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D-07.05.01. BARIERY OCHRONNE STALOWE 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT ST 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

odcinka końcowego istniejących barier stalowych ochronnych w związku z przebudową drogi powiatowej 

1704Z od skrzyżowania z drogą 1703Z-Lipnik-Stargard do skrzyżowania z drogą nr 20 - ETAP A - Przebudowa 

drogi 1704Z od węzła Stargard Zachód drogi krajowej S10 do skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości 

Lipnik wraz z przebudową skrzyżowania. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

 Specyfikacje Techniczne są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą montażu barier ochronnych stalowych zgodnych z 

dokumentacją projektową, jako urządzeń bezpieczeństwa dla ruchu kołowego.. 

Roboty te polegają na ustawieniu stalowych barier ochronnych zgodnie z „Wytycznymi stosowania 

drogowych barier ochronnych na drogach krajowych”, Załącznik do Zarządzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora 

Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23.04.2010 oraz zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

1.4.1. Bariera ochronna - urządzenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, stosowane w celu fizycznego 

zapobieżenia zjechaniu pojazdu z drogi w miejscach, gdzie to jest niebezpieczne, wyjechaniu pojazdu 

poza koronę drogi, przejechaniu pojazdu na jezdnię przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu lub 

niedopuszczenia do powstania kolizji pojazdu z obiektami lub przeszkodami stałymi znajdującymi się 
w pobliżu jezdni. 

1.4.2. Bariera ochronna stalowa - bariera ochronna, której podstawowym elementem jest prowadnica 

wykonana z profilowanej taśmy stalowej. 

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

przeciwdziałająca niebezpiecznym następstwom zjechania z drogi lub je ograniczająca. 

1.4.4. 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 (zał. 

11.2 b). 

1.4.5. Prowadnica bariery - podstawowy element bariery wykonany z profilowanej taśmy stalowej, mający 

za zadanie umożliwienie płynnego wzdłużnego przemieszczenia pojazdu w czasie kolizji, w czasie 

którego prowadnica powinna odkształcać się stopniowo i w sposób plastyczny. 

Odróżnia się dwa typy profilowanej taśmy stalowej: typ A i typ B, różniące się kształtem przetłoczeń. 
1.4.6. Przekładka - element bariery, wykonany zwykle z rury (okrągłej, prostokątnej) lub kształtownika 

stalowego (np. z ceownika, dwuteownika) o szerokości od 100 do 140 mm, umieszczony pomiędzy 

prowadnicą a słupkiem, którego zadaniem jest nadanie barierze korzystniejszych właściwości 

kolizyjnych (niż w barierze bezprzekładkowej), powodujących, że prowadnica bariery w pierwszej 

fazie odkształcania lub przemieszczania słupków nie jest odginana do dołu, lecz unoszona ku górze. 

1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, ST oraz z poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 

ST D-00.00.00. "Wymagania ogólne". 
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2. MATERIAŁY 
 Dopuszcza się do stosowania tylko takie konstrukcje drogowych barier ochronnych, na które wydano 

aprobatę techniczną. 
 Elementy do wykonania barier ochronnych stalowych określone są poprzez typ bariery podany w 

dokumentacji projektowej, nawiązujący do ustaleń producenta barier. Należy zastosować zgodnie z 

dokumentacją projektową barierę o następujących parametrach: 

- poziom powstrzymywania  N2 (normalny), 

- szerokość pracująca   W2 (W≤0,80m), 

- poziom intensywności zderzenia A. 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST D-00.00.00. "Wymagania ogólne." Do 

wykonania robót związanych z budową należy używać następującego sprzętu: 

- zestawu sprzętu specjalistycznego do montażu barier, 

- żurawi samochodowych o udźwigu do 4 t, 

- koparek kołowych, 

- urządzeń wbijających lub wibromłotów do pogrążania słupków w grunt, 

- ładowarki, itp. 

4. TRANSPORT 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4. 

4.2. TRANSPORT ELEMENTÓW BARIER STALOWYCH 

 Transport elementów barier może odbywać się dowolnym środkiem transportu. Elementy konstrukcyjne 

barier nie powinny wystawać poza gabaryt środka transportu. Elementy dłuższe (np. profilowaną taśmę stalową, 
pasy profilowe) należy przewozić w opakowaniach producenta. Elementy montażowe i połączeniowe zaleca się 
przewozić w pojemnikach handlowych producenta. 

 Załadunek i wyładunek elementów konstrukcji barier można dokonywać za pomocą żurawi lub ręcznie. 

Przy załadunku i wyładunku, należy zabezpieczyć elementy konstrukcji przed pomieszaniem. Elementy barier 

należy przewozić w warunkach zabezpieczających wyroby przed korozją i uszkodzeniami mechanicznymi. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 ;,Wymagania ogólne" pkt 5. 

5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

 Przed wykonaniem właściwych robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazań 
Inżyniera: 

- wytyczyć trasę bariery, 

- ustalić lokalizację słupków , 

- określić wysokość prowadnicy bariery, 

- określić miejsca odcinków końcowych bariery, 

5.3. OSADZENIE SŁUPKÓW 

5.3.1. SŁUPKI WBIJANE LUB WWIBROWYWANE BEZPOŚREDNIO W GRUNT 

 Jeśli dokumentacja projektowa lub Inżynier na wniosek Wykonawcy ustali bezpośrednie wbijanie lub 

wwibrowywanie słupków w grunt, to Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżyniera: 

 - sposób wykonania, zapewniający zachowanie osi słupka w pionie i nie powodujący odkształceń lub uszkodzeń 
słupka, 
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- rodzaj sprzętu, wraz z jego charakterystyką techniczną, dotyczący urządzeń wbijających (np. młotów, bab, 

kafarów) ręcznych lub mechanicznych względnie wibromłotów pogrążających słupki w gruncie poprzez 

wibrację i działanie udarowe. 

5.4. MONTAŻ BARIERY 

 Sposób montażu bariery zaproponuje Wykonawca i przedstawi do akceptacji Inżyniera. 

 Bariera powinna być montowana zgodnie z instrukcją montażową lub zgodnie z zasadami 

konstrukcyjnymi ustalonymi przez producenta bariery. 

 Montaż bariery, w ramach dopuszczalnych odchyłek umożliwionych wielkością otworów w elementach 

bariery, powinien doprowadzić do zapewnienia równej i płynnej linii prowadnic bariery w planie i profilu. 

 Przy montażu bariery niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek otworów lub cięć, 
naruszających powłokę cynkową poszczególnych elementów bariery. 

 Przy montażu prowadnicy typu B należy łączyć sąsiednie odcinki taśmy profilowej, nakładając 

następny odcinek na wytłoczenie odcinka poprzedniego, zgodnie z kierunkiem ruchu pojazdów, tak aby końce 

odcinków taśmy przylegały płasko do siebie i pojazd przesuwający się po barierze, nie zaczepiał o krawędzie 

złączy. Sąsiednie odcinki taśmy są łączone ze sobą zwykle przy użyciu śrub noskowych specjalnych, zwykle po 

sześć na każde połączenie. 

 Przy montażu barier należy zwracać uwagę na poprawne wykonanie, zgodne z dokumentacją 
projektową i wytycznymi producenta barier: 

- odcinków początkowych i końcowych bariery, o właściwej długości odcinka (np. 4 m, 8 m, 12 m, 16 m), z 

zastosowaniem łączników ukośnych w miejscach niezbędnych przy połączeniu poziomego odcinka prowadnicy 

z odcinkiem nachylonym. 

 Na barierze powinny być umieszczone elementy odblaskowe:  

a) czerwone - po prawej stronie jezdni, 

b) białe - po lewej stronie jezdni. 

Odległości pomiędzy kolejnymi elementami odblaskowymi powinny być zgodne z ustaleniami WSDBO. 

Elementy odblaskowe należy umocować do bariery w sposób trwały, zgodny z wytycznymi producenta barier. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00. p.6. Różnice pomiędzy rzędnymi góry 

wykonanych barier ochronnych stalowych, a rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +5 cm i -1cm.  

Wymiary wykonanych konstrukcji, nie mogą różnić się od wielkości przewidzianych w Dokumentacji 

Projektowej o więcej niż 1 cm. 

7. OBMIAR ROBÓT 
 Obmiar każdego elementu robót powinien być dokonany na budowie w m (metrach bieżących) 

wykonanych barier stalowych ochronnych i zakończeń tych barier. Obmiar odbywa się w obecności Inżyniera i 

wymaga jego akceptacji.  

8. ODBIÓR ROBÓT 
 Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarów i badań z bieżącej kontroli 

materiałów i robót. Odbioru barier ochronnych stalowych dokonuje Inżynier na podstawie wyników badań 
Wykonawcy i ewentualnych uzupełniających badań i pomiarów oraz oględzin wykonanych konstrukcji. Odbioru 

robót należy dokonać zgodnie z zasadami podanymi w ST D-00.00.00. "Wymagania ogólne". 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 Ilość zakończonych i odebranych robót, określonych według obmiaru, zostanie opłacona według cen 

jednostkowych za 1 m (metr bieżący) zamontowanych barier ochronnych stalowych o wymiarach określonych w 

Dokumentacji Projektowej. 

 Cena jednostkowa zamontowanych barier stalowych ochronnych obejmuje: 

 prace pomiarowe, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań określonych w Specyfikacji Technicznej, 

 dostarczenie i wykonanie montażu konstrukcji barier ochronnych stalowych, 

 dostarczenie i zamocowanie świateł odblaskowych, 

 konserwacja antykorozyjna stalowych elementów barier, 

 uporządkowanie terenu, 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. NORMY 

1. PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia, symbole literowe i jednostki miary. 

2. PN-S-02205   Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

3. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

4. PN-86/H-84018  Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki. 

5. PN-86/H-84023  Stal określonego zastosowania. Gatunki. 

6. PN-84/H-93000  Walcówka, pręty i kształtowniki walcowane na gorąco ze stali węglowych 

zwykłej jakości i niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości. 

Wymagania i badania. 

10.2. INNE DOKUMENTY 

7. „Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych”, Załącznik do 

Zarządzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23.04.2010. 

 

 

 

 

 

 


