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Mit - fałszywe mniemanie o 
kimś lub o czymś uznawane 
bez dowodu.



Podstawowym 
czynnikiem 
determinującym 
trwałość 
oznakowania 
poziomego jest ruch 
pojazdów.

Świadomość o rzeczywistych 
okresach trwałości oznakowania 
poziomego pozwala przygotować 
odpowiednie działania zapewniające 
utrzymanie minimalnych wymagań 
dla oznakowania poziomego
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Okresy trwałości 
materiałów do 
oznakowania poziomego

tabela wg „Szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów 
drogowych…”                                                                

Rodzaj materiału Grubość     
(mm)

Okres trwałości
(lata)

Farba rozpuszczalnikowa 0,3-0,8 1-2

Farba wodorozcieńczalna 0,3-0,6 1

Farba chemoutwardzalna 0,5-0,8 3

Masa chemoutwardzalna do natrysku 0,3-0,8 3

Masa chemoutwardzalna do nakładania 1,8-3,0 4

Masa termoplastyczna do nakładania 2,5-3,5 5

Masa termoplastyczna do natrysku 1,0-1,5 3

Odblaskowa taśma prefabrykowana 
przyklejana na podkład

1,0-3,0 4

Odblaskowa taśma prefabrykowana 
wbudowana w nową warstwę ścieralną

1,0-3,0 5
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Mit: trwałość 
oznakowania 
poziomego zależna 
jest od natężenia 
ruchu, a nie od ilości 
pojazdów 
najeżdżających na to 
oznakowanie. 
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Linie krawędziowe i segregacyjne na 
autostradach i drogach ekspresowych 

o natężeniach ruchu większych niż 
6000 pojazdów/pas/dobę

- linie najeżdżane sporadycznie

Linie na skrzyżowaniach o małych  
natężeniach ruchu 
– linie najeżdżane każdorazowo



Mit: trwałość 
oznakowania 
poziomego zależna 
jest od natężenia 
ruchu, a nie od ilości 
pojazdów 
najeżdżających na to 
oznakowanie. 
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Tymczasowe wprowadzenie ruchu dwukierunkowego z fizyczną 
separacją ruchu oddalającą od siebie potoki pojazdów może 
powodować stałe najeżdżanie kołami na linie teoretycznie 
nieprzekraczalne, a więc przyspieszenie procesu ich starzenia.  



Mit: trwałość 
oznakowania 
poziomego zależna 
jest od zapisów, a nie 
od stanu i czystości 
nawierzchni.

- wyjazdy z pól i budów,
- materiały nanoszone przez wiatr,
- materiały gubione przez pojazdy
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Mit: trwałość 
oznakowania 
poziomego zależna 
jest od zapisów, a nie 
od metodyki 
zimowego 
utrzymania.

- przejazdy pługów śnieżnych,
- mieszanki uszarstaniające
(piasek, żwir)
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Mit: trwałość 
oznakowania 
poziomego zależna 
jest od zapisów, a nie 
od metodyki 
zimowego 
utrzymania.
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Zniszczenia oznakowania 
strukturalnego po przejeździe 

pługów śnieżnych

Zniszczenia oznakowania 
gładkiego po przejeździe pługów 
śnieżnych



Mit: trwałość 
oznakowania 
poziomego zależna 
jest od zapisów, a nie 
od metodyki 
zimowego 
utrzymania.
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Zniszczenia punktowych 
elementów odblaskowych 

po przejeździe pługów 
śnieżnych

Większość stosowanych PEO nie 
jest odporna na przejazdy 
pługów śnieżnych



Mit: można trwale 
usunąć istniejące 
oznakowanie poziome 
bez naruszania 
struktury nawierzchni. 

- frezowanie,
- śrutownie,
- usuwanie wodą pod wysokim 
ciśnieniem.
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Efekt usuwania 
oznakowania 
poziomego metodą 
frezowania

Linia P-4 usunięta metodą 
frezowania – odsłonięte jasne 

kruszywo widoczne 
porównywalnie a innymi 

elementami  nieodnowionego 
oznakowania poziomego



Dziękuję za uwagę

Trwałość 
oznakowania 
poziomego                             
– mity a 
rzeczywistość
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