ПЪТНА МАРКИРОВКА И ПЪТНИ ЗНАЦИ
ПЪТНИ МАРКИРОВКИ И ПЪТНИ ЗНАЦИ
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Директива (ЕС) 2019/1936 за управлението
на безопасността на пътните
инфраструктури
Чл. 10

Обмен на най-добри практики
С цел подобряване на безопасността на пътищата в рамките
на Съюза, Комисията установява съгласувана система за

обмен на информация и най-добри практики между
държавите членки, обхващаща, inter alia, програмите за
обучение за пътна безопасност, съществуващите проекти за
безопасност на пътната инфраструктура и доказани
технологии за пътна безопасност.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПЪТНАТА
МАРКИРОВКА
➢

Очебийност –(да привлича вниманието на
водачите на МПС чрез въздействие върху
сетивата);

➢

Видимост (при всички условия на движение и
съответни разстояния);

➢

Правдоподобност (да води до предприемане на
адекватни действия, предписани от съответната
маркировка);

ОСНОВНИ ЕКСПЛОАТАЦИОННИ
ПОКАЗАТЕЛИ НА МАРКИРОВКАТА
Дневна видимост и видимост при разсеяно
осветление(коефициент на яркостQd, x,y
координати, коефициент на яркост );
➢ Нощна видимост за сухи настилки, влажни
настилки и дъжд (коефициент на яркост при
обратно отражение: Rl);
➢ Съпротивление на хлъзгане (SRT);
➢ Износоустойчивост (показател на износване WI)
➢ Шум (dB-само за шумни пътни маркировки)
➢

ДНЕВНА И НОЩНА ВИДИМОСТ

ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ЕКСПЛОАТАЦИОННИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА ПЪТНИТЕ
МАРКИРОВКИ
COST 331 Изисквания за хоризонтална пътна маркировка,
( 1995-1999 г.)

Основно заключение:
- Необходимото разстоянието за видимост зависи от скоростта
на движение: при V= 90km/h- D= 30÷ 45 m; при V= 120km/h- D=
60 m;

НОЩНА ВИДИМОСТ ЗА ПЪТНИ МАРКИРОВКИ COST 331

Осветяване с дълги светлини

крайни линии

осови линии
Осветяване с къси светлини

ДНЕВНА ВИДИМОСТ ЗА ПЪТНИ МАРКИРОВКИ COST 331

C= (Qdm-Qdp)/Qdp

Всички условия на разсеяно осветление

Високи стойности на осветление

Ниски стойности на осветление

ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ЕКСПЛОАТАЦИОННИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА ПЪТНИТЕ
МАРКИРОВКИ
Сравнение между маркировки със студен спрей пластик и акрилатна боя,
положени на различни типове настилки, АМ Тракия и АМ Хемус
(2003-2005 г.)
Основни заключения:
-Хоризонталната маркировка от шприц пластик в значителна степен и по
всички измервани показатели превъзхожда сравнителната маркировка с
акрилатна боя;
-Конкретната маркировка от шприц пластик се отнася към клас на дълготрайни
маркировки, предназначени за пътища с висока интензивност на движението
като за експлоатационния живот от две години се поддържа клас на дневна
видимост Q2/Q3, нощна видимост, суха настилка R2/R3, нощна видимост,
влажна настилка RW1/RW2;
-Най-подходяща по отношение на дълготрайността на маркировката от шприц
пластик е асфалтова настилка сплит-мастик, използвана като основа за
маркировката;

НОЩНА ВИДИМОСТ, СУХА НАСТИЛКА ЗА МАРКИРОВКИ ОТ ШПРИЦ
ПЛАСТИК И АКРИЛАТНА БОЯ СЪС СТЪКЛЕНИ ПЕРЛИ
Изменение на нощната видимост, Rl, суха настилка за маркировки изпълнени с шприц
пластик Stollreflex D 1135 и акрилатна боя на АМ"Тракия", км.4
натоварването на движението
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Изменение на нощната видимост, Rl, суха настилка за маркировки изпълнени с шприц пластик Stollreflex D 1135 и
акрилатна боя на АМ"Тракия", км.156+400 , набита фракция, в зависимост от натоварването на движението
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НОЩНА ВИДИМОСТ, ВЛАЖНА НАСТИЛКА ЗА МАРКИРОВКИ ОТ ШПРИЦ
ПЛАСТИК И АКРИЛАТНА БОЯ СЪС СТЪКЛЕНИ ПЕРЛИ
Изменение на нощната видимост, Rw, влажна настилка за маркировки изпълнени с шприц

Изменение на нощната видимост, Rw, влажна настилка за маркировки изпълнени с
шприц пластик Stollreflex D 1135 и акрилатна боя на АМ"Тракия", км.4
натоварването на движението
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пластик Stollreflex D 1135 и акрилатна боя на АМ"Тракия", км.110+350, сплит мастик, в зависимост
от натоварването на движението
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Изменение на нощната видимост, Rw, влажна настилка за маркировки изпълнени с шприц
пластик Stollreflex D 1135 и акрилатна боя на АМ"Тракия", км.156+400 , набита фракция, в
зависимост от натоварването на движението
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ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ЕКСПЛОАТАЦИОННИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА
ПЪТНИТЕ МАРКИРОВКИ
СРАВНЕНИЕ НА НОЩНАТА ВИДИМОСТ ЗА МАРКИРОВКИ ОТ ШПРИЦ ПЛАСТИК
С ДВА ТИПА СВЕТЛООТРАЗИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ (Път II-81) (2004-2005г.)
суха настилка
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ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ЕКСПЛОАТАЦИОННИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА
ПЪТНИТЕ МАРКИРОВКИ
ИЗСЛЕДВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА И СПЕЦИФИЦИРАНЕ НА ШУМНИ НАДЛЪЖНИ
МАРКИРОВКИ, АВСТРАЛИЯ (2021г.)

Източник: Technical Specification Transport and Main Roads Specifications MRTS45 Road Surface Delineation July 2021, Australia

Нормативни изисквания към пътната маркировка
Експлоатационен показател

Маркировка в ново състояние

Маркировка в експлоатация

БЪЛГАРИЯ
Коефициент
на
яркост
при ≥160- АМ,СП, I кл., IIкл.>4000 авт/ден; ≥130- АМ,СП, I кл., IIкл.>4000
разсеяно осветление, Qd, mcd/lx.m2 ≥130- III кл., IIкл.<4000 авт/ден;
авт/ден;
≥100- III кл., IIкл.<4000 авт/ден;
Коефициент на яркост β

≥0,5- АМ,СП, I кл., IIкл.>4000 авт/ден; ≥0,4- АМ,СП, I кл., IIкл.>4000
≥0,4- III кл., IIкл.<4000 авт/ден;
авт/ден;
≥0,3- III кл., IIкл.<4000 авт/ден;

Коефициент на яркост при обратно ≥300- АМ,СП, I кл., IIкл.>4000 авт/ден; ≥150- АМ,СП, I кл., IIкл.>4000
отражение за суха настилка, Rl, ≥150- III кл., ≥200- III кл Iiкл.<4000
авт/ден;
2
mcd/lx.m
авт/ден;
≥100- III кл., IIкл.<4000 авт/ден;
Коефициент на яркост при обратно ≥50- АМ,СП, I кл., IIкл.>4000 авт/ден;
отражение за суха настилка, Rl, ≥35- III кл., IIкл.<4000 авт/ден
mcd/lx.m2
(маркировки тип II);

АМ,СП, I кл., IIкл.>4000 авт/ден;
≥25- III кл., IIкл.<4000 авт/ден
(маркировки тип II);

Съпротивление на хлъзгане, SRT

АМ,СП, I кл., IIкл.>4000 авт/ден;
≥50- III кл., IIкл.<4000 авт/ден;

АМ,СП, I кл., IIкл.>4000 авт/ден;
≥45- III кл., IIкл.<4000 авт/ден;

ШУМ, dB- М1, М2, М5 десни
крайни линии

Δ= 1÷ 3 dB- АМ,СП, I кл.>4000
авт/ден;

Δ= 1÷ dB- АМ, СП, I кл.>4000
авт/ден;

Нормативни изисквания към пътната маркировка
Експлоатационен показател

Маркировка в ново състояние

Маркировка в експлоатация

АВСТРИЯ
Коефициент на яркост
разсеяно
осветление,
mcd/lx.m2

при
Qd,

Коефициент на яркост β

Коефициент на яркост
обратно отражение за
настилка, Rl, mcd/lx.m2

при
суха

Коефициент на яркост
обратно отражение за
настилка, Rw, mcd/lx.m2

при
суха

Съпротивление на хлъзгане, SRT

≥100

≥100

≥0,3

≥0,3

≥200- маркировки A, B, C за
период от 7 до 28 дни от
полагането;
≥100- маркировки D;

≥35- маркировки A, B, C за
период от 7 до 28 дни от
полагането;
≥25- маркировки D;

≥45

≥100

≥25

≥45

Нормативни изисквания към пътната маркировка
Експлоатационен показател

Маркировка в ново състояние

ГЕРМАНИЯ
при ≥160- неразрешени за преминаване;
Qd, ≥100- разрешени за преминаване;

Коефициент на яркост
разсеяно
осветление,
2
mcd/lx.m
Коефициент на яркост при
обратно отражение за суха
настилка, Rl, mcd/lx.m2
Коефициент на яркост при
обратно отражение за суха
настилка, Rw, mcd/lx.m2
Съпротивление на хлъзгане, SRT

Период след полагането

Маркировка в експлоатация
≥130- неразрешени за преминаване;;
≥100- разрешени за преминаване;

≥300- готови маркировки (ленти) ;
≥200- изпълнена чрез полагане;

≥150- готови маркировки (ленти);
≥100- изпълнена чрез полагане;

≥75- готови маркировки (ленти) тип
II;
≥50- изпълнена чрез полагане, тип II;
≥45

≥35- готови маркировки (ленти), тип
II;
≥25- изпълнена чрез полагане, тип II;
≥45

Нощна видимост за суха
настилка, Rl, mcd/lx.m2
Изпълнени чрез полагане,
тип I и тип II

Нощна видимост за влажна
настилка, Rl, mcd/lx.m2
Изпълнени чрез полагане,
тип II

до 90 дни

≥200

≥50

от 91 до 120 дни

≥150

≥35

над 120 дни

≥100

≥25

НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРОМЕНИ В
НОРМАТИВНАТА БАЗА
• Прецизиране на изискванията на чл. 7 на Наредба 2 в
началото и в края на гарантирания експлоатационен
срок на маркироовката;
• Прецизиране на типа СДГИ (средно претеглена) при
определяне на транспортното натоварване на пътища II
клас;
• Въвеждане на подходящ профил за надлъжна шумна
пътна маркировка по подобие на напречната шумна
маркировка;
• Промяна на материалите за зимно поддържане на
пътищата или прецизиране на типа материали за пътна
маркировка с оглед използването на пясъко-солни
смеси

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПЪТНИТЕ
ЗНАЦИ И ДРУГИ СРЕДСТВА ЗА
СИГНАЛИЗИРАНЕ
➢

Очебийност –(да привличат вниманието на
водачите на МПС);

➢

Видимост и четимост (при всички условия на
движение, скорост и съответни разстояния);

➢

Правдоподобност (да съдействат за предприемане
на адекватни действия, предписани от съответните
пътни знаци и други средства за сигнализиране);

ОСНОВНИ ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
НА ЛИЦАТА НА ПЪТНИТЕ ЗНАЦИ И ДРУГИТЕ
СРЕДСТВА ЗА СИГНАЛИЗИРАНЕ
➢

Лица на пътни знаци:
Дневна видимост : координати на цветност x,y , коефициент
на яркост β
Нощна видимост: Коефициент на обратно отражение Ra
Направляващи стълбчета и светлоотразители
Дневна видимост : координати на цветност x,y , коефициент
на яркост β (корпус и светлоотразителна част)
Нощна видимост: Коефициент на обратно отражение Ra,
координати на цветност на обратноотразената светлина
Пътни конуси и цилиндри ( гъвкави ограничители):
Дневна видимост : координати на цветност x,y , коефициент
на яркост β (корпус и светлоотразителните повърхности)
Нощна видимост: Коефициент на обратно отражение Ra, на
яркост Rl, разпределение на светлоотразителността

НОЩНА ВИДИМОСТ
(ОБРАТНО ОТРАЖЕНИЕ)

НОЩНА ВИДИМОСТ
(ЪГЪЛ НА ПАДАНЕ И НАБЛЮДЕНИЕ)

НОЩНА ВИДИМОСТ
(ЪГЪЛ НА ПАДАНЕ И НАБЛЮДЕНИЕ И
КОЕФИЦИЕНТ НА ОБРАТНО ОТРАЖЕНИЕ)

НОЩНА ВИДИМОСТ
(ЪГЪЛ НАБЛЮДЕНИЕ В ЗАВИСИМОСТ
ОТ РАЗМЕРИТЕ НА АВТОМОБИЛА)

ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ЕКСПЛОАТАЦИОННИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА ПЪТНИТЕ
ЗНАЦИ
Изследване на светлоотразителността на пътните знаци, САЩ
(2001 г.)

Основни заключения:
-Факторите оказващи влияние върху светлоотразителността и запазването й
във времето са тип на материала, ориентация по отношение на слънцето,
измиване в процеса на поддържане, години на експлоатация;
-Призматичните материали са по-устойчиви на стареене от тези с вградени
стъклени перли;
-При пътните знаци, ориентирани на юг, югозапад светлоотразителността
намалява по-бързо;
-Измиването на пътните знаци има най-критично значение през зимата, тъй
като тогава полепват соли и прах;
-В процеса на стареене се забелязва по-значително намаляване на
светлоотразителността на знаците с по-тъмен фон (червен, жълт);

Нормативни изисквания към пътните знаци и
другите средства за сигнализиране

НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРОМЕНИ В
НОРМАТИВНАТА БАЗА
• Прецизиране на изискванията и таблиците в
Приложение 10 към чл. 8 на Наредба 18 и в БДС EN
12899-1/NA:2020, с включване на общ клас 3 и клауза за
изискванията за лица обработени със сито и дигитален
печат;
• Премахване на изискването за по-висок клас на
светлоотразителност за пътища II и III клас със
СДГИ>4000 авт./ден.;
• Прецизиране на Забележка 1 с изключване на
автомагистрали и скоростни пътища ;
• Посочване на крайни срокове за въвеждане на
изискванията в преходните и заключителни разпоредби
на Наредба 18

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ:
н.с. хим. Дафинка Пангарова - началник отдел “СХПС” в ИПМ-АПИ
тел: 0887 400 291
e - mail: d. pangarova@api.bg

