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D.07.05.01 BARIERY OCHRONNE STALOWE 
 
 
 
1.  WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)  

1.Przebudowa drogi gminnej „Poręba Laskowska – Laski     Dworskie” K 

140134 w km 0+000-2+240              

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem barier ochronnych stalowych  na dł. 68mb. 
 

 

1.2. Zakres robót objętych ST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem barier ochronnych stalowych  SP-05. 

 

1.3. Określenia podstawowe 
 

1.3.1. Bariera ochronna stalowa - bariera ochronna, której podstawowym elementem jest 

prowadnica wykonana z profilowanej taśmy stalowej.  

 

1.3.2. Bariera skrajna - bariera ochronna umieszczona przy krawędzi jezdni, korony drogi 

lub obiektu mostowego, przeciwdziałająca niebezpiecznym następstwom zjechania z drogi lub 

je ograniczająca. 

 

1.3.3. Bariera przekładkowa - bariera, w której prowadnica zamocowana jest do słupków za 

pośrednictwem przekładek zapewniających odstęp między prowadnicą a słupkiem od 100 mm 

do 180 mm. 

 

1.3.4. Prowadnica bariery - podstawowy element bariery wykonany z profilowanej taśmy 

stalowej, mający za zadanie umoŜliwienie płynnego wzdłuŜnego przemieszczenia pojazdu w 

czasie kolizji, w czasie którego prowadnica powinna odkształcać się stopniowo i w sposób 

plastyczny. 

 

1.3.5. Przekładka - element bariery, wykonany zwykle z rury (okrągłej, prostokątnej) lub 

kształtownika stalowego (np. z ceownika, dwuteownika) o szerokości 100 ÷ 140 mm, 

umieszczony pomiędzy prowadnicą a słupkiem, którego zadaniem jest nadanie barierze 

korzystniejszych właściwości kolizyjnych (niŜ w barierze bezprzekładkowej), powodujących, 

Ŝe prowadnica bariery w pierwszej fazie odkształcania lub przemieszczania słupków nie jest 

odginana do dołu lecz unoszona ku górze. 

 

1.3.6. Pozostałe określenia podstawowe zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.3. 
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1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 

1.4. 

 

 

2.   MATERIAŁY  
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt  2. 

 
2.2. Materiały do wykonania barier 
 

Zgodnie  Dokumentacją Projektową naleŜy wykonać bariery ochronne stalowe odpowiadające 

wymaganiom podanym w „Wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych” - GDDP, 

Warszawa, maj 1994. 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu barier stalowych ochronnych, według zasad 

niniejszej ST są: 

• prowadnica (profilowana taśma stalowa), 

• słupek, 

• przekładka, 

• wspornik, 

• pas profilowy. 

 

2.2.1. Prowadnica 
 

Profilowana taśma stalowa na prowadnice drogowych barier ochronnych powinna 

odpowiadać normie PN-87/H-93461/15. 

Dopuszczalne odchyłki od wymiarów prowadnic: 

• dla długości całkowitej ± 5 mm, 

• dla długości czynnej ±2 mm, 

• dla szerokości ± 4 mm, 

• dla głębokości tłoczeń ± 3 mm. 

Powierzchnia prowadnic powinna być gładka i wolna od widocznych wad, bez ubytków 

powłoki antykorozyjnej. 

 

2.2.2. Słupki barier ochronnych 
 

Jako słupki do barier moŜna stosować: 

• dwuteownik, IPE 100 i 140 wg normy PN-91/H-93419, 

• ceownik gięty na zimno, [100 i 140 wg normy PN-73/H-93460/03]   

w zaleŜności od rodzaju bariery. 

Kształtowniki powinny odpowiadać wymaganiom PN-91/H-93010. 

Kształtowniki  powinny   być  ze  stali St3W lub St4W oraz mieć własności mechaniczne wg 

PN-88/H-84020 lub innej uzgodnionej stali i normy. 
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Tablica 1 Podstawowe własności kształtowników wg PN-88/H-84020 

 

Stal Granica plastyczności, minimum 

dla słupków, MPa 

Wytrzymałość na rozciąganie  

dla słupków, MPa 

St3W 195 340 ÷ 490 

St4W 225 400 ÷ 550 

 
 
2.2.3. Elementy montaŜowe i połączeniowe 
 

Elementy montaŜowe barier - przekładki, wsporniki, łączniki ukośne, śruby, nakrętki itp. 

powinny być zgodne z ofertą producenta barier w zakresie wymiarów, odchyłek wymiarów, 

rozmieszczenia otworów, rodzaju materiałów i powinny być zabezpieczone przed korozją. 
 
2.3. Składowanie materiałów 
 

Elementy dłuŜsze barier mogą być składowane pod zadaszeniem lub na otwartej przestrzeni, 

na podłoŜu wyrównanym i odwodnionym, przy czym elementy poszczególnych typów naleŜy 

układać oddzielnie z ewentualnym zastosowaniem podkładek. Elementy montaŜowe i 

połączeniowe moŜna składować w pojemnikach handlowych producenta. 
 
 
3.   SPRZĘT 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

3. 

 

3.2. Sprzęt do wykonywania barier  
 

MontaŜ barier wykonuje się ręcznie z zastosowaniem następującego  sprzętu: 

• zestawy sprzętu specjalistycznego do montaŜu barier, 

• wibratory do pogrąŜania słupków w grunt, 

• wiertnice do wykonywania otworów pod słupki, 

• drobne narzędzia do montaŜu 

oraz inny sprzęt zaakceptowany przez Kierownika Projektu. 

 

 
4.   TRANSPORT 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

punkt 4. 
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4.2. Transport barier 
 

Transport konstrukcji barier stalowych moŜe się odbywać dowolnymi środkami transportu. 

Elementy konstrukcji barier nie powinny wystawać poza gabaryt środka transportu. Elementy 

śliskie (szczególnie pasy profilowane) przewozić naleŜy w opakowaniach tj,. na paletach w 

wiązkach lub opakowaniach specjalnych. Elementy montaŜowe i połączeniowe zaleca się 

przewozić w pojemnikach handlowych producenta. 

 

 

5.  WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

 

5.2. Zakres wykonania robót 
 

5.2.1. Roboty przygotowawcze 
 

Przed wykonaniem właściwych robót naleŜy zgodnie z Dokumentacją Projektową wykonać 

następujące roboty przygotowawcze: 

• wytyczyć trasę bariery, 

• ustalić lokalizację słupków, 

• określić wysokość prowadnicy bariery, 

• określić miejsca odcinków początkowych i końcowych bariery. 

 

5.2.2. Osadzanie słupków 
 

Sposób osadzania słupków zaproponuje Wykonawca i przedstawi do akceptacji Kierownika 

Projektu. 

Słupki mogą być: 

• wbijane w grunt urządzeniami specjalistycznymi lub wibromłotami, 

• wprowadzane w otwory wykonane wiertnicami, 

• osadzane w fundamentach betonowych, 

• osadzane w inny sposób zaakceptowany przez Kierownika Projektu. 

Dopuszczalne odchyłki osadzonych słupków wynoszą: 

• odchylenie od pionu ± 1%, 

• odchyłka w wysokości słupka ± 2 cm, 

• odchyłka w odległości ustawienia słupka od krawędzi jezdni ± 2 cm. 

Sposób osadzania nie moŜe prowadzić do naruszenia powłoki cynkowej. 

 

5.2.3. MontaŜ bariery 
 

Sposób montaŜu bariery zaproponuje Wykonawca i przedstawi do akceptacji Kierownika 

Projektu. 

MontaŜ bariery, w ramach dopuszczalnych odchyłek umoŜliwionych wielkością otworów w 

elementach bariery, powinien doprowadzić do zapewnienia równej i płynnej linii prowadnic 

bariery w planie i profilu. 

Przy montaŜu bariery niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek otworów lub cięć 

naruszających powłokę cynkową poszczególnych elementów bariery. 
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Na barierze powinny być umieszczone elementy odblaskowe: czerwone - po prawej stronie 

jezdni, białe - po lewej stronie jezdni. Odległości pomiędzy kolejnymi elementami 

odblaskowymi powinny być zgodne z ustaleniami „Wytycznych stosowania drogowych barier 

ochronnych” - GDDP, maj 1994. 

 

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

6. 

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić Kierownikowi Projektu: 

• atest na konstrukcję drogowej bariery ochronnej akceptowany przez Kierownika Projektu, 

• zaświadczenia o jakości (atesty) na materiały, do których wydania producenci są 

zobowiązani przez właściwe normy PN i BN, zgodnie z pkt 2.2.1. i 2.2.2. 

 
6.3. Kontrola w czasie wykonywania robót 
 
W czasie wykonywania robót naleŜy zbadać: 

• zgodność wykonania bariery ochronnej z Dokumentacją Projektową (lokalizacja, 

wymiary, wysokość prowadnicy nad terenem), 

• grubość ocynku, 

• zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z pkt 2 i katalogiem 

(informacją) producenta barier, 

• poprawność ustawienia słupków, zgodnie z pkt 5.2.2., 

• prawidłowość montaŜu bariery ochronnej stalowej, zgodnie z pkt 5.2.3., 

• poprawność umieszczenia elementów odblaskowych, zgodnie z pkt 5.2.3. 
 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 
 

Jednostką  obmiarową  jest 1 m  (metr) wykonanej bariery ochronnej stalowej. 
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8.  ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 

 
9.  PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 

9.1. Ogólne ustalenia  dotyczące podstawy płatności 
 

Ogólne  ustalenia  dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt  9. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 

Cena 1 m (metra)  bariery obejmuje:  

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

• dostarczenie materiałów, 

• osadzenie słupków bariery, 

• montaŜ bariery z wykonaniem niezbędnych odcinków początkowych i końcowych oraz 

umocowaniem elementów odblaskowych, 

• dostarczenie i odwiezienie sprzętu,  

• uporządkowanie terenu. 

 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1. Normy 
 

1.  PN-88/H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki. 

2.  PN-91/H-93010 Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco. 

3.  PN-91/H-93410 Stal. Dwuteowniki równoległościenne IPE walcowane na gorąco. 

4.  PN-73/H-93460/03 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. Ceowniki 

równoramienne  ze  stali  węglowej  zwykłej  jakości o Rm do 490 

MPa 

5. PN-78/H-93461/28 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte określonego 

przeznaczenia. Pas profilowy na drogowe bariery ochronne. 

 
10.2. Inne dokumenty 
 

6. „Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych”, GDDP, maj 1994 

7. „Wytyczne projektowania ulic”, GDDP, 1992 

8. L.Mikołajków: „Drogowe bariery ochronne”, WKiŁ, 1983 


