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1.Vöeobecnö.

Smér'ový sloupek je vodíc! bezpečnostní zařízení, které
usnadňuje bezpečné smérové vedení vozidla komunikaci. Používat se
smi
pouze srnérových sloupkü schválených typü. Zakla^lní podmínky
pro jejich navrhovaní vymezuje ČI.204 ČSN 7361 01
Smérové sloupky se navrhuji z ohebných, nebo lehce
destruovatelných hmot tak, aby pňi nárazu vozidla se ohnuly nebo
byly snadno pňekotitelné nebo vyvratilené a při
strojní OdrZbé
krajnic snadno vyjímatelné. Pro výrobu směrových sloupků nesmi být
použito hmot,
které nezaručuji
tvarovou
stálost za daných
povětrnostních podmínek a v případě roztříštění nesmejl vytvářet
ostré hroty.
Použitý materiál
nesmí
být zdrojem znečistění
životního prostředí.
2. Bozměry a tvar.
Smérové
sloupky se
mají
jedoucímu
řidiči
jevit
obrysovou plochou o šířce 0.10 až 0.13 m a výšce 1.05 rn u směrově
rozdělených pozemních komunikací a 0.30 m u ostatních komunikaci.
Temeno sloupku je uzavřeným proiilem trojúhelníkového tvaru se
zaoblenými rohy.
Směrové sloupky jsou barvy bílé.
Jejich přivrácená
plocha svírá s rovinou příčného řezu pozemní komunikace uhel 15°.
Stejný sklon rna i horní krycí vičko temene sloupku.
Směrové sloupky pro véechny pozemní
komunikace se
vybavují odrazkami na plochách viditelných z obou jízdních směrů,
a to na straně ve směru jízdy vpravo dvěma oranžovými a na strané
druhé jednou bílou odrazkou. Odrazky
jsou umístěny v cernem pruhu
a jsou vyměnitelné v případě poékození. Účinná plocha odrazky je
min. 36 cm2.
Rozměry a tvar sloupků a odrazek jsou znázorněny na
výkrese č.1.
3.

Barvy tělesa směrového sloupku.

3.1. Požadavky na barvy.
Barvy tělesa směrového sloupku musí odpovídat oblastem
v kolorimetrickém trojúhelníku,
které . jsou daný souřadnicemi
těchto oblastí:

souřadnice vrcholů

i

2

3

4

barva bílá

X

0.350

0. 300

0.290

0. 340

barva bílá

y

0.360

0.310

0. 3 20

0.37 0

barva černá

X

0. 385

0.300

0.260

0. 345

barva černá

y

0. 355

0.270

0.310

0. 395

-

2

-

Minimálnl hodnota Činitel© jasu pno barvu bilou je 0.65.
Maximální hodnota Činitele jasu pro barvu Černou je 0.03

Po dobu životnosti nesmějí výše uvedeno- hodnoty vyboCit
z předepsaných mezí.

3.2. Měřeni barev.
Barvy tělesa směrového sloupku se zjišťují vizuálním
srovnáváním pomocí referenčních vzorkü.
V případě pochybnosti
se změří
barevné souřadnice
kolorimetrem. Barva sloupku se měří při osvětleni smluvním světlem
D6 při «geometrii měření 45/0.
Základní pravidla a postupy pro měřeni barev udava OSN
01 1718
"Měf-ení barev " .

4.

Mechanická pevnost směrového sloupku.

Pevnost směrového sloupku musí být takova, aby sloupek
plnil
svoji vodicí
funkci za vSech povětrnostních podmínek a
bezpečnostní funkci při střetu s vozidlem.

4.1.

Požadavek na mechanickou pevnost.

Mechanická pevnost směrového sloupku ve směru osy
komunikace vyjádřena momentem M potřebným k ohnuti
az položeni
sloupku
na okolní
terén
(krajnici)
se musí
pohybovat v
následujícím intervalu:
100 Nm < M

< 200 Nm.

Uvedené hodnoty
jsou požadovaný v teplotním intervalu
od 0°C do + 40OC. při
teplotě - 20°C môže horní hranice ohybového
momentu vzrüst na hodnotu M < 300 Nm.
Hodnoty ohybového momentu kolmo k ose komunikace mohou
byt až o 50 % vyěSi oproti hodnotám ohybového momentui ve směru
osy komunikace.

4.2. Zkouöeni mechanické pevnosti.
Na ukotveném sloupku
se měří
si 1omerem maximální
velikost síly, kolmé k podélné ose sloupku působící na předem
zvoleném rameni, potřebné k ohnutí
sloupku o yu
Protože se
sloupek ohýbá,
je nutno kolmost směru sily
k tělesu sloupku
zachovat po celou dobu ohýbání sloupku.
Zaznamenává s© maximální
sila potřebná k ohnuti. Přitom sloupek musí zůstat v celku, bez

-3pi*!pádného rozpojeni na jednotliv/é konstrukční
prvky, z kterých
môže být základni
proíil sestaven.
2 namér-ene sily a velikosti
ramene se vypodte ohybový moment.
Kotveni
sloupku musí
být provedeno po vnéjeim obvodu, aby
zôstala vnithni dutina sloupku volná.
Kotveni
nesmi vytvářet
ostrou hranu (
zaoblení min.
5 mm,
aby nedocházelo h naříznutí
plastu;.
Kotvení
je provedeno zpravidla
betonovou objímkou
(simulace zamrznuti v zimé).

5. Odrazky pro smérové sloupky.
Odrazka je retroreílexní materiál
( sklo, plastická
hmota,
íolie)
odrážející svétlo vratným
odrazem za udelem
svételneho návéSti. Vratný odraz je odraz svétla. při kterém smér
odráženého paprsku je blízký sméru paprsku dopadajícího, což platí
pro áiroké rozmezí úhlů dopadu svétla.
Optické odrazné prvky,
které odrazem a lomem svétla
uskutečňují vratný odraz, jsou buď jehlanovíté něho cockovite.

5.1.

Barva odrazek.

5.1.1. Požadavky na barvy.
Barvy odrazek,
vyjádřené trichromatickymi souřadnicemi
x,y v kolorimetrickém trojúhelníku při osvetlení smluvním svetlem
A musí být v následujících mezích:
- pro oranžovou barvu platí:
hranice vůči červené
hranice vůči žluté
hranice vůči bílé

ý > 0.382
y < x - 0. 1 20
• y > 0.790 - 0.667 ,

tri chromatické
nesmi
být
bílou barvu
(bezbarvou)
souřadnice x,y smluvního svétla A zménény odrazem o více neZ 0.002

5.1.2. Méřenl barev.
Barva odrazek se zjiéťuje vizuální
srovnávací metodou
pomoci porovnávacích vzorkö, je-li pochybnost, zjišťuji se barevné
souřadnice kolorimetrem.
Základní pravidla pro méření
barev/,
způsoby jejího
číselného vyjádření, požadavky na přístrojové vybaveni i na způsob
vlastního méření udáva norma ČSN 01 01703.
Barva odrazek se méří
při osvetlení smluvním svetlem A

-4(2 854 °K) py"i geometr-i i měření 0/2. tedy pi^i di í ert-tiCnim uhlu
pri osvétlovaclm úhlu 0°.

5.2.

a

Součinitel svítivosti odrazek.

5.2.1. Požadavek na součinitel svítivosti.

Součinitel svítivosti odrazky
hodnoty uvedené v následující tabulce.
Tabulka:

musi

byt

vySSí

než

Minimální hodnoty součinitele svítivosti pro
osvětlení smluvním světlem A.
Součinitel svítivosti(med.lx-1)

Barva

diferenční úhel
- 20'
osvětlovací úhel
- 50

oranžová
bílá

diferenční úhel
- 1° 30 '
osvětlovací uhel
- 2 0°

600

20

1200

40

5.2.2. MÖPenl součinitele svítivosti.
svítivosti
je pomér svítivosti odrazky k
Součinitel
daný
diferenční
a osvětlovací úhel. Jednotka
osvétlení odrazky pro
má rozmér med. lx-1 .
Podmínky a zpüsob měření součinitele svítivosti uvádí
ČSN 19 1971 " Odrazky a odrazková skla pro silniční vozidla", čl.
27 a 28.
5.3. Ostatní vlastnosti odrazek.
Odrazky musi byt odolné proti
povětrnostním vlivôrn a
proti ’ zplodinám
spalovacích
motorů
a
olejům.
Povrch
retroreflexnich úprav musí byt hladký a omyvatelny. nesmi praskat
(včetně stříbření u odrazek, respektivě u íolii) a odlupovat se.
Kontrola vnéjSího vzhledu se provádí vizuálně.
Součinitel
svítivosti
nesmí
po
stanovenou dobu
životnosti klesnout pod 70 % hodnot uvedených v odst.
5.2.1 a
barva vlivem povětrnosti
nesmi
přestoupit meze oblasti
barev
uvedené v odst. 5.1.1.
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