają pracę operatorom?
Naszemu życiu towarzyszą nieustanne zmiany technologiczne. Dziś już
nikt nie wyobraża sobie życia bez telefonu komórkowego. Zmiany te bar-

Przede wszystkim satysfakcję. Czuję dumę, kiedy widzę fachowo pomalowaną drogę. Wiem, że dzięki nam kierowcy mogą bezpiecznie dotrzeć
do celu.


Jacek Pisarczyk
– operator malowarki zatrudniony w Przedsiębiorstwie DUBR

Długo zajmuje się Pan oznakowaniem poziomym?
Pierwszą styczność z oznakowaniem poziomym, oprócz oczywiście poruszania się autem zgodnie z jego wytycznymi, miałem w 2010 roku.
Zacząłem pracę jako pomocnik operatora wykonującego przejścia dla
pieszych, powierzchnie wyłączone z ruchu oraz elementy drobne. Myślę, że było to doskonałe rozwiązanie, po roku współpracy z doświadczonym kolegą sezon 2011 rozpocząłem już jako samodzielny operator.
Czy technologia wykonywania oznakowania bardzo się zmieniła
od tamtego czasu?
Mimo że to już niemal 8 lat, to nie zauważam różnicy. Zaczynałem pracę na zaawansowanym technologicznie sprzęcie, który spełnia moje
oczekiwania jako operatora do dziś.

wego to najtrudniejszy element mojej pracy. Zadania, które mamy
do wykonania, wymagają precyzji i skupienia, a ciągły stres związany z nadmiarem samochodów na drogach z pewnością czyni moją
pracę trudniejszą.
Podzieli się Pan z czytelnikami anegdotą z życia związaną
z wykonywaniem oznakowania poziomego?
Zawsze martwimy się, czy oznakowanie właśnie przez nas wykonane
nie zostanie zniszczone bądź rozjechane przez niewłaściwie poruszający się pojazd. Kiedyś świeżo pomalowaną powierzchnię P-21, popularnie zwaną „wyspą”, na obwodnicy Radymna rozdeptał mi tłum ludzi
wychodzący z kościoła. Potraktowałem to jako nauczkę, że w Boże Ciało
nawet najbardziej odludnych miejsc się nie maluje.
Czy ta praca może przynosić satysfakcję?

Co jest najtrudniejszego w tej pracy?
Operator malowarki drogowej musi mieć „oczy dookoła głowy”.
Kontrolowanie zwiększającego się z każdym rokiem ruchu drogo-

www.liniazycia.org.pl

Jestem takim niespokojnym duchem. Dzięki tej pracy szybko przenoszę się z miejsca na miejsce i to daje mi niesamowitą satysfakcję. 
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Mirosław Hyk, PQ Corporation

Farby wodne
Jedne z najpopularniejszych na rynku materiałów budowlanych, akrylowe farby
wodne, nie zawojowały rynku oznakowania poziomego dróg, chociaż w swoim
portfolio ma je prawie każda szanująca się firma z branży farbiarskiej. Zalety farb
wodnych w budownictwie są niezaprzeczalne: dostęp do taniego rozpuszczalnika
ułatwia aplikację, utrzymanie czystości i porządku oraz, co najważniejsze, podczas
schnięcia nie wydzielają one żadnych szkodliwych substancji. Dlatego możemy
je bez obaw stosować w naszych mieszkaniach. Łatwiejsze jest usuwanie śladów
takiej farby ze skóry czy z ubrań.

S

tosowanie farb wodnych wewnątrz
pomieszczeń zamkniętych wymuszają odpowiednie przepisy, które
chronią użytkowników przed oparami substancji niebezpiecznych,
takich jak toluen czy inne rozpuszczalniki. Na zewnątrz takie ryzyko, jak się uważa, jest znacznie
mniejsze ze względu na dostęp świeżego powietrza i szybkie ulatnianie się oparów schnącej farby. Czy to założenie jest prawdziwe, mogą ocenić
tylko operatorzy malowarek, którzy podejmują
ryzyko kontaktu z tymi substancjami.
Niestety o ile przeciętny użytkownik mieszkania może sobie pozwolić na kilka godzin oczekiwania, aż świeżo wymalowany suﬁt wyschnie,
to w oznakowaniu poziomym dróg liczą się mi-

nuty. Dlatego nowoczesne drogowe farby wodne
nie różnią się zbytnio pod tym względem od farb
rozpuszczalnikowych, ale niestety potencjalni
użytkownicy mają obawy co do odporności takiego oznakowania na wilgoć czy opad deszczu
w trakcie lub zaraz po aplikacji. Temperatura otoczenia i nawierzchni ma także ogromny wpływ
na czas oraz skuteczność wysychania.
Ryzyko wystąpienia takich warunków często odstrasza wykonawców pomimo pozostałych zalet: łatwość utrzymania w czystości i gotowości
do pracy malowarki czy możliwość przerywania
prac i ich wznawiania.
Czy można uniknąć obrazu rozmazanych
i spływających linii po kilkugodzinnym opadzie deszczu? Jest rozwiązanie, które może

Aquaspeed ™© – wyniki badań drogowych
Kraj

Ilość farby

Ilość
Aquaspeed

Temperatura

Wilgotność
względna

Poprawa czasu
wysychania

Francja

650 g/m2

370 g/m2

7°C

75%

3x szybciej
(8 minut)

Francja

300 g/m2

300 g/m2

17°C

71%

3x szybciej
(8 minut)

Węgry

350 g/m2

350 g/m2

2°C

93%

4x szybciej
(4 minuty)

Francja

410 g/m2

310 g/m2

3°C

66%

3x szybciej
(4 minuty)
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zachęcić do spróbowania farb wodnych:
Aquaspeed™® ﬁrmy PQ Corporation to mikrokule szklane pokryte „utwardzaczem” do farb wodnych. Materiał jest aplikowany tak jak zwykłe
mikrokule szklane i pozostaje na farbie w celu
zapewnienie odpowiedniego poziomu retroreﬂeksji. Odczynnik chemiczny, którym pokryte
są kule w czasie kilku minut (w testach osiągano nawet trzy minuty), powoduje wyschnięcie
farby i można pomalowany odcinek otwierać
dla ruchu. Dodatkowo doskonale wiąże mikrokule, co oczywiście przedłuża okres użytkowania takiego rozwiązania.
Mikrokule produkowane są w dwóch wariantach Aquaspeed™® 400 do posypu farb wodnych dla dozy mniejszej niż 350 g/m2 oraz
Aquaspeed™® 600 do iniekcji w strumień farby
dla dozy większej. Ten ostatni środek zawiera dodatkowe ilości wolnego „utwardzacza”.
Warto przyjrzeć się zaletom farb wodnych, szczególnie tym produkowanym w Polsce, bo często
ich wytrzymałość i trwałość jest wyższa od tych
tradycyjnych, ale w ich wykorzystaniu przeszkadza stereotyp: drogowa farba wodna to może
w Hiszpanii czy Włoszech. A jest odwrotnie.
Użycie Aquaspeed™® pozwala na aplikację w niższych temperaturach i wilgotnych warunkach,
więc jeśli zakończenie kontraktu wymaga malowania w październiku, to farba wodna może być
najlepszym wyborem.
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Mirosław Hyk, PQ Corporation

Trwałość
oznakowania poziomego
Czy gwarancja musi spędzać sen z oczu wykonawców oznakowania poziomego?
Czynników, które mają wpływ na jego trwałość, jest tyle, że można by napisać
na ten temat książkę. Producenci materiałów drogowych dysponują wynikami
badań z odcinków doświadczalnych oraz laboratoryjnych symulatorów zużycia,
takich jak w instytucie BAST czy AETEC. Takiej ogólnodostępnej wiedzy jest
chyba nadmiar niż niedomiar, dlatego warto polegać na zdrowym rozsądku
i zasadach popartych wieloletnią praktyką.

W

tym miejscu należy zadać podstawowe pytanie: co jest przyjmowane
za oznakę końca okresu
użytkowania? Wbrew pozorom nie jest to ocena wizualna, bo ona może
być zwodnicza, jeśli widzimy nienaruszone kontury i ciągłość linii. Zbyt niski wynik pomiaru retroreﬂeksji zdyskwaliﬁkuje każdą linię, nawet jeśli
od jej wykonania minęło zaledwie kilka godzin.
Mikrokule szklane pełnią decydującą funkcję i dlatego przede wszystkim wypada zacząć od wyboru farby, która posiada Krajową Ocenę Techniczną
i sprawdzić, jakie w jej treści wymieniono mikrokule. Czy ich użycie wystarczy, aby zapomnieć
o gwarancji? Które z wymienionych wybrać?
Najczęściej używane materiały to farby akrylowe,
termoplasty i materiały dwuskładnikowe. Obojętne, której żywicy użyto, jej objętość będzie inna

www.liniazycia.org.pl

w stanie suchym lub utwardzonym niż w stanie
ciekłym. Powstają wtedy skurcze, deformacje
oraz bardzo źle przenoszone przez ziarna wypełniaczy mineralnych naprężenia mechaniczne, które ze względu na ostre krawędzie staną
się początkiem mikro-, a potem makropęknięć
w użytkowanym materiale. Wystarczy potem wilgoć czy opad atmosferyczny wraz z mrozem, aby
zamarznięta woda uszkodziła ciągłość powłoki.
Mikrokule szklane są bardzo twarde i wyjątkowo odporne chemicznie. Przy ich odpowiednim
wprowadzeniu do systemu, ich okrągły kształt
rozproszy naprężenia mechaniczne i nie zapoczątkuje mikropęknięć.
Warunek, jaki musi być spełniony, to odpowiednie połączenie chemiczne pomiędzy szkłem a żywicą materiału drogowego. Trudno malować
na szkle – odporność na odczynniki chemiczne
to zaleta, ale jednocześnie wada tego materiału.

Rozwiązaniem są powłoki nanoszone na mikrokule szklane, dobrane odpowiednio przez renomowanych producentów, aby stanowiły rodzaj
sprzęgła pomiędzy żywicą a szkłem. Najważniejsza cecha tego połączenia to adhezja, której siła
przewyższa wiązanie samej żywicy.
W trakcie eksploatacji materiału można to zobaczyć, oglądając kształt kraterów po mikrokulach
– jeśli widzimy gładką półsferę w farbie, to znaczy, że takiego powiązania nie było i mikrokula
wyleciała bez żadnego oporu. Jak dobrać wobec
tego mikrokule przed aplikacją? Od planowanej
grubości warstwy w stanie suchym zależy dobór
granulacji oraz rodzaj obróbki chemicznej mikrokul. Producenci mikrokul i farb zawsze służą
poradą. Jest jednak jeden bardzo prosty system
doboru oferowany przez ﬁrmę SOVITEC w postaci
linii mikrokul szklanych ECHOSTAR, gdzie występują tylko trzy oznaczenia obróbek: SBP do farb,
TRM do termoplastów, a BCP do materiałów chemoutwardzalnych, a granulacja zależy od grubości warstwy. Prostota oznaczeń nie oznacza prostoty wykonania, bo używane są różne rodzaje
chemii w zależności od zakresu średnic mikrokul – efekty to od 50 do 100 mcd/m2lux-1 więcej
przy końcu okresu eksploatacji niż w przypadku
innych rozwiązań, a wystarczy kilka milikandeli za mało, aby inwestor zakwestionował jakość
wykonanego oznakowania. Waga tego wyniku
rośnie oczywiście z rodzajem i ceną materiału
zużytego do malowania oraz rosną koszty wykonania poprawek.
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Jacek Dul
Road Service

Wysoka jakość i trwałość
odblasków najezdniowych
– trwała poprawa bezpieczeństwa
ruchu drogowego
W ciągu ostatnich 20 lat polscy administratorzy dróg krajowych i wojewódzkich
stopniowo zaakceptowali oraz docenili punktowe elementy odblaskowe (PEO)
jako trwały i niezbędny element wyposażenia drogi, podnoszący poziom
bezpieczeństwa ruchu na drogach w trudnych warunkach atmosferycznych,
zwłaszcza gdy nakładają się utrudnienia wynikające z jazdy w nocy i opadów
atmosferycznych oraz mgły.
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W

ostatnich latach nastąpił
duży postęp w zakresie
poprawy widoczności
w nocy oznakowań poziomych poprzez stosowanie nowego typu oznakowań strukturalnych
(przestrzennych). Jednak efektywność tej technologii jest ograniczona w okresie występowania
opadów, zwłaszcza intensywnych. Nie bez znaczenia jest także wpływ procesu „starzenia się”
materiału użytego do wykonywania oznakowań
grubowarstwowych, w tym także strukturalnych.
W trakcie eksploatacji oznakowania następuje
wycieranie się górnej warstwy mikrokulek odblaskowych, pokrywających oznakowanie grubowarstwowe. To właśnie one są odpowiedzialne za zapewnienie widoczności nawet mokrego
oznakowania poziomego, a szczególnie gdy warstwa wody na jezdni przekracza pewne normy.
Mikrokulki szklane znajdujące się wewnątrz warstwy oznakowania grubowarstwowego (około
25% masy) nie mają dla widoczności na mokro
większego znaczenia, gdyż ujawniają się stopniowo, w miarę ścierania się wierzchnich warstw
tego oznakowania. Nie trudno wyobrazić sobie
przebieg procesu stopniowego zużywania się
oznakowania poziomego. Najpierw wypadają
z górnej warstwy kulki szklane czy inne elemenwww.liniazycia.org.pl

ty zapewniające odbicie światła reﬂektorów samochodowych. Oczywiście najbardziej narażone
są na destrukcję te największe kulki czy ziarna,
które z założenia są w większym stopniu odporne
na zakrycie przez warstwę wody na jezdni. Kulki
i ziarna odblaskowe, wypadając, pozostawiają
w powłoce oznakowania małe zagłębienia, w których także w trakcie opadów gromadzi się woda.
O tym, że oznakowanie poziome pokryte warstwą wody rozprasza światło reﬂektorów podobnie jak mokra nawierzchnia, nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Efektem tego jest znaczne
lub prawie całkowite ograniczenie widoczności
oznakowania poziomego w czasie deszczu. Zagrożenie ograniczenia widoczności w wyniku
zakrycia warstwą wody nie dotyczy punktowych
elementów odblaskowych (dalej PEO), gdyż ich
wysokość ponad nawierzchnię jezdni jest wielokrotnie większa od klasycznego oznakowania
poziomego, także grubowarstwowego strukturalnego. Poza tym PEO nie mają charakteru
liniowego czy powierzchniowego, a więc nie
gromadzi się w ich sąsiedztwie woda. Ponadto
wysokiej jakości PEO, klasyczne, tj. jedno- i dwukierunkowe, mają odbłyśniki chronione warstwą
szkła lub wysokiej jakości polimeru, co zapewnia
im odporność zarówno na zabrudzenie elektrostatyczne (kurz) czy błoto, jak i wysoką odpor-
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PEO w wyniku prac przy zimowym utrzymaniu
dróg, a także w wyniku intensywnego ruchu
pojazdów ciężarowych. Od wielu lat posiadamy
narzędzia, aby temu zapobiegać, stosując odpowiednie trwalsze typy punktowych elementów
odblaskowych, odporne zarówno na intensywne zimowe utrzymanie dróg, jak i na duże obciążenie ruchem pojazdów ciężarowych. Elementy
takie posiadają najczęściej metalowe korpusy,
chroniące trwale element odbijający światło,
przy czym są one tak osadzone w nawierzchni,
aby nie wpływać na warunki przyczepności kół
pojazdów do nawierzchni drogi, a z drugiej strony – aby trwałość tego oznakowania była praktycznie równa trwałości nawierzchni, a ewentualna naprawa czy wymiana odbłyśników (retroreﬂektorów) mogła być wykonywana możliwie
szybko i bez zbędnego ograniczania płynności
ruchu na drodze. Do najbardziej doświadczonych
i z powodzeniem stosujących trwałe PEO typu
ciężkiego można zaliczyć Oddziały GDDKiA: wielkopolski, śląski, opolski, dolnośląski, małopolski,
lubelski i świętokrzyski oraz Małopolski Zarząd
Dróg Wojewódzkich.

ność na ścieranie (zmatowienie) zewnętrznych
powierzchni odbłyśników PEO. W tym właśnie
należy upatrywać dużej popularności i wagi przykładanej do stosowania punktowych elementów
odblaskowych w wielu krajach o wysokim stopniu motoryzacji, takich jak Wielka Brytania, USA,
ostatnio nawet w krajach arabskich, w Europie
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Środkowej i Wschodniej, krajach skandynawskich
i nadbałtyckich, Czechach, Chorwacji oraz Polsce i na Słowacji. Dotychczasowa praktyka stosowania PEO w Polsce dowiodła, że mamy często
do czynienia z procesem szybkiego zużywania
się, a nawet niszczenia (dewastacji) oznakowania
wykonanego z użyciem najtańszych plastikowych

Drugą grupą PEO, która po 18 latach od ich wprowadzenia na polskie drogi stała się standardowym
wyposażeniem polskich dróg w wielu rejonach
Polski i synonimem bezpiecznego oznakowania
poziomego, zwłaszcza na skrzyżowaniach typu
„rondo” i na odcinkach dróg o dużej liczbie łuków
poziomych, są bardzo trwale i skuteczne PEO wielokierunkowe szklane, najezdniowe (wpuszczane
w nawierzchnię jezdni) oraz krawężnikowe (montowane w krawężnikach wysepek „azyli” na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, wyspach
środkowych rond i ich obwiedni). Ich trwałość
nie jest może tak wysoka jak PEO „typu ciężkiego”
z korpusem żeliwnym, ale zupełnie wystarczająca,
jeśli do prac zimowego utrzymania nawierzchni
używamy pługów posiadających lemiesze wyposażone w nakładki gumowe. Do wyróżniających
się w zakresie tworzenia przy użyciu tej technologii wysokich standardów widoczności i bezpieczeństwa ruchu należy zaliczyć: Zarządy Dróg Wojewódzkich w Małopolsce, województwie opolskim i świętokrzyskim, a także w województwie
dolnośląskim oraz Wielkopolski Oddział GDDKiA.
Trwałe i widoczne w każdych warunkach oznakowanie nawierzchni drogi to większa i trwała poprawa poziomu bezpieczeństwa ruchu
na drodze.


URZĄDZENIA BRD

Jarosław Moryc, Saferoad RRS Polska

Nowoczesne i efektywne
urządzenia BRD
stosowane na drogach

W ostatnich latach doświadczamy dynamicznego rozwoju sieci nowych dróg
w Polsce oraz wzrostu natężenia ruchu pojazdów na drogach ogółem. Stanowi
to wyzwanie dla służb drogowych stymulujące konieczność ustawicznego
podnoszenia efektywności zarządzania infrastrukturą brd drogi poprzez
optymalizację kosztową i właściwy dobór rozwiązań systemowych w procesie
utrzymania dróg, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu
bezpieczeństwa dla ich użytkowników.

S

pośród elementów infrastruktury brd
najbardziej narażonych na interakcję
z pojazdami w okresie użytkowania drogi wymienić należy bariery
ochronne. Szczególnie niebezpiecznymi dla użytkowników dróg elementami barier
ochronnych są ich odcinki początkowe i końcowe. Brak jednoznacznych regulacji dla całej sieci
dróg w kraju dotyczących sposobu zakończenia
barier skutkuje dowolnością rozwiązań. Często
stosowanym rozwiązaniem na polskich drogach
są nadal tzw. baranie rogi lub zakończenie bariery skosem prowadnicy pogrążonej w gruncie.
Oba te rozwiązania mogą stanowić potencjalne
zagrożenie dla życia kierowców i pasażerów powww.liniazycia.org.pl

jazdów, a uderzenie w takie zakończenia barier
może mieć tragiczne konsekwencje. W przypadku uderzenia w „barani róg” może nastąpić wtargnięcie prowadnicy bariery do wnętrza pojazdu,
a bariera zakończona skosem zakopanym w gruncie zadziała na pojazd jak katapulta.
Jednym z przykładowych, a jednocześnie niedostatecznie zagospodarowanych obszarów
dla optymalizacji stosowanych systemów bezpieczeństwa ruchu są występujące nagminnie
na użytkowanych drogach niższych kategorii
przeszkody o charakterze punktowym lub lokalnym. Na drogach lokalnych dochodzi do największej liczby wypadków, a uderzenie w drzewo powoduje zazwyczaj najtragiczniejsze kon-

sekwencje. Wzdłuż polskich dróg często obserwujemy ciągi drzew, których zabezpieczenie jest
niewystarczające.
Na drogach lokalnych często sytuowane są wjazdy, przepusty, skrzyżowania z innymi drogami oraz
przystanki autobusowe. W takich miejscach nie
zawsze istnieje możliwość zastosowania ciągłych
systemów barier ochronnych ani wymaganych
minimalnych odcinków barier.
Skutecznym i ekonomicznym rozwiązaniem
problemów z doborem właściwego systemu
powstrzymywania w celu ochrony kierowcy
i pasażerów pojazdu w miejscach występowania tych zagrożeń jest produkowany w Polsce
System Primus.

21

URZĄDZENIA BRD

jest to niedopuszczalne. Zastępuje również końce
barier schodzące skosem do gruntu.
Przestrzenie między drzewami dają naturalne
schronienie kierowcom zepsutych pojazdów
oraz rowerzystom i pieszym. W miejscach, gdzie
znajdują się ciągłe systemy barier ochronnych,
są oni narażeni na niebezpieczeństwo potrącenia. System Primus pozwala uniknąć tzw.
efektu tunelowego. Umożliwia dostęp do dróg
polnych oraz w niewielkim stopniu ingeruje
w krajobraz i środowisko naturalne. Elementy
łagodzące efekty uderzenia oraz elastyczne strefy odkształcenia pochłaniają energię uderzenia
w czasie kolizji i naprowadzają samochód z powrotem na drogę. Kabina pasażerska pozostaje
nieuszkodzona. Zintegrowane strefy amortyzujące działają jak zderzak samochodowy, zapewniając odbicie pojazdu. System może być
łatwo dopasowany do lokalnych warunków,
np. skarp, nierównego terenu, wjazdów na drogi
polne, pojedynczych drzew, słupów lub ich grup.
System Primus może być zastosowany w następujących miejscach:
1. Przed drzewami, słupami itp. znajdującymi się
w pobliżu skrzyżowań i zjazdów
System Primus wystepuje w dwóch wersjach:
1) Primus P2 − jako bezpiecznbe zakończenie
bariery ochronnej, czyli terminal zderzeniowy,
2) Primus 2a − jako system barieryowy N2W5A
o najkrótszej osiągalnej obecnie na rynku długości testowej, tylko 6,4 m.

System Primus może być łatwo dostosowany
do lokalnych warunków, zwłaszcza w niebezpiecznych miejscach na drogach poza miastem,
może zastąpić odcinek początkowy lub końcowy
barier ochronnych w miejscach, gdzie nie można zastosować długich odcinków barier lub gdy

2. Na skrzyżowaniach dróg lokalnych w miejscach, gdzie drzewa znajdują się blisko drogi

Primus P2

3. Przy przystankach autobusowych jako przerwy w ciągłych systemach barier

Primus 2a
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4. Przerwy między drzewami (> 40 m) zapewniają rowerzystom, samochodom i pieszym
możliwość skrętu, ucieczki i schronienia się
w niespodziewanych sytuacjach

5. Przy zjazdach na pole jako przerwy w ciągłych
systemach barier (nie ma wtedy konieczności
zastosowania odcinka końcowego bariery)

6. Ciągłe systemy barier wzdłuż dróg tworzą tzw.
efekt tunelu. System Primus pozwala go unikwww.liniazycia.org.pl

nąć i zastosować przerwy w długich odcinkach
barier w miejscach, gdzie jest to potrzebne

7. Przed podporami mostów i słupami oraz innymi pojedynczymi przeszkodami na poboczu drogi oraz w miejscach o ograniczonej
dostępności

System Primus jest estetyczny i przypomina typowe systemy barier ochronnych. Dzięki zmiennej
odległości słupków w konstrukcji Primus chro-

nione są korzenie drzew oraz inne elementy,
które mogą znajdować się w pobliżu konstrukcji. System Primus w niewielkim stopniu ingeruje
w środowisko naturalne i zapewnia indywidualną
ochronę bezpośrednio przy przeszkodzie, dzięki
czemu unikamy oddzielenia krajobrazu od jezdni, co ma miejsce w przypadku zastosowania
ciągłych systemów barier. Ukształtowany wokół
drogi krajobraz jest chroniony i zachowany, nie
ma potrzeby wycinania pojedynczych drzew stojących blisko dróg bądź przycinania ich korzeni.
Zastosowanie systemu Primus ułatwia jednocześnie prowadzenie późniejszych prac utrzymaniowych na poboczach, jak np. koszenie trawy,
odśnieżanie.
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ZAWSZE AKTYWNI
DLA BRANŻY
Misją Stowarzyszenia jest praca na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego
w Rzeczypospolitej Polskiej.
Szczególnie w dziedzinie utrzymania w należytym stanie urządzeń brd, infrastruktury drogowej oraz
oznakowania dróg w aspektach gospodarczych, moralnych, społecznych, administracyjnych, prawnych,
technicznych, podatkowych i innych. Celem Stowarzyszenia jest również ochrona interesu prawnego
jego członków, m.in. w obszarze regulacji prawnych dotyczących branży i wobec aktów nieuczciwej konkurencji. Ponadto Stowarzyszenie prężnie wspiera działalność naukową, naukowo-techniczną, oświatową oraz inicjatywy społeczne na rzecz budowy i utrzymania dróg.

