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D-07.01.01. OZNAKOWANIE POZIOME 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania oznakowania poziomego w 
związku z przebudową drogi powiatowej nr 0259Z Rościęcino - Rzesznikowo na odcinku od miejscowości 
Gorawino do skrzyżowania z drogą krajową  nr 6 (długości ok. 6775 mb). 

1.2.  ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

   Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem i 
odbiorem oznakowania poziomego stosowanego na drogach o nawierzchni twardej. Należy wykonać następujące 
oznakowanie poziome materiałami grubowarstwowymi termoplastycznymi: 

- linie ciągłe, 
- linie przerywane, 
- strzałki i inne symbole, 
- linie na przejściach. 

 Oznakowanie poziome należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową i zaleceniami Inżyniera. 

- 1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

1.4.1.   Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii ciągłych 
lub przerywanych, pojedynczych lub podwójnych, strzałek, napisów, symboli oraz innych linii związanych 
z oznaczeniem określonych miejsc na tej nawierzchni. 

1.4.2.   Znaki podłużne - linie równoległe do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim kątem, występujące 
jako linie segregacyjne lub krawędziowe, przerywane lub ciągłe. 

1.4.3.   Strzałki - znaki poziome na nawierzchni, występujące jako strzałki kierunkowe służące do wskazania 
dozwolonego kierunku jazdy oraz strzałki naprowadzające, które uprzedzają o konieczności opuszczenia 
pasa, na którym się znajdują. 

1.4.4.   Znaki poprzeczne - znaki wyznaczające miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i rowerzystów w 
poprzek jezdni oraz miejsca zatrzymania pojazdów. 

1.4.5.   Znaki uzupełniające - znaki w postaci symboli, napisów, linii przystankowych oraz inne określające 
szczególne miejsca na nawierzchni. 

1.4.6.   Materiały do poziomego znakowania dróg - materiały zawierające rozpuszczalniki, wolne od 
rozpuszczalników lub punktowe elementy odblaskowe, które mogą zostać naniesione albo wbudowane 
przez malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wytłaczanie, rolowanie, klejenie itp. na nawierzchnie 
drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia lub w temperaturze podwyższonej. Materiały te powinny 
być retrorefleksyjne. 

1.4.8.   Materiały do znakowania grubowarstwowego - materiały nakładane warstwą grubości od 0,9 mm do5 
mm. Należą do nich chemoutwardzalne masy stosowane na zimno oraz masy termoplastyczne. 

1.4.9.   Materiały prefabrykowane - materiały, które łączy się z powierzchnią drogi przez klejenie, wtapianie, 
wbudowanie lub w inny sposób. Zalicza się do nich masy termoplastyczne w arkuszach do wtapiania oraz 
folie do oznakowań tymczasowych (żółte) i trwałych (białe) oraz punktowe elementy odblaskowe. 

1.4.10.  Punktowe elementy odblaskowe - materiały o wysokości do 15 mm, a w szczególnych wypadkach do 
25 mm, które są przyklejane lub wbudowywane w nawierzchnię. Mają różny kształt, wielkość i wysokość 
oraz rodzaj i liczbę zastosowanych elementów odblaskowych, do których należą szklane soczewki, 
elementy odblaskowe z polimetekrylanu metylu i folie odblaskowe. 

1.4.11.  Tymczasowe oznakowanie drogowe - oznakowanie z materiału o barwie żółtej, którego czas 
użytkowania wynosi do 3 miesięcy lub do czasu zakończenia robót. 

1.4.12. Okresowe oznakowanie drogowe - oznakowanie, którego czas użytkowania wynosi do 6 miesięcy. 
1.4.13.  Kulki szklane - materiał do posypywania lub narzucania pod ciśnieniem na oznakowanie wykonane 

materiałami w stanie ciekłym, w celu uzyskania widzialności oznakowania w nocy. 
1.4.14. Materiał uszorstniający - kruszywo zapewniające oznakowaniu poziomemu właściwości 

antypoślizgowe. 
 Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi  
w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

- 1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
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2. MATERIAŁY 

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-M-00.00.00 
"Wymagania ogólne" pkt 2. 

2.2. DOKUMENT DOPUSZCZAJĄCY DO STOSOWANIA MATERIAŁÓW 

 Każdy materiał używany przez Wykonawcę do poziomego znakowania dróg musi posiadać aprobatę 
techniczną. 

2.3. BADANIE MATERIAŁÓW, KTÓRYCH JAKOŚĆ BUDZI WĄTPLIWOŚĆ 

 Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości jego lub 
Inżyniera, co do jakości, w celu stwierdzenia czy odpowiadają one wymaganiom określonym w punkcie 2. Badania 
te Wykonawca zleci IBDiM lub akredytowanemu laboratorium. Badania powinny być wykonane zgodnie z 
"Warunkami technicznymi POD-97". 

2.4. OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ 

 Wykonawca powinien żądać od producenta, aby oznakowanie opakowań materiałów do poziomego znakowania 
dróg było wykonane zgodnie z PN-O-79252, a ponadto aby na każdym opakowaniu był umieszczony trwały napis 
zawierający: 
- nazwę producenta i materiału do znakowania dróg, 
- masę brutto i netto, 
- numer partii i datę produkcji, 
- informację o szkodliwości i klasie zagrożenia pożarowego, 
- ewentualne wskazówki dla użytkowników. 

2.5. PRZEPISY OKREŚLAJĄCE WYMAGANIA DLA MATERIAŁÓW 

 Podstawowe wymagania dotyczące materiałów podano w punkcie 2.6, a szczegółowe wymagania określone są 
w "Warunkach technicznych POD-97". 

2.6. WYMAGANIA WOBEC MATERIAŁÓW DO POZIOMEGO ZNAKOWANIA DRÓG 

2.6.1. MATERIAŁY DO ZNAKOWANIA GRUBOWARSTWOWEGO 

 Materiałami do znakowania grubowarstwowego powinny być masy termoplastyczne umożliwiające nakładanie 
ich warstwą grubości min. 3 mm. Masy termoplastyczne powinny być substancjami nie zawierającymi 
rozpuszczalników, dostarczanymi w postaci bloków, granulek lub proszku. Przy stosowaniu powinny dać się 
podgrzewać do stopienia i aplikować ręcznie lub maszynowo. Masy te powinny tworzyć warstwę kohezyjną przez 
ochłodzenie. Właściwości fizyczne materiałów do znakowania grubowarstwowego i wykonanych z nich elementów 
prefabrykowanych określa aprobata techniczna, odpowiadająca wymaganiom POD-97. 

2.6.2. ZAWARTOŚĆ SKŁADNIKÓW LOTNYCH W MATERIAŁACH DO ZNAKOWANIA CIENKO- I 
GRUBOWARSTWOWEGO 

Zawartość składników lotnych (rozpuszczalników organicznych) nie powinna przekraczać w materiałach 
do znakowania: 

 cienkowarstwowego 30% (m/m), 

 grubowarstwowego 2% (m/m). 
 Nie dopuszcza się stosowania materiałów zawierających rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. toluen, ksylen) w 
ilości większej niż 10%. Nie dopuszcza się stosowania materiałów zawierających benzen i rozpuszczalniki 
chlorowane. 

2.6.3. KULKI SZKLANE 

 Materiały w postaci kulek szklanych refleksyjnych do posypywania lub narzucania pod ciśnieniem na materiały 
do oznakowania powinny zapewniać widzialność w nocy poprzez odbicie powrotne w kierunku pojazdu wiązki 
światła wysyłanej przez reflektory pojazdu.  
 Kulki szklane powinny charakteryzować się współczynnikiem załamania powyżej 1,50, wykazywać odporność 
na wodę i zawierać nie więcej niż 20% kulek z defektami. Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto 
wykazywać stopień hydrofobizacji co najmniej 80%.  
 Właściwości kulek szklanych określa aprobata techniczna, odpowiadająca wymaganiom POD-97. 

2.6.4. MATERIAŁ USZORSTNIAJĄCY OZNAKOWANIE 

 Materiał uszorstniający oznakowanie powinien składać się z naturalnego lub sztucznego twardego kruszywa 
(np. krystobalitu), stosowanego w celu zapewnienia oznakowaniu odpowiedniej szorstkości (właściwości 
antypoślizgowych). Materiał uszorstniający nie może zawierać więcej niż 1% cząstek mniejszych niż 90 gm. 
Potrzeba stosowania materiału uszorstniającego powinna być określona w ST. 
 Materiał uszorstniający oraz mieszanina kulek szklanych z materiałem uszorstniającym powinny odpowiadać 
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wymaganiom określonym w aprobacie technicznej lub POD-97. 

2.6.5. WYMAGANIA WOBEC MATERIAŁÓW ZE WZGLĘDU NA OCHRONĘ WARUNKÓW PRACY I 
ŚRODOWISKA 

Materiały stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawierać substancji zagrażających 
zdrowiu ludzi i powodujących skażenie środowiska. 

2.7. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

 Materiały do znakowania grubowarstwowego nawierzchni powinny zachować stałość swoich 
właściwości chemicznych i fizykochemicznych przez okres co najmniej 6 miesięcy składowania w warunkach 
określonych przez producenta. 
 Materiały do poziomego znakowania dróg należy przechowywać w magazynach odpowiadających 
zaleceniom producenta, zwłaszcza zabezpieczających je od napromieniowania słonecznego, opadów i w 
temperaturze, dla: 
a) farb wodorozcieńczalnych od 5o do 40oC, 
b) farb rozpuszczalnikowych od 0o do 25oC, 
c) pozostałych materiałów - poniżej 40oC. 

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 WYKONANIA OZNAKOWANIA POZIOMEGO 

 Wykonawca przystępujący do wykonania oznakowania poziomego, w zależności od zakresu robót, powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu, zaakceptowanego przez Inżyniera: 
- szczotek mechanicznych (zaleca się stosowanie szczotek wyposażonych w urządzenia odpylające) oraz 
szczotek ręcznych, 
- frezarek, 
- sprężarek, 
- malowarek, 
- układarek mas termoplastycznych, 
- sprzętu do badań, określonych w ST. 

4. TRANSPORT 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

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

4.2. PRZEWÓZ MATERIAŁÓW DO POZIOMEGO ZNAKOWANIA DRÓG 

 Materiały do poziomego znakowania dróg należy przewozić w pojemnikach zapewniających szczelność, 
bezpieczny transport i zachowanie wymaganych właściwości materiałów. Pojemniki powinny być oznakowane 
zgodnie z normą PN-O-79252. Materiały do znakowania poziomego należy przewozić krytymi środkami 
transportowymi, chroniąc opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z PN-C-81400 oraz zgodnie 
z prawem przewozowym. 

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. WARUNKI ATMOSFERYCZNE 

 W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosić co najmniej 5C, a 
wilgotność względna powietrza powinna być zgodna z zaleceniami producenta lub wynosić co najwyżej 85%. 

5.3. JEDNORODNOŚĆ NAWIERZCHNI ZNAKOWANEJ 

 Poprawność wykonania znakowania wymaga jednorodności nawierzchni znakowanej. Nierównomierności i/albo 
miejsca łatania nawierzchni, które nie wyróżniają się od starej nawierzchni i nie mają większego rozmiaru niż 15% 
powierzchni znakowanej, uznaje się za powierzchnie jednorodne. Dla powierzchni niejednorodnych należy ustalić 
w ST wymagania wobec materiału do znakowania nawierzchni. 

5.4. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA DO WYKONANIA ZNAKOWANIA 

 Przed wykonaniem znakowania poziomego należy oczyścić powierzchnię nawierzchni malowanej z pyłu, kurzu, 
piasku, smarów, olejów i innych zanieczyszczeń, przy użyciu sprzętu wymienionego w ST i zaakceptowanego 
przez Inżyniera. Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi być czysta 
i sucha. 
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5.5. PRZEDZNAKOWANIE 

 W celu dokładnego wykonania poziomego oznakowania drogi, można wykonać przedznakowanie, stosując się 
do ustaleń zawartych w Dokumentacji Projektowej, Instrukcji o znakach drogowych poziomych", ST i wskazaniach 
Inżyniera. Do wykonania przedznakowania można stosować nietrwałą farbę, np. farbę silnie rozcieńczoną 
rozpuszczalnikiem. Zaleca się wykonywanie przedznakowania w postaci cienkich linii lub kropek. Początek i 
koniec znakowania należy zaznaczyć małą kreską poprzeczną. W przypadku odnawiania znakowania drogi, gdy 
stare znakowanie jest wystarczająco czytelne i zgodne z Dokumentacją Projektową, można przedznakowania nie 
wykonywać. 

5.6. WYKONANIE ZNAKOWANIA DROGI 

5.6.1. DOSTARCZENIE MATERIAŁÓW I SPEŁNIENIE ZALECEŃ PRODUCENTA MATERIAŁÓW 

 Materiały do znakowania drogi, spełniające wymagania podane w punkcie 2, powinny być dostarczone w 
oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowane zgodnie z zaleceniami ST, producenta oraz wymaganiami 
znajdującymi się w aprobacie technicznej. 

5.6.2. WYKONANIE ZNAKOWANIA DROGI MATERIAŁAMI GRUBOWARSTWOWYMI 

Wykonanie znakowania powinno być zgodne z zaleceniami producenta materiałów, a w przypadku ich 
braku lub niepełnych danych - zgodne z poniższymi wskazaniami. Materiał znakujący należy nakładać 
równomierną warstwą o grubości ustalonej w ST, zachowując wymiary i ostrość krawędzi. Grubość nanoszonej 
warstwy zaleca się kontrolować przy pomocy grzebienia pomiarowego na płytce szklanej lub metalowej, 
podkładanej na drodze malowarki. Ilość materiału zużyta w czasie prac, określona przez średnie zużycie na metr 
kwadratowy, nie może się różnić od ilości ustalonej, więcej niż o 20%. W przypadku mas termoplastycznych 
wszystkie większe prace powinny być wykonywane przy użyciu urządzeń samojezdnych z automatycznym 
podziałem linii i posypywaniem kulkami szklanymi z ew. materiałem uszorstniającym. W przypadku mniejszych 
prac, wielkość, wydajność i jakość sprzętu należy dostosować do ich zakresu i rozmiaru. Decyzję dotyczącą 
rodzaju sprzętu i sposobu wykonania znakowania podejmuje Inżynier na wniosek Wykonawcy. W przypadku 
znakowania nawierzchni betonowej należy zastosować podkład (primer) poprawiający przyczepność 
nakładanego termoplastu do nawierzchni.  

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. BADANIE PRZYGOTOWANIA PODŁOŻA I PRZEDZNAKOWANIA 

Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi być całkowicie czysta i sucha. 
Przedznakowanie powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5.  

6.3. BADANIA WYKONANIA OZNAKOWANIA POZIOMEGO 

6.3.1. WYMAGANIA WOBEC OZNAKOWANIA POZIOMEGO 

6.3.1.1. WIDZIALNOŚĆ W DZIEŃ 

Widzialność oznakowania w dzień jest określona współczynnikiem luminancji i barwą oznakowania. 
Do określenia odbicia światła dziennego lub odbicia oświetlenia drogi od oznakowania stosuje się 
współczynnik luminancji w świetle rozproszonym Q = L/E, gdzie: 
 Q - współczynnik luminancji w świetle rozproszonym, mcd m-2 z lx-1, 
 L - luminancja pola w świetle rozproszonym, mcd/m2, 
 E - oświetlenie płaszczyzny pola, lx. 

Pomiary luminancji w świetle rozproszonym wykonuje się w praktyce miernikiem luminancji wg POD-
97. Wartość współczynnika Q powinna wynosić dla oznakowania świeżego, barwy: 
- białej na nawierzchni asfaltowej, co najmniej 130 mcd m-2 z lx-1 
- żółtej (tymczasowe oznakowanie), co najmniej 100 mcd m-2 z lx-1. 

Pomiar współczynnika luminancji w świetle rozproszonym może być zastąpiony pomiarem 

współczynnika luminancji , wg POD-97. Wartość współczynnika  powinna wynosić dla oznakowania 
świeżego, barwy: 
- białej, co najmniej 0,60, 
-   żółtej (tymczasowe oznakowanie), co najmniej 0,40. 

Wartość współczynnika  powinna wynosić dla oznakowania używanego barwy: 
- białej, po 12 miesiącach używalności, co najmniej 0,30, 
-   żółtej (tymczasowe oznakowanie), po 1 miesiącu używalności, co najmniej 0,20. 

Barwa oznakowania powinna być określona wg POD-97 przez współrzędne chromatyczności x i y, 
które dla suchego oznakowania powinny leżeć w obszarze zdefiniowanym przez cztery punkty narożne: 
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Punkt narożny  1 2 3 4 

Oznakowanie białe: x 0,4 0,3 0,3 0,34 

y 0,4 0,3 0,3 0,38 

Oznakowanie żółte: x 0,5 0,5 0,5 0,43 

y 0,4 0,5 0,5 0,48 

6.3.1.2. WIDZIALNOŚĆ W NOCY 

Za miarę widzialności w nocy przyjęto powierzchniowy współczynnik odblasku RL, określany wg POD-
97. Wartość współczynnika RL powinna wynosić dla oznakowania świeżego w stanie suchym, barwy: 
- białej, co najmniej 300 mcd m-2 z lx-1, 
- żółtej (tymczasowe oznakowanie), co najmniej 200 mcd m-2 z lx-1. 
Wartość współczynnika RL powinna wynosić dla oznakowania używanego: 
a) grubowarstwowego barwy: 
 - białej, po 12 miesiącach eksploatacji, co najmniej 120 mcd m-2 z lx-1, 
 - żółtej, po 1 miesiącu eksploatacji, co najmniej 150 mcd m-2 z lx-1, 

b)     folii: 

 - dla oznakowań trwałych i długotrwałych (białych), co najmniej 300 mcd m-2 z lx-1, 
 - dla oznakowań tymczasowych (żółtych), co najmniej 300 mcd m-2 z lx-1. 

6.3.1.3. SZORSTKOŚĆ OZNAKOWANIA 

 Miarą szorstkości oznakowania jest wartość wskaźnika szorstkości SRT (Skid Resistance Tester) 
mierzona wahadłem angielskim, wg POD-97. Wartość SRT symuluje warunki, w których pojazd wyposażony w 
typowe opony hamuje z blokadą kół przy prędkości 50 km/h na mokrej nawierzchni. Wymaga się, aby wartość 
wskaźnika szorstkości SRT wynosiła na oznakowaniu:  
- świeżym, co najmniej 50 jednostek SRT, 
- używanym, w ciągu całego okresu użytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT. 

6.3.1.4. TRWAŁOŚĆ OZNAKOWANIA 

 Trwałość oznakowania oceniana jako stopień zużycia w 10-stopniowej skali na zasadzie porównania z 
wzorcami, wg POD-97, powinna wynosić po 12-miesięcznym okresie eksploatacji oznakowania wykonanego: 
- farbami wodorozcieńczalnymi, co najmniej 5, 
- pozostałymi materiałami, co najmniej 6. 

6.3.1.5. CZAS SCHNIĘCIA OZNAKOWANIA (WZGL. CZAS PRZEJEZDNOŚCI OZNAKOWANIA) 

 Za czas schnięcia oznakowania przyjmuje się czas upływający między wykonaniem oznakowania a jego 
oddaniem do ruchu. Czas schnięcia oznakowania nie powinien przekraczać czasu gwarantowanego przez 
producenta, z tym że nie może przekraczać 2 godzin. 

6.3.1.6. GRUBOŚĆ OZNAKOWANIA 

 Grubość oznakowania, tj. podwyższenie ponad górną powierzchnię nawierzchni, powinna wynosić 
dla: 
a) oznakowania grubowarstwowego, co najwyżej od 3 do 5 mm, 
  

6.3.2. BADANIA WYKONANIA ZNAKOWANIA POZIOMEGO Z MATERIAŁU GRUBOWARSTWOWEGO 

 Wykonawca wykonując znakowanie poziome z materiału cienko- lub grubowarstwowego 
przeprowadza przed rozpoczęciem każdej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najmniej raz dziennie, lub 
zgodnie z ustaleniem ST, następujące badania: 
a) przed rozpoczęciem pracy: 

 sprawdzenie oznakowania opakowań, 

 wizualną ocenę stanu  materiału, w zakresie jego jednorodności i widocznych wad, 

 pomiar wilgotności względnej powietrza, 

 pomiar temperatury powietrza i nawierzchni, 
b) w czasie wykonywania pracy: 

 pomiar grubości warstwy oznakowania, 

 pomiar czasu schnięcia, wg POD-97, 

 wizualną ocenę równomierności rozłożenia kulek szklanych, 

 pomiar poziomych wymiarów oznakowania, na zgodność z Dokumentacją Projektową i „Instrukcją o 
znakach drogowych poziomych”, 

 wizualną ocenę równomierności skropienia (rozłożenia materiału) na całej szerokości linii, 

 oznaczenia czasu przejezdności, wg POD-97. 
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 Protokół z przeprowadzonych badań wraz z jedną próbką na blasze (300 x 250 x 0,8 mm) Wykonawca 
powinien przechować do czasu upływu okresu gwarancji. 
 W przypadku wątpliwości dotyczących wykonania oznakowania poziomego, Inżynier może zlecić 
wykonanie badań: 

 widzialności w dzień, 

 widzialności w nocy, 

 szorstkości, 
odpowiadających wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonanych według metod określonych w 
„Warunkach technicznych POD-97”. Jeżeli wyniki tych badań wykażą wadliwość wykonanego oznakowania to 
koszt badań ponosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zamawiający. 

6.3.3. ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYMAGAŃ DLA MATERIAŁÓW I WYKONANEGO OZNAKOWANIA 
Zbiorcze zestawianie wymagań dla materiałów i wykonanego oznakowania znajduje się w tablicy 1. 

Tablica 1. 

Lp. Rodzaj wymagania Jednostka Materiały do znakowania 

cienkowarstwowego grubowarstwoweg
o 

1. Zawartość składników lotnych w materiałach do 
znakowania: 
Rozpuszczalników organicznych 
Rozpuszczalników aromatycznych 
Benzenu i rozpuszczalników chlorowanych 

 
 

% (mm) 
% (mm) 
% (mm) 

 
 

 30 

 10 
0 

 
 

 2 
- 
0 

2. Współczynnik załamania światła kulek 
szklanych 

Współcz. > 1.5 > 1.5 

3. Współczynnik luminacji Q w świetle 
rozproszonym dla oznakowania świeżego 
barwy: 
Białej na nawierzchni asfaltowej 
Żółtej 

 
 

mcd m-2 lx-

1 
mcd m-2 lx-

1 

 
 

 130 

 100 

 
 

 130 

 100 

4. Współczynnik luminacji  dla oznakowania 
świeżego barwy: 
Białej 
Żółtej 

 
 

Współcz.  

Współcz.  

 
 

 0.60 

 0.400 

 
 

 0.60 

 0.40 
5. Powierzchniowy współczynnik odblasku dla 

oznakowania świeżego w stanie suchym barwy: 
Białej 
Żółtej 

 
 

mcd m-2 lx-

1 
mcd m-2 lx-

1 

 
 

 300 

 200 

 
 

 300 

 200 

6. Szorstkość oznakowania: 
Świeżego 
używanego (po 3 mies.) 

Wskaźnik 
SRT 
SRT 

 

 50 

 45 

 

 50 

 45 

7. Trwałość oznakowania wykonanego: 
farbami wodorozcieńczalnymi 
pozostałymi materiałami 

 
Wskaźnik 
Wskaźnik 

 

 5 

 6 

 

 5 

 6 
8. Czas schnięcia materiału na nawierzchni h  2  2 
9. Grubość oznakowania nad powierzchnią 

nawierzchni: 
 

 
 

mm 
mm 

 
 

 800 
- 

 
 

≥3 

 5 
10. Okres stałości właściwości materiałów do 

znakowania przy składowaniu 
miesięcy  6  6 

6.4. TOLERANCJE WYMIARÓW OZNAKOWANIA 

6.4.1. TOLERANCJE NOWO WYKONANEGO OZNAKOWANIA 

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z Dokumentacją Projektową i 
"Instrukcją o znakach drogowych poziomych", powinny odpowiadać następującym warunkom: 

- szerokość linii może różnić się od wymaganej o  5 mm, 
- długość linii może być mniejsza od wymaganej co najwyżej o 50 mm lub większa co najwyżej o 150 mm, 
- dla linii przerywanych, długość cyklu składającego się z linii i przerwy nie może odbiegać od średniej liczonej 

z 10 kolejnych cykli o więcej niż  50 mm długości wymaganej, 
- dla strzałek, liter i cyfr rozstaw punktów narożnikowych nie może mieć większej odchyłki od wymaganego 
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wzoru niż  50 mm dla wymiaru długości i  20 mm dla wymiaru szerokości. 
Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego, spowodowanego zmianami organizacji ruchu, 

należy dokładnie usunąć zbędne stare oznakowanie. 

6.4.2. TOLERANCJE PRZY ODNAWIANIU ISTNIEJĄCEGO OZNAKOWANIA 

Przy odnawianiu istniejącego oznakowania należy dążyć do pokrycia pełnej powierzchni istniejących 
znaków, przy zachowaniu dopuszczalnych tolerancji podanych w punkcie 6.4.1. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. 0GÓLNE 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 oznakowania poziomego jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni naniesionych 
znaków poziomych. 

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. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dały wyniki pozytywne. 

8.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, w zależności od przyjętego sposobu wykonania robót, 
może być dokonany po: 
- oczyszczeniu powierzchni nawierzchni, 
- przedznakowaniu, 
- frezowaniu nawierzchni przed wykonaniem znakowania materiałem grubowarstwowym, 
- usunięciu istniejącego oznakowania poziomego, 

8.3. ODBIÓR OSTATECZNY 

Odbioru ostatecznego należy dokonać po całkowitym zakończeniu robót, na podstawie wyników 
pomiarów i badań jakościowych określonych w punktach od 2 do 6. 

8.4. ODBIÓR POGWARANCYJNY 

Odbioru pogwarancyjnego należy dokonać po upływie okresu gwarancyjnego, ustalonego w ST. 
Sprawdzeniu podlegają cechy oznakowania określone w POD-97. 
 Zaleca się stosowanie następujących minimalnych okresów gwarancyjnych: 

a) dla oznakowania grubowarstwowego: co najmniej 24 miesiące. 

9. PODSTAWA 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 2 wykonania robót obejmuje: 
- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robót, 
- zakup, przygotowanie i dostarczenie materiałów, 
- oczyszczenie podłoża (nawierzchni), 
- przedznakowanie, 
- naniesienie powłoki znaków na nawierzchnię drogi o kształtach i wymiarach zgodnych z Dokumentacją 

Projektową i "Instrukcją o znakach drogowych poziomych", 
- ochrona znaków przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robót, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w Specyfikacji Technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. NORMY 

 1. PN-C-81400  Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport 
 2. PN-O-79252   Opakowania transportowe z zawartością. Znaki i znakowanie. Wymagania 
podstawowe. 

10.2. INNE DOKUMENTY 

 3. Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego i 
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warunki ich umieszczania na drogach. Załącznik do Dziennika Ustaw nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r. 
 4. Warunki techniczne. Poziome znakowanie dróg. POD-97. Seria "I" - Informacje, Instrukcje. Zeszyt nr 55. IBDiM, 

Warszawa,1997. 
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D-07.02.01. OZNAKOWANIE PIONOWE 

1. WSTĘP 

1.1.  PRZEDMIOT SPECYFIKACJI  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania oznakowania pionowego w 
związku z przebudową drogi powiatowej nr 0259Z Rościęcino - Rzesznikowo na odcinku od miejscowości 
Gorawino do skrzyżowania z drogą krajową  nr 6 (długości ok. 6775 mb). 

1.2.  ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem i odbiorem oznakowania pionowego wchodzącego w skład projektu organizacji ruchu. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są roboty obejmujące:  

 ustawienie słupków znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm, 

 przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych lub informacyjnych o 
powierzchni  powyżej 0,3m2, 

 przymocowanie tablic znaków tabliczkowych o powierzchni poniżej 0,3m2, 

 przymocowanie tablic drogowskazowych 
 
UWAGA: 

1. Wszystkie znaki pionowe powinny być odblaskowe pokryte folią II generacji. 

 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

1.4.1. Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami, zwykle 
umieszczony na konstrukcji wsporczej. 
1.4.2. Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierzchni którego umieszczana jest treść znaku. Tarcza 
może być wykonana z różnych materiałów (stal, aluminium, tworzywa syntetyczne itp.) - jako jednolita lub 
składana. 
1.4.3. Lico znaku - przednia część znaku, służąca do podania treści znaku. Lico znaku może być wykonane 
jako malowane lub oklejane folią odblaskową. W przypadkach szczególnych (znak z przejrzystych tworzyw 
syntetycznych) lico znaku może być zatopione w tarczy znaku. 
1.4.4. Znak drogowy odblaskowy - znak, którego lico wykazuje właściwości odblaskowe (wykonane jest z 
materiału o odbiciu powrotnym - współdrożnym). 
1.4.5. Konstrukcja wsporcza znaku - słup (słupy), wysięgnik, wspornik itp., na którym zamocowana jest 
tarcza znaku, wraz z elementami służącymi do przymocowania tarczy (śruby, zaciski itp.). 
1.4.6. Znak nowy - znak użytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do 3 miesięcy od 
daty produkcji. 
1.4.7. Znak kilometrowy - urządzenie bezpieczeństwa ruchu drogowego stosowane w celu oznaczenia 
przebiegu drogi i wskazania jej kilometrażu narastająco od początku do końca drogi. Znak kilometrowy ma 
postać tabliczki umieszczonej na słupku prowadzącym lub na innym samodzielnym słupku. 

1.4.8.  Znak hektometrowy - urządzenie bezpieczeństwa ruchu drogowego stosowane w celu uściślenia 
przebiegu drogi oraz ułatwienia lokalizacji elementów składowych drogi podlegających ewidencji dróg oraz 
lokalizacji zdarzeń drogowych. Znak hektometrowy ma postać cyfry naklejonej lub namalowanej w dolnej 
części słupka prowadzącego. 

1.4.9.  Słupek prowadzący - urządzenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, służące do optycznego 
prowadzenia ruchu, mające na celu ułatwienie kierującym, szczególnie w porze nocnej i w trudnych warunkach 
atmosferycznych, orientacji co do szerokości drogi, jej przebiegu w planie oraz na łukach poziomych. 
1.4.10. Słupek krawędziowy - urządzenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, służące do optycznego 
prowadzenia ruchu, mające na celu bardziej precyzyjne zlokalizowanie zjazdu z drogi na skrzyżowaniu na 
inną drogę i dokładniejsze określenie geometrii skrzyżowania, co ułatwia manewr skręcania szczególnie w 
porze nocnej i złych warunkach atmosferycznych. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w D-M-00.00.00 "Wymagania Ogólne" pkt. 1.4. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  
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2. MATERIAŁY 

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. APROBATA TECHNICZNA DLA MATERIAŁÓW 

 Każdy materiał do wykonania pionowego znaku drogowego, wygrodzeń lub wysp azylowych, na który 
nie ma normy,  musi posiadać aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. Znaki drogowe 
powinny mieć certyfikat bezpieczeństwa (znak „B”) nadany przez uprawnioną jednostkę. 
Znaki drogowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu ( takie jak: U-9, U-21 ) muszą posiadać aprobatę techniczną 
na stałe odblaskowe znaki drogowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz znaki dodatkowe, 
wydaną przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie. 
 

2.3. MATERIAŁY STOSOWANE DO FUNDAMENTÓW ZNAKÓW 

 Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znaków – słupków należy wykonać z betonu 
klasy B 15, który powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06250 [1]. 

2.4. KONSTRUKCJE WSPORCZE 

2.4.1. Ogólne charakterystyki konstrukcji 

2.4.1.1.  Słupki do znaków drogowych  

      Powinny być wykonane z rury stalowej ocynkowanej z kotwą betonową oraz zaślepką. W dolnej części 
słupka winien znaleźć się element kotwiący, zapobiegający wyrwaniu i obróceniu konstrukcji. Dokumentacja 
przewiduje zastosowanie rur o średnicy 70 mm,  dopuszcza się stosowanie rur o następujących wymiarach: 
 średnica 70,0 [mm]  - grubość ścianki min. 3,6 [mm] 

2.4.1.2.  Słupki gięte  

      W koniecznych przypadkach można zastosować słupki gięte, które należy wykonać z rury stalowej 
ocynkowanej o średnicy 70 [mm] i grubości ścianki min. 3,6 [mm] z kotwą betonową oraz zaślepką.  W dolnej 
części słupka należy umieścić element kotwiący, zapobiegający wyrwaniu i obróceniu konstrukcji. Przy stosowaniu 
słupków giętych trzeba spełnić następujące warunki: 

 odgięcie ( przesunięcie ) równoległych odcinków słupka, mierzone prostopadle w osiach  – nie 
więcej niż  0,4 m , 

 powierzchnia zamocowanego znaku drogowego lub znaku drogowego i tabliczki – nie więcej niż  
0,5 m2,  

 wysokość zamocowanego znaku drogowego lub znaku drogowego i tabliczki – nie więcej niż  
0,9 m,.  

 wysokość słupka liczona od poziomu posadowienia do zwieńczenia – nie więcej niż  3,8 m. 

2.4.2. Rury 

 Słupki i wysięgniki muszą być wykonane z jednego kawałka rury prostej lub giętej, bez spawania lub 
innego łączenia, zwieńczonej zaślepką. 

Rury stalowe okrągłe bez szwu, walcowane na gorąco, wymagania wg PN-H-74219 [7]. 
Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna rur nie powinna wykazywać wad w postaci łusek, pęknięć, zwalcowań 
i naderwań. Dopuszczalne są nieznaczne nierówności, pojedyncze rysy wynikające z procesu wytwarzania, 
mieszczące się w granicach dopuszczalnych odchyłek wymiarowych. 

Końce rur powinny być obcięte równo i prostopadle do osi rury. 
Rury powinny być proste ( za wyjątkiem planowanych zagięć). Dopuszczalna miejscowa krzywizna 

nie powinna przekraczać 1,5 mm na 1 m długości rury. 
 Rury powinny być wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R 55, R 65, 
18G2A): PN-H-84023-07 [13], PN-H-84018 [10], PN-H-84019 [11], PN-H-84030-02 [14] lub inne normy. 
 Do ocynkowania rur stosuje się gatunek cynku Raf według PN-H-82200 [8]. 

2.4.3. Powłoki metalizacyjne cynkowe 

Słupki i rury muszą być zabezpieczone metodą cynkowania ogniowego. Powłoki cynkowe na 
konstrukcjach stalowych, powinny być z cynku o czystości nie mniejszej niż 99,5 % i odpowiadać wymaganiom 
BN-89/1076-02.  

Określenie grubości powłok w zależności od grubości materiału, z którego wykonane zostały elementy 
przeznaczone do cynkowania (zgodnie z PN-EN ISO 1461) zestawiono w tablicy 1: 

 
Tablica 1. 

Grubość stali (t) 

[mm] 

Miejscowa grubość powłoki 

[µm] 

Średnia grubość powłoki 

[µm] 
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Stal t ≥ 6 70 85 
Stal 3 ≤ t < 6 55 70 

Stal 1,5 ≤ t < 3 45 55 

Stal t < 1,5 35 45 

 
Powierzchnia powłoki powinna być jednorodna pod względem ziarnistości. Nie może ona wykazywać 
widocznych wad jak rysy, pęknięcia, pęcherze lub odstawanie powłoki od podłoża. 
 

2.4.4.  Gwarancja producenta lub dostawcy na konstrukcję wsporczą 

Producent lub dostawca każdej konstrukcji wsporczej, a w przypadku znaków umieszczanych na 
innych obiektach lub konstrukcjach (wiadukty nad drogą, kładki dla pieszych, słupy latarń itp.), także 
elementów służących do zamocowania znaków na tym obiekcie lub konstrukcji, obowiązany jest do wydania 
gwarancji na okres trwałości znaku uzgodniony z odbiorcą na okres 20 lat. Przedmiotem gwarancji są 
właściwości techniczne konstrukcji wsporczej lub elementów mocujących oraz trwałość zabezpieczenia 
przeciwkorozyjnego. 

W przypadku słupków znaków pionowych ostrzegawczych, zakazu, nakazu i informacyjnych o 
standardowych wymiarach oraz w przypadku elementów, służących do zamocowania znaków do innych 
obiektów lub konstrukcji - gwarancja może być wydana dla partii dostawy. W przypadku konstrukcji wsporczej 
dla znaków drogowych bramowych i wysięgnikowych gwarancja jest wystawiana indywidualnie dla każdej 
konstrukcji wsporczej. 
 

2.5. TARCZA ZNAKU 

2.5.1.  Trwałość materiałów na wpływy zewnętrzne 

 Materiały użyte na lico i tarczę znaku oraz połączenie lica znaku z tarczą znaku, a także sposób 
wykończenia znaku, muszą wykazywać pełną odporność na oddziaływanie światła, zmian temperatury, 
wpływy atmosferyczne i występujące w normalnych warunkach oddziaływania chemiczne (w tym korozję 
elektrochemiczną) - przez cały czas trwałości znaku, określony przez wytwórcę lub dostawcę. 

2.5.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku 

 Producent lub dostawca znaku obowiązany jest przy dostawie określić, uzgodnioną z odbiorcą, 
trwałość znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, a także udostępnić na życzenie odbiorcy: 
a) instrukcję montażu znaku, 
b) dane szczegółowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku, 
c) instrukcję utrzymania znaku. 
 
 
2.5.3. Materiały do wykonania tarczy znaku 

Materiałami stosowanymi do wykonania tarczy znaku drogowego są: 

 blacha stalowa cynkowana ogniowo 
Rodzaj materiału Wykonawca uzgodni z Inżynierem. 

2.5.4. Tarcza znaku z blachy stalowej 

 Wszystkie znaki projektowane powinny być nowe i należeć do grupy wielkości „S” – znaków średnich. 
 Tarcza znaku z blachy stalowej grubości co najmniej 1,5 mm powinna być zabezpieczona przed 
korozją obustronnie cynkowaniem ogniowym. 
 Nie dopuszcza się stosowania stalowych tarcz znaków, zabezpieczonych przed korozją jedynie 
farbami antykorozyjnymi. 
 Krawędzie tarczy powinny być podwójnie gięte i zabezpieczone przed korozją farbami ochronnymi o 
odpowiedniej trwałości, nie mniejszej niż przewidywany okres użytkowania znaku. 
 Wytrzymałość dla tarczy znaku z blachy stalowej nie powinna być mniejsza niż 310 MPa. 

2.5.5. Warunki wykonania tarczy znaku 

 Tarcza znaku musi być równa i gładka - bez odkształceń płaszczyzny znaku, w tym pofałdowań, wgięć, 
lokalnych wgnieceń lub nierówności itp. Odchylenie płaszczyzny tarczy znaku (zwichrowanie, pofałdowanie 
itp.) nie może wynosić więcej niż 1,5 % największego wymiaru znaku. 
 Krawędzie tarczy znaku muszą być równe i nieostre. Zniekształcenia krawędzi tarczy znaku, pozostałe 
po tłoczeniu lub innych procesach technologicznych, którym tarcza ta (w znakach drogowych składanych - 
segmenty tarczy) była poddana, muszą być usunięte. 

2.6. ZNAKI ODBLASKOWE 

2.6.1. Wymagania dotyczące powierzchni odblaskowej 
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 Wszystkie zastosowane znaki drogowe powinny być znakami odblaskowymi wykonanymi przez 
oklejenie tarczy znaku folią odblaskową  generacji 2-giej.  
 Folie odblaskowe użyte do wykonania lica znaku powinny wykazywać pełne związanie z tarczą znaku 
przez cały okres wymaganej trwałości znaku, posiadać aprobatę techniczną IBDiM i pozytywne wyniki badań 
przeprowadzonych w Instytucie Transportu Samochodowego oraz odpowiadająca standardom ISO. 

2.6.2. Wymagania jakościowe znaku odblaskowego 

 Folie odblaskowe użyte do wykonania lica znaku powinny wykazywać pełne związanie z tarczą znaku 
przez cały okres wymaganej trwałości znaku. Niedopuszczalne są lokalne niedoklejenia, odklejania, 
złuszczenia lub odstawanie folii na krawędziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni. 
 Sposób połączenia folii z powierzchnią tarczy znaku powinien uniemożliwiać jej odłączenie od tarczy 
bez jej zniszczenia. 
 Przy malowaniu lub klejeniu symboli lub obrzeży znaków na folii odblaskowej, technologia malowania 
lub klejenia oraz stosowane w tym celu materiały powinny być uzgodnione z producentem folii. 
 Powierzchnia lica znaku powinna być równa i gładka, nie mogą na niej występować lokalne 
nierówności i pofałdowania. Niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek ognisk korozji, zarówno na 
powierzchni jak i na obrzeżach tarczy znaku. 
 Dokładność rysunku znaku powinna być taka, aby wady konturów znaku, które mogą powstać przy 
nanoszeniu farby na odblaskową powierzchnię znaku, nie były większe niż 2 mm. 
 Powstałe zacieki przy nanoszeniu farby na odblaskową część znaku nie powinny być większe w 
każdym kierunku niż 2 mm. 
 W znakach nowych na każdym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm nie może 
występować więcej niż 0,7 lokalnych usterek (załamania, pęcherzyki) o wymiarach nie większych niż 1 mm w 
każdym kierunku. Niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek zarysowań powierzchni znaku. 
 W znakach nowych niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek rys, sięgających przez warstwę 
folii do powierzchni tarczy znaku.  
W znakach nowych oraz w znakach znajdujących się w okresie wymaganej gwarancji żadna korozja tarczy 
znaku nie może występować. 
 Wymagana jest taka wytrzymałość połączenia folii odblaskowej z tarczą znaku, by po zgięciu tarczy o 
90o przy promieniu łuku zgięcia do 10 mm w żadnym miejscu nie uległo ono zniszczeniu. 
 Tylna strona tarczy znaków odblaskowych musi być zabezpieczona matową farbą nieodblaskową 
barwy ciemno-szarej (szarej naturalnej) o współczynniku luminancji 0,08 do 0,10. Grubość powłoki farby nie 
może być mniejsza od 20 µm. Gdy tarcza znaku jest wykonana ze stali cynkowanej ogniowo i cynkowanie to 
jest wykonywane po ukształtowaniu tarczy - jej krawędzie mogą pozostać niezabezpieczone farbą ochronną. 
 W znakach nowych na każdym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm nie może 
występować więcej niż jedna lokalna usterka w postaci zarysowań o szerokości nie większej od 0,8 mm i 
długości nie większej niż 8 mm. Niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek innych usterek, w tym 
pęcherzyków, rozległych zarysowań, wyczuwalnych nierówności farby - na powierzchni tarczy znaku. 
Niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek ognisk korozji na licu znaku lub na tylnej stronie tarczy 
znaku. 
 Wady w postaci nierówności konturów  rysunku znaku, które mogą powstać przy nanoszeniu farby na 
lico znaku, nie mogą przekraczać 1 mm. 
 Niedopuszczalne jest występowanie zacieków o wymiarach większych niż 2 mm  w każdym kierunku. 

2.8. MATERIAŁY DO MONTAŻU ZNAKÓW 

 Wszystkie ocynkowane łączniki metalowe przewidywane do mocowania między sobą elementów 
konstrukcji wsporczych znaków jak śruby, listwy, wkręty, nakrętki itp. powinny być czyste, gładkie, bez pęknięć, 
naderwań, rozwarstwień i wypukłych karbów. 
 Łączniki mogą być dostarczane w pudełkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach, w 
zależności od ich wielkości. 

2.9. MATERIAŁY DO MALOWANIA POWŁOK MALARSKICH 

Do malowania urządzeń należy używać materiały zgodne z PN-B-10285 [18] (tab. 1) lub stosownie do 
ustaleń  SST, bądź wskazań Inżyniera. 
 Nie dopuszcza się stosowania wyrobów lakierowanych o nieznanym pochodzeniu, nie mających 
uzgodnionych wymagań oraz nie sprawdzonych zgodnie  z  postanowieniami  norm.  W  przypadku,   gdy    
barwa   i    połysk odgrywają istotną rolę, a nie są ujęte w normach, powinny być ustalone odpowiednie wzorce 
w porozumieniu z dostawcą.  

2.10. MATERIAŁY NA SŁUPKI PROWADZĄCE 
Słupki prowadzące powinny być wykonane z tworzyw sztucznych, wyposażone winny być w element 

odblaskowy oraz w przypadku słupka prowadzącego U-1a w przetyczkę stalową lub z tworzywa sztucznego a 
w przypadku U-1b w element mocujący słupek prowadzący do bariery ochronnej. 

Konstrukcja słupków prowadzących oraz sposób umieszczenia powinny zapewnić zachowanie 
pionowej pozycji słupka. Słupki prowadzące powinny mieć w przekroju kształt trapezu o wymiarach podanych 
na rys.2.1.1 i 2.1.2. 
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Na słupkach powinny być umieszczone elementy odblaskowe równoległoboczne o szerokości 4 cm i 
wysokości 20 cm barwy czerwonej po stronie czołowej słupka i barwy białej po tylnej stronie słupka. Elementy 
te umieszczone winny być trwale, na czerwonym tle. 

Wysokość słupka prowadzącego powinna wynosić około: 
- 150 cm dla słupka U-1a umocowanego w gruncie, 
- 40 cm dla słupka U-1b umieszczonego nad bariera ochronna. 
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Słupki prowadzące mogą być wykonane z tworzyw sztucznych, jak polichlorek winylu, polietylen, 
kopolimery itp. Barwa słupków prowadzących z tworzyw sztucznych powinna być biała, bez smug i 
przebarwień, według wzoru podanego w załączniku Nr 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 
lipca 2003 w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 
2003, poz. 218) – „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych pionowych i warunki ich 
umieszczania na drogach”. 

Powierzchnia słupków prowadzących powinna być czysta, gładka, pozbawiona rys, pęcherzy i 
wgłębień. 
Słupek przewidziany do mocowania w gruncie musi mięć w swojej dolnej części otwór do umieszczenia 
przetyczki stalowej lub z tworzywa sztucznego o średnicy od 15 do 20 mm i długości od 20 do 30 cm, 
utrudniający wyciągniecie słupka z gruntu. Dopuszcza sie następujące tolerancje wymiarów słupka 
prowadzącego: wymiary przekroju poprzecznego ± 1 mm, grubość ścianki min. 3 mm, tolerancja grubości 
ścianki ± 0,5 mm.  

Elementy odblaskowe powinny być wykonane elementów pryzmatycznych z tworzyw sztucznych i 
powinny być trwale osadzone na słupku. 

 
Słupki prowadzące z tworzywa sztucznego powinny mięć aprobatę techniczna wydana przez 

uprawniona jednostkę. 
Słupki prowadzące U-1a i U-1b winny posiadać: 

 wyraźne i trwałe oznakowanie podające nazwę lub znak towarowy oraz rok produkcji, 

 certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie odpowiednich norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych – w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji, 

 ocenę zgodności i certyfikat zgodności lub deklaracje zgodności z odpowiednia norma lub aprobata 
techniczna – w odniesieniu do wyrobów niepodlegających certyfikacji, 

 atest lub certyfikat w kraju wytworzenia, co, do których nie jest wymagane nadanie znaku 
bezpieczeństwa, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA OZNAKOWANIA PIONOWEGO 

 Wykonawca przystępujący do wykonania oznakowania pionowego powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 koparek kołowych, np. 0,15 m3 lub koparek gąsienicowych, np. 0,25 m3, 

 żurawi samochodowych o udźwigu do 4 t, 

 ewentualnie wiertnic do wykonywania dołów pod słupki w gruncie spoistym  oraz przewiertów 
bezinwazyjnych pod powierzchnią drogi, 

 betoniarek przewoźnych do wykonywania fundamentów betonowych "na mokro", 

 środków transportowych do przewozu materiałów, 

 przewoźnych zbiorników na wodę, 

 sprzętu spawalniczego, itp. 

4. TRANSPORT 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW DO PIONOWEGO OZNAKOWANIA DRÓG 

 Transport znaków, konstrukcji wsporczych i sprzętu (uchwyty, śruby, nakrętki itp.) powinien się 
odbywać środkami transportowymi w sposób uniemożliwiający ich przesuwanie się w czasie transportu i 
uszkadzanie. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
Oznakowanie pionowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu muszą być wykonane zgodnie z 

załącznikiem 1 i 4 do rozporządzenia ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
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warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz Urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 
i warunków ich umieszczania na drogach.  
 

5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

 Przed przystąpieniem do robót oznakowania pionowego należy wyznaczyć: 

 lokalizację znaku, tj. jego pikietaż oraz odległość od krawędzi jezdni,  

 wysokość zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej. 
 Lokalizacja i wysokość zamocowania znaku powinny być zgodne z dokumentacją projektową 
„Organizacja ruchu – projekt wykonawczy” i z „Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w 
sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach – Załącznik nr 1 – Szczegółowe 
warunki techniczne dla znaków drogowych pionowych i warunków ich umieszczania na drogach [22]. 

5.3. WYKONANIE WYKOPÓW I FUNDAMENTÓW DLA KONSTRUKCJI WSPORCZYCH ZNAKÓW 

5.3.1. Wykopy 
 Wykop pod fundament znaku pionowego można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego sprzętu 
mechanicznego, zaakceptowanego przez Inżyniera. Wymiary wykopu powinny być zgodne ze wskazaniami 
Inżyniera. 
 Wykopy fundamentowe powinny być wykonane w takim okresie, aby po ich zakończeniu można było 
przystąpić natychmiast do wykonania w nich robót fundamentowych. 

5.3.2. Fundamenty z betonu  

 Fundamenty pod słupki należy wykonać z betonu klasy B 15 wg PN-B-06250 [1]. Należy zwrócić 
uwagę na odpowiednie zagęszczenie betonu w fundamencie. 

W zależności od średnicy słupków powinny spełniać następujące wymagania: 

 średnica słupka 60,0 mm - głębokość kotwienia 1,0 m, przekrój poziomy fundamentu minimum 0,35 
x 0,35 m, wysokość fundamentu 0,9 m;  

 średnica słupka 77,2 mm oraz 88,9 mm - głębokość kotwienia 1,2 m, przekrój poziomy 
fundamentu minimum 0,35 x 0,35 [m], wysokość fundamentu 0,9 [m]; 

 słupki od ogrodzenia łańcuchowego i rurowego - głębokość kotwienia 0,6 m, przekrój poziomy 
fundamentu minimum 0,35 * 0,35 [m], wysokość fundamentu 0,9 [m]. 

5.4. TOLERANCJE USTAWIENIA ZNAKU PIONOWEGO 

Konstrukcje wsporcze znaków - słupki, powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i  ST. 
 Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku: 

 odchyłka od pionu, nie więcej niż ± 1 %, 

 odchyłka w wysokości umieszczenia znaku, nie więcej niż ±2 cm, 

 odchyłka w odległości ustawienia znaku od krawędzi jezdni nie więcej niż ± 5 cm, przy zachowaniu 
minimalnej odległości umieszczenia znaku zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
03.07.2003r. – Załącznik nr 1 – Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych pionowych i 
warunków ich umieszczenia na drogach” [22]. 

5.5. KONSTRUKCJE WSPORCZE 

 Generalnie przewidziano wykonanie słupków do znaków z ocynkowanych rur stalowych o średnicy 
zewnętrznej 70,0mm. Za zgodą Inżyniera dopuszcza się odstępstwa od przyjętej średnicy jednak przy 
zachowaniu minimalnych grubości w zależności od wielkości umieszczonych na nich znaków: 
W zależności od wielkości znaków należy zachować następujące minimalne średnice słupków (zgodnie z 
pkt. 2.4.1.1: 

 śr. 70,0 mm - sumaryczna powierzchnia znaków do 1,2 m2 i sumaryczna wysokość znaków do 1,7 m 

Konstrukcje wsporcze znaków pionowych należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. 
Słupki do znaków należy wykonać z ocynkowanych rur stalowych o średnicy zewnętrznej 70,0 mm. 

5.6. POŁĄCZENIE TARCZY ZNAKU Z KONSTRUKCJĄ WSPORCZĄ 

 Tarcza znaku musi być zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposób uniemożliwiający jej 
przesunięcie lub obrót. 
 Materiał i sposób wykonania połączenia tarczy znaku z konstrukcją wsporczą musi umożliwiać, przy 
użyciu odpowiednich narzędzi, odłączenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez cały okres użytkowania znaku. 
 Nie dopuszcza się zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposób wymagający 
bezpośredniego przeprowadzenia śrub mocujących przez lico znaku.  
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5.7. TRWAŁOŚĆ WYKONANIA ZNAKU PIONOWEGO 

Znak drogowy pionowy musi być wykonany w sposób trwały, zapewniający pełną czytelność 
przedstawionego na nim symbolu lub napisu w całym okresie jego użytkowania, przy czym wpływy zewnętrzne 
działające na znak, nie mogą powodować zniekształcenia treści znaku. 
 

5.8. TABLICZKA ZNAMIONOWA ZNAKU 

Każdy wykonany znak drogowy oraz każda konstrukcja wsporcza musi mieć tabliczkę znamionową z: 
a) nazwą, marką fabryczną lub innym oznaczeniem umożliwiającym identyfikację wytwórcy lub dostawcy, 
b) datą produkcji, 
c) oznaczeniem dotyczącym materiału lica znaku, 
d) datą ustawienia znaku. 

 Zaleca się, aby tabliczka znamionowa konstrukcji wsporczych zawierała również miesiąc i rok 
wymaganego przeglądu technicznego. 
 Napisy na tabliczce znamionowej muszą być wykonane w sposób trwały i wyraźny, czytelny w 
normalnych warunkach przez cały okres użytkowania znaku. 

5.9. MALOWANIE METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI WSPORCZYCH 

 Zaleca się przeprowadzać malowanie w okresie od maja do września, wyłącznie w dni pogodne, przy 
zalecanej temperaturze powietrza od 15 do 20oC; nie należy malować pędzlem lub wałkiem w temperaturze 
poniżej  +5oC, jak również malować metodą natryskową w temperaturze poniżej +15oC oraz podczas 
występującej mgły i rosy. 
 Należy przestrzegać następujących zasad przy malowaniu urządzeń: 

 z powierzchni stali należy usunąć bardzo starannie pył, kurz, pleśnie, tłuszcz, rdzę, zgorzelinę, ewentualnie 
starą łuszczącą się farbę i inne zabrudzenia zmniejszające przyczepność farby do podłoża; poprzez 
zmywanie, usuwanie przy użyciu szczotek stalowych, odrdzewiaczy chemicznych, materiałów ściernych, 
piaskowania, odpalania, ługowania lub przy zastosowaniu innych środków, zgodnie z wymaganiami PN-
ISO-8501-1 [19] i PN-H-97052 [20], 

 przed malowaniem należy wypełnić wgłębienia i rysy na powierzchniach za pomocą kitów lub szpachlówek 
ogólnego stosowania, a następnie - wygładzić i zeszlifować podłoże pod farbę, 

 do malowania można stosować farby ogólnego stosowania przeznaczone do użytku zewnętrznego, dobrej 
jakości, z nieprzekroczonym okresem gwarancji, jako: 

a) farby do gruntowania przeciwrdzewnego (farby i lakiery przeciwkorozyjne), 
b) farby nawierzchniowe (np. lakiery, emalie, wyroby ftalowe, ftalowo-styrenowe, akrylowe itp.) 

  oraz 
c) rozcieńczalniki zalecone przez producenta stosowanej farby, 

 farbę dłużej przechowywaną należy przygotować do malowania przez usunięcie „kożucha” (zestalonej 
substancji błonotwórczej na powierzchni farby), dokładne wymieszanie (połączenie lżejszych i cięższych 
składników farby), rozcieńczenie zbyt zgęstniałej farby, ewentualne przecedzenie (usunięcie 
nierozmieszanych resztek osadu i innych zanieczyszczeń), 

 malowanie można przeprowadzać pędzlami, wałkami malarskimi lub ewentualnie metodą natryskową 
(pistoletami elektrycznymi, urządzeniami kompresorowymi itp.), 

 z zasady malowanie należy wykonać dwuwarstwowo: farbą do gruntowania i farbą nawierzchniową, przy 
czym każdą następną warstwę można nałożyć po całkowitym wyschnięciu farby poprzedniej. 

 Malowanie powinno odpowiadać wymaganiom PN-H-97053 [21]. 
 Rodzaj farby oraz liczbę jej warstw zastosowanych przy malowaniu określają SST lub Inżynier na 
wniosek Wykonawcy. 
 Należy zwracać uwagę na dokładne pokrycie farbą miejsc stykania się słupka metalowego z betonem 
fundamentu, ze względu na najszybsze niszczenie się farby w tych miejscach i pojawianie się rdzawych 
zacieków sygnalizujących korozje słupka. 
 Zaleca się stosowanie farb możliwie jak najmniej szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska, z niską 
zawartością m.in. niearomatycznych rozpuszczalników. Przy stosowaniu farb nieznanego pochodzenia 
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżyniera badania na zawartość szkodliwych składników (np. trującego 
toluenu jako rozpuszczalnika). 
 Wykonawca nie dopuści do skażenia farbami wód powierzchniowych i gruntowych oraz kanalizacji. 
Zlewki poprodukcyjne, powstające przy myciu urządzeń i pędzli oraz z samej farby, należy usuwać do 
izolowanych zbiorników, w celu ich naturalnej lub sztucznej neutralizacji i detoksykacji. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
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6.2. BADANIA MATERIAŁÓW DO WYKONANIA FUNDAMENTÓW BETONOWYCH 

Uwzględniając nieskomplikowany charakter robót fundamentowych Wykonawca jest zwolniony z potrzeby 
wykonania badań materiałów dla tych robót. 

6.3. BADANIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 

6.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót 

 Wszystkie materiały dostarczone na budowę z aprobatą techniczną lub z deklaracją zgodności 
wydaną przez producenta powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. 
 
6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robót 

 W czasie wykonywania robót należy sprawdzać: 

 zgodność wykonania znaków pionowych z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary, wysokość 
zamocowania znaków), 

 zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z punktem 2 i 5, 

 prawidłowość wykonania wykopów pod słupki, zgodnie z punktem 5.3, 

 poprawność wykonania fundamentów pod słupki zgodnie z punktem 5.3, 

 poprawność ustawienia słupków zgodnie z punktem 5.4. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

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

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA 

Jednostkami obmiarowymi są sztuki (szt.) wykonanych i ustawionych znaków i słupków. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dały wyniki pozytywne. 

8.2. ODBIÓR OSTATECZNY 

 Odbiór robót oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru ostatecznego. 
 Odbiór ostateczny powinien być dokonany po całkowitym zakończeniu robót, na podstawie wyników 
pomiarów i badań jakościowych określonych w punktach 2 i 5. 

8.3. ODBIÓR POGWARANCYJNY 

 Odbioru pogwarancyjnego należy dokonać po upływie okresu gwarancyjnego, ustalonego w umowie. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 

 Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania pionowego obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 wykonanie wykopów pod słupki, 

 wykonanie fundamentów, 

 dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych, 

 wykonanie powłok malarskich, 

 zamocowanie tarcz znaków drogowych, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. NORMY 

1. PN-B-06250 Beton zwykły 
2. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
3. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, 

wymagania                 i ocena zgodności 
4. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia 
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
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6. PN-EN ISO 1461 Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą 
zanurzeniową (cynkowanie jednostkowe) wymagania i 
badania 

7. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego 
zastosowania 

8. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno 
ogólnego przeznaczenia 

9. PN-H-82200 Cynk 
10. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. 

Gatunki 
11. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i 

ulepszania cieplnego. Gatunki 
12. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. 

Gatunki 
13. PN-H-84023-07 Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki 
14. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawęglania. Gatunki 
15. PN-H-93010 Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco 
16. PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne 
17. BN-89/1076-02 Ochrona przed korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i 

aluminiowe na konstrukcjach stalowych i żeliwnych. 
Wymagania i badania 

18. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
19. PN-B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami 

na spoinach bezwodnych 
20. PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb 

i podobnych produktów. Stopnie skorodowania i stopnie 
przygotowania niezabezpieczonych podłoży stalowych 
oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej 
nałożonych powłok 

20. PN-H-97052 Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni 
stali, staliwa i żeliwa do malowania 

21. PN-H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. 
Ogólne wytyczne 

 

10.2. INNE DOKUMENTY 

22. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 
warunków ich umieszczenia na drogach – Załącznik nr 1 – Szczegółowe warunki techniczne dla 
znaków drogowych pionowych i warunków ich umieszczenia na drogach ( Dz. U. 03.220.2181) 

23. Jw. – Załącznik nr 4 – Szczegółowe warunki techniczne dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunki ich umieszczenia na drogach (Dz. U. 03.220.2181) 
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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 
robót  związanych z ustawieniem barier stalowych ochronnych w związku z przebudową drogi powiatowej nr 
0259Z Rościęcino - Rzesznikowo na odcinku od miejscowości Gorawino do skrzyżowania z drogą krajową  nr 
6 (długości ok. 6775 mb). 

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 ustawienia barier ochronnych stalowych jako 
urządzeń bezpieczeństwa dla ruchu kołowego. Dla odcinka drogi objętej niniejszą Specyfikacją przewidziano 
ustawienie barier stalowych  SP-04 rozstaw co 2m, słupki IPE 100. Przewidziano również ustawienie 
zakończenia barier. Zejście do gruntu odcinka skośnego początkowego i końcowego bariery należy wykonać 
na dł. 8 mb. 
 Roboty te polegają na ustawieniu stalowych barier ochronnych zgodnie z "Wytycznymi stosowania 
drogowych barier ochronnych " - Warszawa maj 1994 r., oraz ustaleniami Inżyniera.  

1.4.  OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Dla celów niniejszej Specyfikacji przyjmuje się następujące 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 dzieląca - bariera ochronna umieszczona na pasie dzielącym drogi dwujezdniowej lub 
bocznym pasie dzielącym, przeciwdziałająca przejechaniu pojazdu na drugą jezdnię. 

1.4.5.  Bariera osłonowa - bariera ochronna umieszczona między jezdnią a obiektami lub przeszkodami 
stałymi znajdującymi się w pobliżu jezdni. 

1.4.6. Bariera wysięgnikowa - bariera, w której prowadnica zamocowana jest do słupków za pośrednictwem 
wysięgników zapewniających odstęp między słupkiem a prowadnicą co najmniej 250 mm. 

1.4.7.  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. 

1.4.8. 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. 

1.4.9. 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. 

1.4.10. Wysięgnik - element bariery, wykonany zwykle z odpowiednio wygiętej blachy stalowej lub z 
kształtownika stalowego, umieszczony pomiędzy prowadnicą a słupkiem, którego zadaniem jest 
utrzymanie prowadnicy w określonej odległości od słupka, zwykle około 0,3 do 0,4 m, co zapewnia 
dużą podatność prowadnicy bariery w pierwszej fazie kolizji oraz dość łagodnie obciąża słupki siłami 
od nadjeżdżającego pojazdu. 

1.4.11. Typy barier zależne od poprzecznego odkształcenia bariery w czasie kolizji: 
- typ I : bariera podatna, z odkształceniem dochodzącym od 1,8 do 2,0 m, 
- typ II : bariera o ograniczonej podatności (wzmocniona), z odkształceniem do 0,85 m, 
- typ III : bariera niepodatna (sztywna), z odkształceniem równym lub bliskim zeru (bariera skrajna 
na obiektach mostowych objęta opracowaniem mostowym). 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w D-M-00.00.00 "Wymagania Ogólne" pkt. 1.4. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w D-M-00.00.00 "Wymagania Ogólne" pkt. 1.5. 
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2. MATERIAŁY 

2.1.  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w D-M-00.00.00 
"Wymagania Ogólne" pkt. 2. 

2.2.  MATERIAŁY DO WYKONANIA BARIER OCHRONNYCH STALOWYCH 

Zgodnie Dokumentacją Projektową będą wykonane bariery ochronne stalowe podane w pkt. 1.3 
odpowiadające wymaganiom podanym w „Wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych” (WSDBO) 
- GDDP, Warszawa, maj 1994. 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. Do elementów tych należą: 
- prowadnica, 
- słupki, 
- pas profilowy, 
- wysięgniki, 
- przekładki, wsporniki, śruby, podkładki, światła odblaskowe, 
- łączniki ukośne, 
- obejmy słupka, itp. 
- materiały do wykonania elementów betonowych jak fundamenty, kotwy wraz z ich deskowaniem. 

2.3.  ELEMENTY DO WYKONANIA BARIER OCHRONNYCH STALOWYCH 

2.3.1.  PROWADNICA 

Przewidziany typ B prowadnicy z profilowanej taśmy stalowej powinien odpowiadać PN-H-93461-15. 
Wymiary prowadnicy B podano w WSDBO. Dopuszczalne odchyłki od wymiarów prowadnic: 

- dla długości całkowitej  5 mm, 

- dla długości czynnej  2 mm, 

- dla szerokości  4 mm, 

- dla głębokości tłoczeń  3 mm. 
Otwory w prowadnicy i zakończenia odcinków montażowych prowadnicy powinny być zgodne z ofertą 

producenta. Powierzchnia prowadnicy powinna być gładka i wolna od widocznych wad, bez ubytków powłoki 
antykorozyjnej. Prowadnice mogą być dostarczane luzem lub w wiązkach. 

2.3.2. SŁUPKI BARIER OCHRONNYCH 

Słupki bariery powinny być zgodne z ustaleniami Dokumentacji Projektowej. Słupki wykonuje się 
zwykle z kształtowników stalowych o przekroju poprzecznym: dwuteowym, ceowym, zetowym lub sigma.  

Kształtowniki powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-93010. Powierzchnia kształtownika 
walcowanego powinna być charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad, jak widoczne łuski, 
pęknięcia, zawalcowania i naderwania. Dopuszczalne są usunięte wady przez szlifowanie lub dłutowanie z 
tym, że obrobiona powierzchnia powinna mieć łagodne wycięcia i zaokrąglone brzegi, a grubość kształtownika 
nie może zmniejszyć się poza dopuszczalną dolną odchyłkę wymiarową dla kształtownika. 
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Tablica 1. Wymiary i dopuszczalne odchyłki stosowanych słupków stalowych w barierach ochronnych 
stalowych  
(wg katalogów producentów barier): 

Lp. 
Przekrój 

poprzeczny wg 
normy 

Wymiary przekroju poprzecznego Przekrój 
cm2 

Dopuszczalne odchyłki 
Mm 

wysokość szerokość grubość wysokość szerokość grubość 

1. Dwuteowy PN-H-
93407  

100 
140 

56 
66 

4.5 
5.7 

10.6 
18.3 

 2 

 2 

 1.5 

 1.5 

 0.5 

 0.5 

2. Dwuteowy, 
równoległościenny, 
IPE PN-H-93419 

100 
140 

55 
73 

4.1 
4.7 

10.3 
16.4 

 2 

 2 

 2 

 2 

 0.5 

 0.75 

3. Ceowy (walcowany) 
PN-H-93403 

100 
140 

50 
60 

6.0 
7.0 

13.5 
20.4 

 2 

 2 

 2 

 2 

+ 0.4 
- 1.0 

4. Ceowy (gięty na 
zimno) PN-H-93460 

100 
140 

50;60 
50;60;80 

4 – 6 
4 – 6 

7.33-
11.67 
9.73-
16.47 

 2 

 2 

 2.5 

 2.5 

- 
- 

Kształtowniki powinny być obcięte prostopadle do osi wzdłużnej kształtownika. Powierzchnia końców 
kształtownika nie powinna wykazywać rzadzizn, rozwarstwień, pęknięć i śladów jamy skurczowej widocznych 
nie uzbrojonym okiem. Kształtowniki powinny być ze stali St3W lub St4W oraz mieć własności mechaniczne 
według  
PN-H-84020 - tablica 2 lub innej uzgodnionej stali i normy. 
Tablica 2. Podstawowe własności kształtowników, według PN-H-84020 

Stal Granica plastyczności, minimum dla 
słupków, MPa 

Wytrzymałość na rozciąganie dla 
słupków, MPa 

St3W 
St4W 

195 
225 

od 340 do 490 
od 400 do 550 

Kształtowniki mogą być dostarczone luzem 1ub w wiązkach. 

2.3.3. INNE ELEMENTY BARIERY 

Pas profilowy powinien odpowiadać PN-H-93461-28 w zakresie wymiarów, masy, wielkości 
statycznych i odchyłek wymiarów przekroju poprzecznego. Inne elementy bariery, jak wysięgniki, łączniki 
ukośne, obejmy słupka, wsporniki, podkładki, przekładki, śruby, światła odblaskowe itp. powinny być zgodne 
z ofertą producenta barier w zakresie wymiarów, odchyłek wymiarów, rozmieszczenia otworów, rodzaju 
materiału i być zabezpieczone przed korozją. Wszystkie ocynkowane elementy i łączniki przewidziane do 
mocowania między sobą elementów bariery powinny być czyste, gładkie, bez pęknięć, naderwań, 
rozwarstwień i wypukłych karbów. 

Dostawa większych wymiarowo elementów bariery może być dokonana luzem lub w wiązkach. Śruby, 
podkładki i drobniejsze elementy łącznikowe mogą być dostarczone w pudełkach tekturowych, pojemnikach 
blaszanych lub paletach, w zależności od wielkości i masy wyrobów. Elementy bariery powinny być 
przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiałów działających korodująco i w warunkach 
zabezpieczających przed uszkodzeniem. 

2.3.4.  ELEMENTY KOŃCOWE BARIER STALOWYCH 

Odcinki początkowe i końcowe barier powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową 
oraz „Katalogiem drogowych barier ochronnych” w zakresie: 
- odcinki początkowe i końcowe barier skrajnych długości 12 m, wg „Katalogu” karta 08.01, 
- odcinki początkowe i końcowe barier dzielących długości 16 m, wg „Katalogu” karta 08.02, 
-   odcinki przejściowe przy zmianie typu barier przy obiektach długości 12 m. 

2.3.5.  ZABEZPIECZENIE METALOWYCH ELEMENTÓW BARIERY PRZED KOROZJĄ  

Sposób zabezpieczenia antykorozyjnego elementów bariery ustala producent w taki sposób, aby 
zapewnić trwałość powłoki antykorozyjnej przez okres 5 do 10 lat w warunkach normalnych, do co najmniej 3 
do 5 1at w środowisku o zwiększonej korozyjności. W przypadku braku wystarczających danych minimalna 

grubość powłoki cynkowej powinna wynosić 60 m. 

2.4.  MATERIAŁY DO WYKONANIA ELEMENTÓW BETONOWYCH 

2.4.1. FUNDAMENTY I KOTWY WYKONANE NA MIEJSCU BUDOWY 

2.4.1.1. DESKOWANIE 

Materiały i sposób wykonania deskowania powinny być określone przez Wykonawcę i przedstawione 
do akceptacji Inżyniera. Deskowanie może być wykonane z drewna, z częściowym użyciem materiałów 
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drewnopochodnych lub metalowych, względnie z gotowych elementów o możliwości wielokrotnego użycia i 
wykonania powtarzalnych układów konstrukcji jako deskowanie przestawne, ślizgowe lub przesuwne, zgodnie 
z wymaganiami PN-B-06251. Deskowanie należy wykonać z materiałów odpowiadających następującym 
normom: 
- drewno iglaste tartaczne i tarcica iglasta do robót ciesielskich wg PN-D-95017, PN-B-06251, PN-D-

96000 oraz do drobnych elementów jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002, 
- gwoździe wg BN-87/5028-12, 
- śruby, wkręty do drewna i podkładki do śrub wg PN-M-82101, PN-M-82121, PN-M-82503, PN-M-82505 

i PN-M-82010, 
- formy z blachy stalowej wg BN-73/9081-02, 
- płyty pilśniowe z drewna wg BN-69/7122-11, 
- sklejka wodoodporna zgodna z wymaganiami określonymi przez Wykonawcę i zaakceptowanymi przez 

Inżynier. 
Dopuszcza się wykonanie deskowań z innych materiałów, pod warunkiem akceptacji Inżyniera. 

2.4.1.2. BETON I JEGO SKŁADNIKI 

Właściwości betonu do wykonania betonowych fundamentów powinny być jak niżej: 
- klasa betonu nie powinna być niższa niż klasa B15,  
- nasiąkliwość powinna być nie większa niż 5 %,  
- stopień wodoszczelności – co najmniej W 2,  
-    stopień mrozoodporności - co najmniej F 50, zgodnie z wymaganiami PN-B-06250. 

Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy co najmniej "32,5" i 
powinien spełniać wymagania PN-B-19701. Kruszywo do betonu (piasek, grys, żwir, mieszanka z kruszywa 
naturalnego sortowanego, kruszywo łamane) powinny spełniać wymagania PN-B-06712. 

Woda powinna być odmiany "1" i spełniać wymagania PN-B-32250. Bez badań laboratoryjnych można 
stosować wodę pitną. Domieszki chemiczne do betonu powinny być stosowane, jeśli przewidują to wskazania 
Inżyniera, przy czym w przypadku braku danych dotyczących rodzaju domieszek, ich dobór powinien być 
dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250. Domieszki powinny spełniać wymagania PN-B-23010. 

Pręty zbrojenia powinny odpowiadać PN-B-06251. Stal dostarczona na budowę powinna być 
zaopatrzona w zaświadczenie (atest) stwierdzające jej gatunek. Właściwości mechaniczne stali używanej do 
zbrojenia betonu powinny odpowiadać PN-B-03264. 

2.4.2. ELEMENTY PREFABRYKOWANE Z BETONU 

Kształt i wymiary przekroju poprzecznego betonowych elementów prefabrykowanych (fundamentów, 
kotew) powinny być określone przez Wykonawcę i przedstawione do akceptacji Inżyniera. Powierzchnie 
elementów powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać wartości 
podanych w BN-80/6775-03.01. 

2.5. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Elementy dłuższe barier mogą być składowane pod zadaszeniem lub na otwartej przestrzeni, na 
podłożu wyrównanym i odwodnionym, przy czym elementy poszczególnych typów należy, układać oddzielnie 
z ewentualnym zastosowaniem podkładek. Elementy montażowe i połączeniowe można składować w 
pojemnikach handlowych producenta. 

Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. Zaleca się, aby 
drobne frakcje kruszywa były chronione za pomocą plandek lub zadaszeń. Podłoże składowiska musi być 
równe, utwardzone i dobrze odwodnione, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie 
składowania. Przechowywanie cementu powinno być zgodne z ustaleniami BN-88/6731-08. Inne materiały 
należy przechowywać w sposób zgodny z zaleceniami producenta. 

3. SPRZĘT 

3.1.  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w D-M-00.00.00 "Wymagania Ogólne" pkt. 3. 

3.2.  SPRZĘT DO WYKONANIA BARIER 

Wykonawca przystępujący do wykonania barier ochronnych stalowych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- zestawu sprzętu specjalistycznego do montażu barier,- żurawi samochodowych o udźwigu do 4 t, 
- wiertnic do wykonywania otworów pod słupki, 
- koparek kołowych, 
- urządzeń wbijających lub wibromłotów do pogrążania słupków w grunt, 
- betoniarki przewoźnej, 
- wibratorów do betonu, 
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- przewoźnego zbiornika na wodę, 
- ładowarki, itp. 
- drobne narzędzia do montażu oraz inny sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera. 

4. TRANSPORT 

4.1.  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

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

4.2.  TRANSPORT BARIER 

Transport konstrukcji barier może odbywać się dowolnym środkiem transportu. Elementy 
konstrukcyjne barier nie powinny wystawać poza gabaryt środka transportu. Elementy śliskie (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. 

4.3.  TRANSPORT MATERIAŁÓW DO WYKONANIA ELEMENTÓW BETONOWYCH 

Kruszywo do betonu można przewozić dowolnym środkiem transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu 
kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 

Elementy prefabrykowane fundamentów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi 
w liczbie sztuk nie przekraczającej dopuszczalnego obciążenia zastosowanego środka transportu. 
Rozmieszczenie elementów na środku transportu powinno być symetryczne. Elementy należy układać na 
podkładach drewnianych. 

Drewno i elementy deskowania należy przewozić w warunkach chroniących je przed 
przemieszczaniem, a elementy metalowe w warunkach zabezpieczających przed korozją i uszkodzeniami 
mechanicznymi. Cement należy przewozić zgodnie z postanowieniami BN-88/6731-08. Mieszankę betonową 
należy przewozić zgodnie z postanowieniami PN-B-06251. Stal zbrojeniową można przewozić dowolnym 
środkiem transportu, luzem lub w wiązkach, w warunkach chroniących ją przed pomieszaniem i przed korozją. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

Przed wykonaniem właściwych robót należy, na podstawie Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji 
lub wskazań Inżyniera: 
- wytyczyć trasę bariery, 
- ustalić lokalizację słupków, 
- określić wysokość prowadnicy bariery, 
- określić miejsca odcinków początkowych i końcowych bariery. 

5.2. OSADZENIE SŁUPKÓW 

Sposób osadzania słupków zaproponuje Wykonawca i przedstawi do akceptacji Inżyniera. Słupki  
mogą być: 
- wbijane w grunt urządzeniami specjalistycznymi lub wibromłotami, 
- osadzane w fundamentach betonowych, 
- osadzane w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

5.2.1.  SŁUPKI OSADZANE W OTWORACH UPRZEDNIO WYKONANYCH W GRUNCIE 

5.2.1.1. WYKONANIE DOŁÓW POD SŁUPKI 

Doły (otwory) pod słupki powinny mieć wymiary: 
- przy wykonywaniu otworów wiertnicą - średnica otworu powinna być większa o około 20 cm od 

największego wymiaru poprzecznego słupka, a głębokość otworu od 1,25 do 1,35 m w zależności od 
typu bariery,  

- przy ręcznym wykonaniu dołu pod fundament betonowy - wymiary przekroju poprzecznego mogą 
wynosić 30 x 30 cm, a głębokość otworu co najmniej 0,75 m przy wypełnianiu betonem otworu 
gruntowego lub wymiary powinny być ustalone indywidualnie w przypadku stosowania 
prefabrykowanego fundamentu betonowego. 

5.2.1.2. OSADZENIA SŁUPKÓW W OTWORACH WYPEŁNIONYCH GRUNTEM 

Osadzenie słupków w wykonanych uprzednio otworach (dołach) powinno uwzględniać: 
- zachowanie prawidłowego położenia i pełnej równoległości słupków, najlepiej przy zastosowaniu 

odpowiednich szablonów, 
- wzmocnienie dna otworu warstwą tłucznia (ew. żwiru) o grubości warstwy min. 5 cm, 



D-07.05.01.   25 

- wypełnienie otworu piaskiem stabilizowanym cementem (od 40 do 50 kg cementu na 1 m3 piasku) lub 
zagęszczonym gruntem rodzimym, przy czym wskaźnik zagęszczenia nie powinien być mniejszy niż 
0,95 według normalnej metody Proctora. 

5.2.1.3. OSADZENIE SŁUPKÓW W FUNDAMENCIE BETONOWYM 

Osadzenie słupków w otworze, w gruncie wypełnionym betonem lub w prefabrykowanym 
fundamencie betonowym powinno uwzględniać: 
- ew. wykonanie zbrojenia, zgodnego z zaleceniem producenta barier, 
- wypełnienie otworu mieszanką betonową klasy B15, odpowiadającą wymaganiom PN-B-06250. Do 

czasu stwardnienia betonu słupek zaleca się podeprzeć. Zaleca się wykonywać montaż bariery na 
słupkach co najmniej po 7 dniach od ustawienia słupka w betonie. 

5.2.2.  SŁUPKI WBIJANE LUB WWIBROWYWANE BEZPOŚREDNIO W GRUNT 

Jeśli 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, 
-   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. 

5.2.3.  TOLERANCJE OSADZENIA SŁUPKÓW 

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, 

- odchyłka w odległości między słupkami      11 mm. 

5.3.  MONTAŻ BARIERY 

Sposób montażu bariery zaproponuje Wykonawca i przedstawi do akceptacji Inżynier. 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. 

Montaż wysięgników i przekładek ze słupkami i prowadnicą powinien być wykonany ściśle według 
zaleceń producenta bariery z zastosowaniem przewidzianych do tego celu elementów (obejm, wsporników 
itp.) oraz właściwych śrub i podkładek. 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 z zastosowaniem łączników 

ukośnych w miejscach niezbędnych przy połączeniu poziomego odcinka prowadnicy z odcinkiem 
nachylonym, z odchyleniem odcinka w planie w miejscach przewidzianych dla barier skrajnych 

- odcinków przejściowych pomiędzy różnymi typami i odmianami barier, w tym m.in. na dojazdach do 
mostu z zastosowaniem właściwej długości odcinka ukośnego w planie, jak również połączenia z 
barierami na obiektach mostowych, 

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. 

5.4. ROBOTY BETONOWE 

Elementy betonowe fundamentów i kotew powinny być wykonane zgodnie z ustaleniami Wykonawcy 
i Inżyniera oraz powinny odpowiadać wymaganiom: 
- PN-B-06250 w zakresie wytrzymałości, nasiąkliwości i odporności na działanie mrozu, 
- PN-B-06251i PN-B-06250 w zakresie składu betonu, mieszania, zagęszczania, dojrzewania, pielęgnacji 

i transportu, 
- punktu 2 niniejszej Specyfikacji w zakresie postanowień dotyczących betonu i jego składników. 
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Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06251, zapewniając sztywność i niezmienność 
układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Przed wypełnieniem mieszanką betonową, deskowanie powinno być 
sprawdzone, aby wykluczało wyciek zaprawy z mieszanki betonowej. Termin rozbiórki deskowania powinien 
być zgodny z wymaganiami PN-B-06251. 

Skład mieszanki betonowej powinien, przy najmniejszej ilości wody, zapewnić szczelne ułożenie 
mieszanki w wyniku zagęszczenia przez wibrowanie. Wartość stosunku wodno-cementowego W/C nie 
powinna być większa niż 0,5. Konsystencja mieszanki nie powinna być rzadsza od plastycznej. 

Mieszankę betonową zaleca się układać warstwami o grubości do 40 cm bezpośrednio z pojemnika, 
rurociągu pompy lub za pośrednictwem rynny i zagęszczać wibratorami wgłębnymi. Po zakończeniu 

betonowania, przy temperaturze otoczenia wyższej od +5 C, należy prowadzić pielęgnację wilgotnościową 
co najmniej przez 7 dni. Woda do polewania betonu powinna spełniać wymagania PN-B-32250. W czasie 
dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w D-M-00.00.00 "Wymagania Ogólne" pkt. 5. 

6.2.  BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi: 
- atest na konstrukcję drogowej bariery ochronnej akceptowany przez zarządzającego drogą, według 

wymagania punktu 2.2, 
- zaświadczenia o jakości (atesty) na materiały, do których wydania producenci są zobowiązani przez 

właściwe normy PN i BN, jak kształtowniki stalowe, pręty zbrojeniowe, cement. 

Do materiałów, których badania powinien przeprowadzić Wykonawca należą materiały do wykonania 
fundamentów betonowych i ew. kotew "na mokro". Uwzględniając nieskomplikowany charakter robót 
betonowych, na wniosek Wykonawcy, Inżynier może zwolnić go z potrzeby wykonania badań materiałów dla 
tych robót. 

6.3.  BADANIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 

6.3.1. BADANIA MATERIAŁÓW W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 

Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) producenta 
powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. Częstotliwość badań i ocena ich 
wyników powinna być zgodna z zaleceniami tablicy 3. W przypadkach budzących wątpliwości można zlecić 
uprawnionej jednostce zbadanie właściwości dostarczonych wyrobów i materiałów w zakresie wymagań 
podanych w punkcie 3. 

 

 

 

 

 

 

 

Tablica 3. Częstotliwość badań przy sprawdzaniu powierzchni i wymiarów wyrobów dostarczanych przez 

producenta 

Lp. Rodzaj 
badania 

Liczba badań Opis badań Ocena wyników badań 



D-07.05.01.   27 

1. Sprawdzenie 
powierzchni 

5 DO 10 BADAŃ Z 

WYBRANYCH 

LOSOWO 

ELEMENTÓW W 

KAŻDEJ 

DOSTARCZONEJ 

PARTII WYROBÓW 

LICZĄCEJ DO 1000 

ELEMENTÓW 

Powierzchnię zbadać nie uzbrojonym 
okiem. Do ew. sprawdzenia głębokości 
wad użyć dostępnych narzędzi (np. 
liniałów z czujnikiem, suwmiarek, 
mikrometrów itp.) 

Wyniki powinny być 
zgodne z 
wymaganiami pkt. 2 i 
katalogiem 
(informacją) 
producenta barier 2. Sprawdzenie 

wymiarów 
Przeprowadzić uniwersalnymi przyrządami 
pomiarowymi lub sprawdzianami 

6.3.2. KONTROLA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 

W czasie wykonywania robót należy zbadać: 
a) zgodność wykonania bariery ochronnej z Dokumentacją Projektową i WSDBO (lokalizacja, wymiary, 

wysokość prowadnicy nad terenem), 
b) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z pkt. 2 i katalogiem (informacją) producenta 

barier,  
c) prawidłowość wykonania dołów pod słupki, zgodnie z pkt. 5, 
d) poprawność wykonania fundamentów pod słupki, zgodnie z pkt. 5, 
e) poprawność ustawienia słupków, zgodnie z pkt. 5, prawidłowość montażu bariery ochronnej stalowej, 

zgodnie  
z pkt. 5, 

g) poprawność wykonania ew. robót betonowych, zgodnie z pkt. 5, 
h)    poprawność umieszczenia elementów odblaskowych, zgodnie z pkt. 5 i w 

odległościach ustalonych w WSDBO. 

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-M-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) wykonanych barier ochronnych stalowych SP-04, o wymiarach 
określonych w Dokumentacji Projektowej. Cena jednostkowa wykonanych barier stalowych ochronnych 
obejmuje: 
- prace pomiarowe, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań określonych w Specyfikacji Technicznej, 
- zakup i dostarczenie elementów barier ochronnych stalowych, 
- wykonanie montażu konstrukcji barier ochronnych stalowych i zakończeń barier, 
- zakup, dostarczenie i zamocowanie świateł odblaskowych, 
- konserwacja antykorozyjna stalowych elementów barier, 
- uporządkowanie terenu. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. NORMY 

1. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
5. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
6. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia 
7. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
8. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i 

badania 
9. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
10. PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 
11. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki 
12. PN-H-93010 Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco 
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13. PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary 
14. PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorąco 
15. PN-H-93419 Stal. Dwuteowniki równoległościenne IPE walcowane na gorąco 
16. PN-H-93460-03 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. Ceowniki równoramienne ze stali 

węglowej zwykłej jakości o Rm do 490 MPa 
17. PN-H-93460-07 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. Zetowniki ze stali węglowej zwykłej 

jakości o Rm do 490 MPa 
18. PN-H-93461-15 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte, określonego przeznaczenia. 

Kształtownik na poręcz drogową, typ B 
19. PN-H-93461-18 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte, określonego przeznaczenia. Ceowniki 

półzamknięte prostokątne 
20. PN-H-93461-28 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte, określonego przeznaczenia. Pas 

profilowy na drogowe bariery ochronne 
21. PN-M-82010 Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych 
22. PN-M-82101 Śruby ze łbem sześciokątnym 
23. PN-M-82121 Śruby ze łbem kwadratowym 
24. PN-M-82503 Wkręty do drewna ze łbem stożkowym 
25. PN-M-82505 Wkręty do drewna ze łbem kulistym 
26. BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciągnione na zimno. Wymiary 
27. BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, okrągłym i kwadratowym 
28. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
29. BN-80/6775-03.01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
30. BN-69/7122-11 Płyty pilśniowe z drewna 
31. BN-73/9081-02 Formy stalowe do produkcji elementów budowlanych z betonu kruszywowego. 

Wymagania i badania 
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