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1. WST P
1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) s wymagania dotycz ce wykonania i odbioru
robót zwi zanych z realizacj na drogach barier ochronnych stalowych.
1.2. Zakres stosowania OST
Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowi zuj
podstaw opracowania szczegó owej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na
drogach krajowych i wojewódzkich.
Zaleca si wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych.
1.3. Zakres robót obj tych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robót zwi zanych z wykonywaniem
barier ochronnych, stalowych z prowadnic z profilowanej ta my stalowej typu A i B na s upkach stalowych,
realizowanych na odcinkach dróg, z wy czeniem barier na obiektach mostowych.
1.4. Okre lenia podstawowe
Dla celów niniejszej OST przyjmuje si nast puj ce okre lenia podstawowe:
1.4.1. Bariera ochronna - urz dzenie bezpiecze stwa ruchu drogowego, stosowane w celu fizycznego
zapobie enia zjechaniu pojazdu z drogi w miejscach, gdzie to jest niebezpieczne, wyjechaniu pojazdu poza
koron drogi, przejechaniu pojazdu na jezdni przeznaczon dla przeciwnego kierunku ruchu lub
niedopuszczenia do powstania kolizji pojazdu z obiektami lub przeszkodami sta ymi znajduj cymi si w pobli u
jezdni.
1.4.2. Bariera ochronna stalowa - bariera ochronna, której podstawowym elementem jest prowadnica wykonana
z profilowanej ta my stalowej (za . 11.1).
1.4.3. Bariera skrajna - bariera ochronna umieszczona przy kraw dzi jezdni lub korony drogi, przeciwdzia aj ca
niebezpiecznym nast pstwom zjechania z drogi lub je ograniczaj ca (za . 11.1 i 11.2).
1.4.4. Bariera dziel ca - bariera ochronna umieszczona na pasie dziel cym drogi dwujezdniowej lub bocznym
pasie dziel cym, przeciwdzia aj ca przejechaniu pojazdu na drug jezdni (za . 11.1).
1.4.5. Bariera os onowa - bariera ochronna umieszczona mi dzy jezdni a obiektami lub przeszkodami sta ymi
znajduj cymi si w pobli u jezdni.
1.4.6. Bariera wysi gnikowa - bariera, w której prowadnica zamocowana jest do s upków za po rednictwem
wysi gników zapewniaj cych odst p mi dzy s upkiem a prowadnic co najmniej 250 mm (za . 11.1 i 11.2 c).
1.4.7. Bariera przek adkowa - bariera, w której prowadnica zamocowana jest do s upków za po rednictwem
przek adek zapewniaj cych odst p mi dzy prowadnic a s upkiem od 100 mm do 180 mm (za . 11.2 b).
1.4.8. Bariera bezprzek adkowa - bariera, w której prowadnica zamocowana jest bezpo rednio do s upków (za .
11.2 a).
1.4.9. Prowadnica bariery - podstawowy element bariery wykonany z profilowanej ta my stalowej, maj cy za
zadanie umo liwienie p ynnego wzd nego przemieszczenia pojazdu w czasie kolizji, w czasie którego
prowadnica powinna odkszta ca si stopniowo i w sposób plastyczny.
Odró nia si dwa typy profilowanej ta my stalowej: typ A i typ B, ró ni ce si kszta tem przet ocze
(za . 11.4).
1.4.10. Przek adka - element bariery, wykonany zwykle z rury (okr ej, prostok tnej) lub kszta townika
stalowego (np. z ceownika, dwuteownika) o szeroko ci od 100 do 140 mm, umieszczony pomi dzy prowadnic
a s upkiem, którego zadaniem jest nadanie barierze korzystniejszych w ciwo ci kolizyjnych (ni w barierze
bezprzek adkowej), powoduj cych, e prowadnica bariery w pierwszej fazie odkszta cania lub przemieszczania
upków nie jest odginana do do u, lecz unoszona ku górze.
1.4.11.Wysi gnik - element bariery, wykonany zwykle z odpowiednio wygi tej blachy stalowej lub z
kszta townika stalowego, umieszczony pomi dzy prowadnic a s upkiem, którego zadaniem jest utrzymanie
prowadnicy w okre lonej odleg ci od s upka, zwykle oko o 0,3 do 0,4 m, co zapewnia du podatno
prowadnicy bariery w pierwszej fazie kolizji oraz do
agodnie obci a s upki si ami od nadje aj cego
pojazdu.
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1.4.12. Typy barier zale ne od poprzecznego odkszta cenia bariery w czasie kolizji:
typ I : bariera podatna, z odkszta ceniem dochodz cym od 1,8 do 2,0 m,
typ II : bariera o ograniczonej podatno ci (wzmocniona), z odkszta ceniem do 0,85 m,
typ III : bariera niepodatna (sztywna), z odkszta ceniem równym lub bliskim zeru.
1.4.13. Pozosta e okre lenia podstawowe s zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIA Y
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w OST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Materia y do wykonania barier ochronnych stalowych
Dopuszcza si do stosowania tylko takie konstrukcje drogowych barier ochronnych, na które wydano
aprobat techniczn .
Elementy do wykonania barier ochronnych stalowych okre lone s poprzez typ bariery podany w dokumentacji
projektowej, nawi zuj cy do ustale producenta barier. Do elementów tych nale :
prowadnica,
upki,
pas profilowy,
wysi gniki,
przek adki, wsporniki, ruby, podk adki, wiat a odblaskowe,
czniki uko ne,
obejmy s upka, itp.
Ponadto przy ustawianiu barier ochronnych stalowych mog wyst pi materia y do wykonania elementów
betonowych jak fundamenty, kotwy wraz z ich deskowaniem.
2.3. Elementy do wykonania barier ochronnych stalowych
2.3.1. Prowadnica
Typ prowadnicy z profilowanej ta my stalowej powinien by okre lony w dokumentacji projektowej, przy
czym:
typ A powinien odpowiada ustaleniom producenta barier,
typ B powinien odpowiada PN-H-93461-15 [18]
Wymiary oraz odchy ki od wymiarów prowadnicy typu A i B podano w za czniku 11.4.
Otwory w prowadnicy i zako czenia odcinków monta owych prowadnicy powinny by zgodne z ofert
producenta.
Powierzchnia prowadnicy powinna by g adka i wolna od widocznych wad, bez ubytków pow oki
antykorozyjnej.
Prowadnice mog by dostarczane luzem lub w wi zkach.
2.3.2. S upki
upki bariery powinny by zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej.
upki wykonuje si zwykle z kszta towników stalowych o przekroju poprzecznym: dwuteowym, ceowym,
zetowym lub sigma. Wysoko rodnika kszta townika wynosi zwykle od 100 do 140 mm. Wymiary najcz ciej
stosowanych s upków stalowych przedstawiono w za czniku 11.8.
Kszta towniki powinny odpowiada wymaganiom PN-H-93010 [12]. Powierzchnia kszta townika walcowanego
powinna by charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad, jak widoczne uski, p kni cia,
zawalcowania i naderwania. Dopuszczalne s usuni te wady przez szlifowanie lub d utowanie z tym, e
obrobiona powierzchnia powinna mie agodne wyci cia i zaokr glone brzegi, a grubo kszta townika nie mo e
zmniejszy si poza dopuszczaln doln odchy wymiarow dla kszta townika.
Kszta towniki powinny by obci te prostopadle do osi wzd nej kszta townika. Powierzchnia ko ców
kszta townika nie powinna wykazywa rzadzizn, rozwarstwie , p kni i ladów jamy skurczowej widocznych
nie uzbrojonym okiem.
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Kszta towniki powinny by ze stali St3W lub St4W oraz mie w asno ci mechaniczne wed ug PN-H-84020 [11]
- tablica 1 lub innej uzgodnionej stali i normy.
Tablica 1. Podstawowe w asno ci kszta towników, wed ug PN-H-84020 [11]
Stal

Granica plastyczno ci,
minimum dla s upków, MPa

Wytrzyma
na rozci ganie
dla s upków, MPa

St3W
St4W

195
225

od 340 do 490
od 400 do 550

Kszta towniki mog by dostarczone luzem lub w wi zkach.
2.3.3. Inne elementy bariery
Je li dokumentacja projektowa przewiduje stosowanie pasa profilowego, to powinien on odpowiada PN-H93461-28 [20] w zakresie wymiarów, masy, wielko ci statycznych i odchy ek wymiarów przekroju
poprzecznego.
Inne elementy bariery, jak wysi gniki, czniki uko ne, obejmy s upka, wsporniki, podk adki, przek adki (za .
11.9), ruby, wiat a odblaskowe itp. powinny odpowiada wymaganiom dokumentacji projektowej i by zgodne
z ofert producenta barier w zakresie wymiarów, odchy ek wymiarów, rozmieszczenia otworów, rodzaju
materia u, ew. zabezpieczenia antykorozyjnego itp.
Wszystkie ocynkowane elementy i czniki przewidziane do mocowania mi dzy sob elementów bariery
powinny by czyste, g adkie, bez p kni , naderwa , rozwarstwie i wypuk ych karbów.
Dostawa wi kszych wymiarowo elementów bariery mo e by dokonana luzem lub w wi zkach. ruby,
podk adki i drobniejsze elementy cznikowe mog by dostarczone w pude kach tekturowych, pojemnikach
blaszanych lub paletach, w zale no ci od wielko ci
i masy wyrobów.
Elementy bariery powinny by przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materia ów dzia aj cych
koroduj co i w warunkach zabezpieczaj cych przed uszkodzeniem.
2.3.4. Zabezpieczenie metalowych elementów bariery przed korozj
Sposób zabezpieczenia antykorozyjnego elementów bariery ustala producent w taki sposób, aby zapewni
trwa
pow oki antykorozyjnej przez okres 5 do 10 lat w warunkach normalnych, do co najmniej 3 do 5 lat w
rodowisku o zwi kszonej korozyjno ci. W przypadku braku wystarczaj cych danych minimalna grubo
pow oki cynkowej powinna wynosi 60 m.
2.4. Materia y do wykonania elementów betonowych
2.4.1. Fundamenty i kotwy wykonane na miejscu budowy
2.4.1.1. Deskowanie
Materia y i sposób wykonania deskowania powinny by zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST
lub okre lone przez Wykonawc i przedstawione do akceptacji In yniera. Deskowanie mo e by wykonane z
drewna, z cz ciowym u yciem materia ów drewnopochodnych lub metalowych, wzgl dnie z gotowych
elementów o mo liwo ci wielokrotnego u ycia i wykonania powtarzalnych uk adów konstrukcji jako
deskowanie przestawne, lizgowe lub przesuwne, zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3].
Deskowanie nale y wykona z materia ów odpowiadaj cych nast puj cym normom:
drewno iglaste tartaczne i tarcica iglasta do robót ciesielskich wg PN-D-95017 [8] , PN-B-06251 [3], PN-D96000 [9] oraz do drobnych elementów jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002 [10],
gwo dzie wg BN-87/5028-12 [27],
ruby, wkr ty do drewna i podk adki do rub wg PN-M-82101 [22], PN-M-82121 [23], PN-M-82503 [24],
PN-M-82505 [25] i PN-M-82010 [21],
formy z blachy stalowej wg BN-73/9081-02 [31],
yty pil niowe z drewna wg BN-69/7122-11 [30],
sklejka wodoodporna zgodna z wymaganiami okre lonymi przez Wykonawc i zaakceptowanymi przez
In yniera.
Dopuszcza si wykonanie deskowa z innych materia ów, pod warunkiem akceptacji In yniera.
2.4.1.2. Beton i jego sk adniki
ciwo ci betonu do wykonania betonowych fundamentów lub kotew powinny by zgodne z dokumentacj
projektow z tym, e klasa betonu nie powinna by ni sza ni klasa B 15, nasi kliwo powinna by nie wi ksza
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ni 5%, stopie wodoszczelno ci - co najmniej W 2, a stopie mrozoodporno ci - co najmniej F 50, zgodnie z
wymaganiami PN- B-06250 [2].
Cement stosowany do betonu powinien by cementem portlandzkim klasy co najmniej „32,5” i powinien
spe nia wymagania PN-B-19701 [5].
Kruszywo do betonu (piasek, grys, wir, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo amane)
powinny spe nia wymagania PN-B-06712 [4].
Woda powinna by odmiany „1” i spe nia
wymagania PN-B-32250 [7]. Bez bada laboratoryjnych mo na stosowa wod pitn .
Domieszki chemiczne do betonu powinny by stosowane, je li przewiduj to dokumentacja projektowa, SST lub
wskazania In yniera, przy czym w przypadku braku danych dotycz cych rodzaju domieszek, ich dobór powinien
by dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250 [2]. Domieszki powinny spe nia wymagania PN-B-23010
[6].
Pr ty zbrojenia mog by stosowane, je li przewiduje je dokumentacja projektowa lub SST. Pr ty zbrojenia
powinny odpowiada PN-B-06251 [3]. Stal dostarczona na budow powinna by zaopatrzona w za wiadczenie
(atest) stwierdzaj ce jej gatunek. W ciwo ci mechaniczne stali u ywanej do zbrojenia betonu powinny
odpowiada PN-B-03264 [1].
Je li dokumentacja projektowa lub SST przewiduje zbrojenie betonu rozproszonymi w óknami (drucikami)
stalowymi, w óknami z tworzyw sztucznych lub innymi elementami, to materia taki powinien posiada aprobat
techniczn .
2.4.2. Elementy prefabrykowane z betonu
Kszta t i wymiary przekroju poprzecznego betonowych elementów prefabrykowanych (fundamentów, kotew)
powinny by zgodne z dokumentacj projektow .
Powierzchnie elementów powinny by bez rys, p kni i ubytków betonu. Kraw dzie elementów powinny by
równe i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i kraw dzi elementów nie powinny przekracza warto ci
podanych w BN-80/6775-03.01 [29].
2.5. Sk adowanie materia ów
Elementy d sze barier mog by sk adowane pod zadaszeniem lub na otwartej przestrzeni, na pod u
wyrównanym i odwodnionym, przy czym elementy poszczególnych typów nale y uk ada oddzielnie z
ewentualnym zastosowaniem podk adek. Elementy monta owe i po czeniowe mo na sk adowa w
pojemnikach handlowych producenta.
Sk adowanie kruszywa powinno odbywa si w warunkach zabezpieczaj cych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. Zaleca si , aby drobne frakcje kruszywa
by y chronione za pomoc plandek lub zadasze . Pod e sk adowiska musi by równe, utwardzone i dobrze odwodnione, aby nie dopu ci do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie sk adowania.
Przechowywanie cementu powinno by zgodne z ustaleniami BN-88/6731-08 [28].
Inne materia y nale y przechowywa w sposób zgodny z zaleceniami producenta.
3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprz t do wykonania barier
Wykonawca przyst puj cy do wykonania barier ochronnych stalowych powinien wykaza
mo liwo ci korzystania z nast puj cego sprz tu:
zestawu sprz tu specjalistycznego do monta u barier,
urawi samochodowych o ud wigu do 4 t,
wiertnic do wykonywania otworów pod s upki,
koparek ko owych,
urz dze wbijaj cych lub wibrom otów do pogr ania s upków w grunt,
betoniarki przewo nej,
wibratorów do betonu,
przewo nego zbiornika na wod ,
adowarki, itp.

si
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4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport elementów barier stalowych
Transport elementów barier mo e odbywa si dowolnym rodkiem transportu. Elementy konstrukcyjne
barier nie powinny wystawa poza gabaryt rodka transportu. Elementy d sze (np. profilowan ta
stalow ,
pasy profilowe) nale y przewozi w opakowaniach producenta. Elementy monta owe i po czeniowe zaleca si
przewozi w pojemnikach handlowych producenta.
Za adunek i wy adunek elementów konstrukcji barier mo na dokonywa za pomoc urawi lub r cznie.
Przy za adunku i wy adunku, nale y zabezpieczy elementy konstrukcji przed pomieszaniem. Elementy barier
nale y przewozi w warunkach zabezpieczaj cych wyroby przed korozj i uszkodzeniami mechanicznymi.
4.3. Transport materia ów do wykonania elementów betonowych
Kruszywo do betonu mo na przewozi dowolnym rodkiem transportu w warunkach zabezpieczaj cych
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materia ami. Podczas transportu kruszywa powinny by
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.
Elementy prefabrykowane fundamentów mog by przewo one dowolnymi rodkami transportowymi
w liczbie sztuk nie przekraczaj cej dopuszczalnego obci enia zastosowanego rodka transportu.
Rozmieszczenie elementów na rodku transportu powinno by symetryczne. Elementy nale y uk ada na
podk adach drewnianych.
Drewno i elementy deskowania nale y przewozi w warunkach chroni cych je przed
przemieszczaniem, a elementy metalowe w warunkach zabezpieczaj cych przed korozj i uszkodzeniami
mechanicznymi.
Cement nale y przewozi zgodnie z postanowieniami BN-88/6731-08 [28].
Mieszank betonow nale y przewozi zgodnie z postanowieniami PN-B-06251 [3].
Stal zbrojeniow mo na przewozi dowolnym rodkiem transportu, luzem lub w wi zkach, w
warunkach chroni cych j przed pomieszaniem i przed korozj .

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed wykonaniem w ciwych robót nale y, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskaza
In yniera:
wytyczy tras bariery,
ustali lokalizacj s upków (za . 11.6),
okre li wysoko prowadnicy bariery (za . 11.3),
okre li miejsca odcinków pocz tkowych i ko cowych bariery,
ustali ew. miejsca przerw, przej i przejazdów w barierze, itp.
5.3. Osadzenie s upków
5.3.1.

upki osadzane w otworach uprzednio wykonanych w gruncie

5.3.1.1. Wykonanie do ów pod s upki
Je li dokumentacja projektowa, SST lub In ynier nie ustali inaczej, to do y (otwory) pod s upki
powinny mie wymiary:
przy wykonywaniu otworów wiertnic - rednica otworu powinna by wi ksza o oko o 20 cm od
najwi kszego wymiaru poprzecznego s upka, a g boko otworu od 1,25 do 1,35 m w zale no ci od typu
bariery,
przy r cznym wykonaniu do u pod fundament betonowy - wymiary przekroju poprzecznego mog wynosi
30 x 30 cm, a g boko otworu co najmniej 0,75 m przy wype nianiu betonem otworu gruntowego lub
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wymiary powinny by ustalone indywidualnie w przypadku stosowania prefabrykowanego fundamentu
betonowego.
5.3.1.2. Osadzenia s upków w otworach wype nionych gruntem
Je li dokumentacja projektowa, SST lub In ynier nie ustali inaczej, to osadzenie s upków w
wykonanych uprzednio otworach (do ach) powinno uwzgl dnia :
zachowanie prawid owego po enia i pe nej równoleg ci s upków, najlepiej przy zastosowaniu
odpowiednich szablonów,
wzmocnienie dna otworu warstw t ucznia (ew. wiru) o grubo ci warstwy min. 5 cm,
wype nienie otworu piaskiem stabilizowanym cementem (od 40 do 50 kg cementu na
1 m3 piasku) lub
zag szczonym gruntem rodzimym, przy czym wska nik zag szczenia nie powinien by mniejszy ni 0,95
wed ug normalnej metody Proctora.
5.3.1.3. Osadzenie s upków w fundamencie betonowym
Je li dokumentacja projektowa, SST lub In ynier nie ustali inaczej, to osadzenie s upków w otworze, w
gruncie wype nionym betonem lub w prefabrykowanym fundamencie betonowym powinno uwzgl dnia :
ew. wykonanie zbrojenia, zgodnego z dokumentacj projektow , a w przypadku braku wskaza - zgodnego z
zaleceniem producenta barier,
wype nienie otworu mieszank betonow klasy B15, odpowiadaj
wymaganiom PN-B-06250 [2]. Do
czasu stwardnienia betonu s upek zaleca si podeprze . Zaleca si wykonywa monta bariery na s upkach
co najmniej po 7 dniach od ustawienia s upka w betonie.
5.3.2.

upki wbijane lub wwibrowywane bezpo rednio w grunt

Je li dokumentacja projektowa, SST lub In ynier na wniosek Wykonawcy ustali bezpo rednie wbijanie
lub wwibrowywanie s upków w grunt, to Wykonawca przedstawi do akceptacji In yniera:
sposób wykonania, zapewniaj cy zachowanie osi s upka w pionie i nie powoduj cy odkszta ce lub
uszkodze s upka,
rodzaj sprz tu, wraz z jego charakterystyk techniczn , dotycz cy urz dze wbijaj cych (np. m otów, bab,
kafarów) r cznych lub mechanicznych wzgl dnie wibrom otów pogr aj cych s upki w gruncie poprzez
wibracj i dzia anie udarowe.
5.3.3. Tolerancje osadzenia s upków
Dopuszczalna technologicznie odchy ka odleg ci mi dzy s upkami, wynikaj ca z wymiarów
onych otworów w prowadnicy, s
cych do zamocowania s upków, wynosi 11 mm.
Dopuszczalna ró nica wysoko ci s upków, decyduj ca czy prowadnica b dzie zamocowana równolegle
do nawierzchni jezdni, jest wyznaczona kszta tem i wymiarami otworów w s upkach do mocowania
wysi gników lub przek adek i wynosi 6 mm.
wyd

5.4. Monta bariery
Sposób monta u bariery zaproponuje Wykonawca i przedstawi do akceptacji In yniera.
Bariera powinna by montowana zgodnie z instrukcj monta ow lub zgodnie z zasadami
konstrukcyjnymi ustalonymi przez producenta bariery.
Monta bariery, w ramach dopuszczalnych odchy ek umo liwionych wielko ci otworów w elementach
bariery, powinien doprowadzi do zapewnienia równej i p ynnej linii prowadnic bariery w planie i profilu.
Przy monta u bariery niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek otworów lub ci ,
naruszaj cych pow ok cynkow poszczególnych elementów bariery.
Przy monta u prowadnicy typu B nale y czy s siednie odcinki ta my profilowej, nak adaj c
nast pny odcinek na wyt oczenie odcinka poprzedniego, zgodnie z kierunkiem ruchu pojazdów, tak aby ko ce
odcinków ta my przylega y p asko do siebie i pojazd przesuwaj cy si po barierze, nie zaczepia o kraw dzie
czy. S siednie odcinki ta my s czone ze sob zwykle przy u yciu rub noskowych specjalnych, zwykle po
sze na ka de po czenie.
Monta wysi gników i przek adek ze s upkami i prowadnic powinien by wykonany ci le wed ug
zalece producenta bariery z zastosowaniem przewidzianych do tego celu elementów (obejm, wsporników itp.)
oraz w ciwych rub i podk adek.
Przy monta u barier nale y zwraca uwag na poprawne wykonanie, zgodne z dokumentacj
projektow i wytycznymi producenta barier:
odcinków pocz tkowych i ko cowych bariery, o w ciwej d ugo ci odcinka (np. 4 m,
8 m, 12 m, 16
m), z zastosowaniem czników uko nych w miejscach niezb dnych przy po czeniu poziomego odcinka
prowadnicy z odcinkiem nachylonym, z odchyleniem odcinka w planie w miejscach przewidzianych dla
barier skrajnych, z ewentualn kotw betonow w przypadkach przewidzianych w dokumentacji projektowej,
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odcinków barier os onowych o w ciwej d ugo ci odcinka bariery: a) przyleg ego do obiektu lub
przeszkody, b) przed i za obiektem, c) uko nego pocz tkowego, d) uko nego ko cowego, e) wzmocnionego,
odcinków przej ciowych pomi dzy ró nymi typami i odmianami barier, w tym m.in. na dojazdach do mostu
z zastosowaniem w ciwej d ugo ci odcinka uko nego w planie, jak równie po czenia z barierami
betonowymi pe nymi i ew. por czami betonowymi,
przerw, przej i przejazdów w barierze w celu np. doj cia do kolumn alarmowych lub innych urz dze ,
przej cia pieszych z pobocza drogi za barier w tym na chodnik mostu, na skrzy owaniu z drogami, przej cia
przez pas dziel cy, przejazdu poprzecznego przez pas dziel cy,
dodatkowych urz dze , jak np. dodatkowej prowadnicy bariery, os ony s upków bariery, itp. (np. wg za .
11.5).
Na barierze powinny by umieszczone elementy odblaskowe:
a) czerwone - po prawej stronie jezdni,
b) bia e
- po lewej stronie jezdni.
Odleg ci pomi dzy kolejnymi elementami odblaskowymi powinny by zgodne z ustaleniami
WSDBO [32].
Elementy odblaskowe nale y umocowa do bariery w sposób trwa y, zgodny z wytycznymi producenta
barier.
5.5. Roboty betonowe
Elementy betonowe fundamentów i kotew powinny by wykonane zgodnie z dokumentacj projektow
lub SST oraz powinny odpowiada wymaganiom:
PN-B-06250 [2] w zakresie wytrzyma ci, nasi kliwo ci i odporno ci na dzia anie mrozu,
PN-B-06251 [3] i PN-B-06250 [2] w zakresie sk adu betonu, mieszania, zag szczania, dojrzewania,
piel gnacji i transportu,
punktu 2 niniejszej specyfikacji w zakresie postanowie dotycz cych betonu i jego sk adników.
Deskowanie powinno odpowiada wymaganiom PN-B-06251 [3], zapewniaj c sztywno
i
niezmienno uk adu oraz bezpiecze stwo konstrukcji. Przed wype nieniem mieszank betonow , deskowanie
powinno by sprawdzone, aby wyklucza o wyciek zaprawy z mieszanki betonowej. Termin rozbiórki
deskowania powinien by zgodny z wymaganiami PN-B-06251 [3].
Sk ad mieszanki betonowej powinien, przy najmniejszej ilo ci wody, zapewni szczelne u enie
mieszanki w wyniku zag szczenia przez wibrowanie. Warto stosunku wodno-cementowego W/C nie powinna
by wi ksza ni 0,5. Konsystencja mieszanki nie powinna by rzadsza od plastycznej.
Mieszank betonow zaleca si uk ada warstwami o grubo ci do 40 cm bezpo rednio z pojemnika,
ruroci gu pompy lub za po rednictwem rynny i zag szcza wibratorami wg bnymi.
Po zako czeniu betonowania, przy temperaturze otoczenia wy szej od +5oC, nale y prowadzi
piel gnacj wilgotno ciow co najmniej przez 7 dni. Woda do polewania betonu powinna spe nia wymagania
PN-B-32250 [7]. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by chronione przed uderzeniami i drganiami.
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przyst pieniem do robót
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien przedstawi In ynierowi:
atest na konstrukcj drogowej bariery ochronnej akceptowany przez zarz dzaj cego drog , wed ug
wymagania punktu 2.2,
za wiadczenia o jako ci (atesty) na materia y, do których wydania producenci s zobowi zani przez
ciwe normy PN i BN, jak kszta towniki stalowe, pr ty zbrojeniowe, cement.
Do materia ów, których badania powinien przeprowadzi Wykonawca nale materia y do wykonania
fundamentów betonowych i ew. kotew „na mokro”. Uwzgl dniaj c nieskomplikowany charakter robót
betonowych, na wniosek Wykonawcy, In ynier mo e zwolni go z potrzeby wykonania bada materia ów dla
tych robót.
6.3. Badania w czasie wykonywania robót
6.3.1. Badania materia ów w czasie wykonywania robót
Wszystkie materia y dostarczone na budow z za wiadczeniem o jako ci (atestem) producenta powinny
by sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów.
Cz stotliwo bada i ocena ich wyników powinna by zgodna z zaleceniami tablicy 2.
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W przypadkach budz cych w tpliwo ci mo na zleci uprawnionej jednostce zbadanie w
dostarczonych wyrobów i materia ów w zakresie wymaga podanych w punkcie 2.

ciwo ci

Tablica 2. Cz stotliwo bada przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów
dostarczonych przez producenta
Lp.
1

2

Rodzaj
badania
Sprawdzenie
powierzchni

Liczba bada

Opis bada

5 do 10 bada z
wybranych losowo
elementów w ka dej dostarczanej
partii wyrobów
licz cej do 1000
elementów

Powierzchni zbada
nie uzbrojonym okiem.
Do ew. sprawdzenia
boko ci wad u
dost pnych narz dzi
(np. linia ów z
czujnikiem, suwmiarek,
mikrometrów itp.)
Przeprowadzi uniwersalnymi przyrz dami
pomiarowymi lub
sprawdzianami

Sprawdzenie
wymiarów

Ocena wyników
bada
Wyniki powinny by
zgodne z wymaganiami punktu 2 i katalogiem (informacj )
producenta barier

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robót
W czasie wykonywania robót nale y zbada :
a) zgodno wykonania bariery ochronnej z dokumentacj projektow (lokalizacja, wymiary, wysoko
prowadnicy nad terenem),
b) zachowanie dopuszczalnych odchy ek wymiarów, zgodnie z punktem 2 i katalogiem (informacj ) producenta
barier,
c) prawid owo wykonania do ów pod s upki, zgodnie z punktem 5,
d) poprawno wykonania fundamentów pod s upki, zgodnie z punktem 5,
e) poprawno ustawienia s upków, zgodnie z punktem 5,
f) prawid owo monta u bariery ochronnej stalowej, zgodnie z punktem 5,
g) poprawno wykonania ew. robót betonowych, zgodnie z punktem 5,
h) poprawno umieszczenia elementów odblaskowych, zgodnie z punktem 5 i w odleg ciach ustalonych w
WSDBO [32].
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest m (metr) wykonanej bariery ochronnej stalowej.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacj projektow , SST i wymaganiami In yniera,
je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da y wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA P ATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt
9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m bariery ochronnej stalowej obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
dostarczenie materia ów,
osadzenie s upków bariery (z ew. wykonaniem do ów i fundamentów betonowych, lub bezpo rednie wbicie
wzgl. wwibrowanie w grunt),
monta bariery (prowadnicy, wysi gników, przek adek, obejm, wsporników itp. z pomoc w ciwych rub i
podk adek) z wykonaniem niezb dnych odcinków pocz tkowych i ko cowych, ew. barier os onowych,
odcinków przej ciowych pomi dzy ró nymi typami barier, przerw, przej i przejazdów w barierze,
umocowaniem elementów odblaskowych itp.,
przeprowadzenie bada i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej,
uporz dkowanie terenu.
10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1. Normy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

PN-B-03264

Konstrukcje betonowe elbetowe i spr one. Obliczenia
statyczne i projektowanie
PN-B-06250
Beton zwyk y
PN-B-06251
Roboty betonowe i elbetowe. Wymagania techniczne
PN-B-06712
Kruszywa mineralne do betonu
PN-B-19701
Cement. Cement powszechnego u ytku. Sk ad, wymagania i
ocena zgodno ci
PN-B-23010
Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okre lenia
PN-B-32250
Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw
PN-D-95017
Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste.
Wspólne wymagania i badania
PN-D-96000
Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
PN-D-96002
Tarcica li ciasta ogólnego przeznaczenia
PN-H-84020
Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia.
Gatunki
PN-H-93010
Stal. Kszta towniki walcowane na gor co
PN-H-93403
Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary
PN-H-93407
Stal. Dwuteowniki walcowane na gor co
PN-H-93419
Stal. Dwuteowniki równoleg cienne IPE walcowane na
gor co
PN-H-93460-03
Kszta towniki stalowe gi te na zimno otwarte. Ceowniki
równoramienne ze stali w glowej zwyk ej jako ci o Rm do
490 MPa
PN-H-93460-07
Kszta towniki stalowe gi te na zimno otwarte. Zetowniki ze
stali w glowej zwyk ej jako ci o Rm do 490 MPa
PN-H-93461-15
Kszta towniki stalowe gi te na zimno otwarte, okre lonego
przeznaczenia. Kszta townik na por cz drogow , typ B
PN-H-93461-18
Kszta towniki stalowe gi te na zimno otwarte, okre lonego
przeznaczenia. Ceowniki pó zamkni te prostok tne
PN-H-93461-28
Kszta towniki stalowe gi te na zimno otwarte, okre lonego
przeznaczenia. Pas profilowy na drogowe bariery ochronne
PN-M-82010
Podk adki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych
PN-M-82101
ruby ze bem sze ciok tnym
PN-M-82121
ruby ze bem kwadratowym
PN-M-82503
Wkr ty do drewna ze bem sto kowym
PN-M-82505
Wkr ty do drewna ze bem kulistym
BN-73/0658-01
Rury stalowe profilowe ci gnione na zimno. Wymiary
BN-87/5028-12
Gwo dzie budowlane. Gwo dzie z trzpieniem g adkim,
okr ym i kwadratowym
BN-88/6731-08
Cement. Transport i przechowywanie
BN-80/6775-03.01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne
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30.
31.

BN-69/7122-11
BN-73/9081-02

wymagania i badania
yty pil niowe z drewna
Formy stalowe do produkcji elementów budowlanych z
betonu kruszywowego. Wymagania i badania

10.2. Inne dokumenty
32. Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych, GDDP, maj 1994.

11. ZA

CZNIKI

PRZYK ADOWE ROZWI ZANIA
STOSOWANE PRZY WYKONYWANIU
BARIER OCHRONNYCH STALOWYCH

Za cznik 11.1 Podstawowe rodzaje, typy i odmiany barier ochronnych, wed ug [32]
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Typ

Oznaczenie bariery
z prowadnic
A
B

Odleg
upków

Rodzaj bariery

Zalecane
zastosowanie

wysi gnikowa

na autostradach
i drogach
ekspresowych

przek adkowa

na drogach krajowych i wojewódzkich innych ni
autostrady

na drogach krajowych i wojewódzkich gdy zachodzi
konieczno
wzmocnienia bariery

SP-11

SP-01

2,0 m
1,33 m
1,0 m

SP-19

SP-09

4,0 m
2,0 m
1,33 m
1,0 m

SP-06

4,0 m
2,0 m
1,33 m
1,0 m

przek adkowa

SP-05

4,0 m
2,0 m
1,33 m
1,0 m

bezprzek adkowa

na drogach
ogólnodost pnych

SP-14

SP-04

4,0 m
2,0 m
1,33 m
1,0 m

bezprzek adkowa

na drogach
ogólnodost pnych
gdy zachodzi
konieczno
wzmocnienia bariery

SP-17

SP-07

4,0 m
2,0 m
1,33 m
1,0 m

wysi gnikowa
dwustronna

na autostradach
i drogach
ekspresowych

SP-20

SP-10

2,0 m
1,33 m
1,0 m

przek adkowa
dwustronna

na drogach krajowych i wojewódzkich innych ni
autostrady

SP-21
# 2,5 mm

SP-22
# 2,5 mm

4,0 m
wyj tkow
o
2,0 m

bezprzek adkowa

na drogach
o V < 60 km/h
i ma ym zagro eniu
wypadkowym

SP-16

SP-15

Za cznik 11.2 Bariery ochronne stalowe skrajne z prowadnic z profilowanej ta my
stalowej stosowane na odcinkach dróg, wed ug [32]
a) bezprzek adkowa

b) przek adkowa

c) wysi gnikowa
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Za cznik 11.3. Zasady okre lania wysoko ci prowadnicy bariery nad poziomem terenu,
wg [32]
a) bariera na drodze zamiejskiej, b) bariera przy kraw niku ulicy, gdy prowadnica bariery znajduje si w
aszczy nie kraw dzi jezdni, c) bariera przy kraw niku ulicy, gdy prowadnica bariery jest odsuni ta od
aszczyzny kraw dzi jezdni
a)

b)

c)

Za cznik 11.4. Profilowana ta ma stalowa typu A i B, wg L. Miko ajków: Drogowe
bariery ochronne, WKi , 1983
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Omówienie ró nic ta m stalowych typu A i B
Profil ta my typu A ma zaokr glone kraw dzie przet ocze ta my, profil B ma sp aszczone kraw dzie
przet ocze .
Mi dzy obu rodzajami prowadnic nie wyst puj wyra ne ró nice w ich zachowaniu podczas kolizji chocia niektóre ród a stwierdzaj , e profil B jest nieco korzystniejszy od profilu A.
Ró nice technologiczne: Dla prowadnic o profilu B jest konieczne odpowiednie ukszta towanie jednego
z ko ców ta my, tak aby ko ce odcinków ta my przylega y p asko do siebie. Przet oczenia takie nie s
konieczne w profilu A, który wykazuje wi ksz spr ysto w przekroju poprzecznym.
Masa prowadnic przy grubo ci ta my 3,0 mm wynosi dla profilu A oko o 12 kg/m, a dla profilu B oko o
11 kg/m.
Przy profilu B potrzebna jest mniejsza liczba rub cz cych odcinki ta my ni przy profilu A.
Za cznik 11.5. Dodatkowe urz dzenia zabezpieczaj ce u ytkowników pojazdów
jedno ladowych na ukach drogi, wg [32]
1 - dodatkowa prowadnica bariery

2 - os ony s upków bariery
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Sposoby
barier
w
poprzecznym

Za cznik
11.6.
lokalizowania
przekroju
drogi, wg [32]

Na drogach z pasami awaryjnymi (utwardzonymi

Za cznik 11.7. Zasady stosowania barier ochronnych stalowych na odcinkach dróg
(wyci g z WSDBO [32])
1. Dopuszczone do stosowania konstrukcje barier
Stosowane mog by tylko takie konstrukcje (typy i odmiany) drogowych barier ochronnych, które
uprzednio by y sprawdzone przy zastosowaniu odpowiednich metod do wiadczalnych, okre lonych w punkcie
1.4 WSDBO.
Typ bariery i sposób osadzenia jej s upków nale y ustala w zale no ci od mo liwo ci poprzecznego
odkszta cenia bariery podczas kolizji. Zaleca si stosowanie barier podatnych (typu I). Pozosta e typy barier
stosuje si w przypadkach, gdy warunki terenowe uniemo liwiaj odpowiednie odkszta cenie bariery.
2. Wysoko

barier ochronnych stalowych

Wysoko stalowych barier ochronnych, mierzona od powierzchni, na której podczas kolizji znajduje
si ko o pojazdu samochodowego, do górnej kraw dzi prowadnicy bariery, wynosi 0,75 m (zgodnie z zasadami
podanymi w za czniku 11.3).
3. Dodatkowe urz dzenia na s upkach barier
W przypadkach, gdy na drodze wyst puje znacz cy ruch motocykli lub innych pojazdów
jedno ladowych, odbywaj cy si z du
pr dko ci - zaleca si zastosowanie dodatkowych urz dze ,
zabezpieczaj cych ich u ytkowników przy przewróceniu si pojazdu przed bezpo rednim uderzeniem w s upki
bariery ochronnej. Zalecane jest stosowanie np. dodatkowej, ni ej umieszczonej prowadnicy bariery lub
elastycznych os on s upków bariery itp., zw aszcza na wyjazdowych drogach cznikowych o ma ych
promieniach uków na autostradach i drogach ekspresowych oraz na innych podobnych odcinkach dróg
ogólnodost pnych (patrz za cznik 11.5).
4. Lokalizacja barier wzd

drogi

Lokalizacja barier wzd
okre lonych w WSDBO pkt 2.2.
5. Podatno

drogi jest ustalana w dokumentacji projektowej na podstawie kryteriów

barier

Je li producent nie podaje inaczej, to zalicza si do barier:
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a) podatnych (typu I) - wszystkie typy i odmiany barier wysi gnikowych oraz odmiany barier pozosta ych ze
upkami I, IPE, [ i 100 mm oraz rozstawem s upków 4,0 m i 2,0 m,
b) o ograniczonej podatno ci (typu II) - bariery pozosta ych typów i odmian ze s upkami 100 mm i 140 mm z
rozstawem co 1,33 m i 1,0 m,
c) sztywnych (typu III) - bariery o specjalnej konstrukcji (np. stalowe bariery rurowe) z wzmocnionymi i
odpowiednio osadzonymi s upkami.
6. Zasady stosowania barier ochronnych stalowych
W barierach stalowych stosowane s prowadnice typu A lub B (za . 11.4). Dopuszczone jest stosowanie
prowadnic o innych przekrojach, pod warunkiem uprzedniego sprawdzenia konstrukcji, zgodnie z ustaleniem
punktu 1.4 WSDBO.
Nale y stosowa profilowan ta
stalow o czynnej d ugo ci 4,0 m (d ugo ci przed monta em 4,3
m). Odcinki ta my o czynnej d ugo ci 2,0 m, 1,33 m i 1,0 m nale y stosowa tylko wyj tkowo, np. gdy
ca kowita d ugo odcinka bariery nie jest podzielona przez 4 m. Analogiczne d ugo ci nale y przyjmowa dla
pasa profilowego.
W barierach bezprzek adkowych pas profilowy mo na stosowa , gdy za barier wyst puje ruch pieszy.
Bariery stalowe ze s upkami 140 mm, poza obiektami mostowymi, nale y stosowa tylko w
przypadkach, gdy za barier wyst puj obiekty lub przeszkody, wymagaj ce szczególnego zabezpieczenia (s upy
wysokiego napi cia, podpory wiaduktów itp.). Poza przypadkami wyj tkowymi - barier tych nie nale y
stosowa na nasypach dróg.
Bariery stalowe na s upkach co 1,0 m stosuje si tylko wyj tkowo - gdy wyst puje konieczno
szczególnego wzmocnienia bariery.
7. Lokalizacja barier w przekroju poprzecznym drogi
Najmniejsze odleg ci prowadnicy bariery wynosz (za . 11.6):
a) od kraw dzi pasa awaryjnego (utwardzonego pobocza)
- 0,5 m,
b) od kraw dzi pasa ruchu, gdy brak utwardzonego pobocza - 1,0 m,
c) od kraw nika o wysoko ci co najmniej 0,14 m
- 0,5 m
(warunku tego nie stosuje si , gdy spe niony jest warunek b).
8. Inne ustalenia
Lokalizacj oraz d ugo i sposób konstruowania odcinków przej ciowych, pocz tkowych i ko cowych
ustala dokumentacja projektowa na podstawie ustale okre lonych w WSDBO.

Za cznik 11.8. Wymiary najcz ciej stosowanych s upków stalowych w barierach
ochronnych stalowych (wg katalogów producentów barier)
Lp.

Przekrój
poprzeczny
wg normy

Wymiary przekroju poprzecznego,
mm
wysoko
szeroko
grubo

Przekrój

cm2

1

Dwuteowy
PN-H-93407 [14]

100
120
140

50
58
66

4,5
5,1
5,7

10,6
14,2
18,3

2

Dwuteowy, równoleg cienny, IPE
PN-H-93419 [15]

100
120
140

55
64
73

4,1
4,4
4,7

10,3
13,2
16,4

Dopuszczalna odchy ka,
mm
wys.
szer.
grub.
2
2
2
2
2
+3,-2

1,5
1,5
1,5

0,5
0,5
0,5

2
2
+3,-2

0,5
0,5
0,75
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Ceowy
(walcowany)
PN-H-93403 [13]

100

50

6,0

13,5

2

2

120
140

55
60

7,0
7,0

17,0
20,4

2
2

2
2

+0,4
-1,0
jw.
jw.

4

Ceowy (gi ty na
zimno) PN-H93460-03 [16]

100
120
140

50, 60
50,60,80
50,60,80

od 4 do 6
od 4 do 6
od 4 do 6

od7,33 do 11,67
od8,13 do 15,27
od9,73 do 16,47

2
2
2

2,5
2,5
2,5

-

5

Ceownik pó zamkni ty prostok tny
PN-H-93461-18
[19]
Zetownik
PN-H-93460-07
[17]

120

40

3,0

6,33

1,5

1

-

100
120

60, 80
60, 80

od 4 do 6
od 4 do 6

od8,13 do 14,07
od8,93 do 15,27

2,5
2,5

3
3

-

100

55

4,0

9,0

3

6

7

Sigma(brak normy)

+2, -1

+2, -1

0,18

Za cznik 11.9. Najcz ciej stosowane przek adki w barierach ochronnych stalowych
(wg katalogów producentów barier)
Przekrój poprzeczny
Ceownik
Ceownik
Dwuteownik
Prostok tny

Wysoko , mm
100
120
120
100

Szeroko

(stopki), mm
50
55
64
60

Norma
PN-H-93403 [13]
PN-H-93403 [13]
PN-H-93419 [15]
BN-73/0658-01 [26]
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