Instrukcja eksploatacji i naprawy stalowych barier ochronnych

EKSPLOATACJA i REMONT BARIER OCHRONNYCH STALOWYCH
NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej instrukcji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z
eksploatacją i remontem barier ochronnych stalowych.
1.2. Zakres stosowania SST
Instrukcja stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej instrukcji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z eksploatacją i
remontem barier ochronnych stalowych instalowanych przy drogach publicznych.
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 jest to 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 stalowa betonowa pełna – bariera ochronna wykonana z betonu jako
konstrukcja pełna (ciągła), o określonym kształcie (zał. 0), która może być wykonana z
betonu wylewanego na placu budowy („na mokro”) lub ustawiana z elementów
prefabrykowanych na stałe względnie czasowo (w postaci barier przestawnych).
1.4.4. Bariera skrajna – bariera ochronna umieszczona przy krawędzi jezdni lub korony
drogi, przeciwdziałająca niebezpiecznym następstwom zjechania z drogi lub je ograniczająca.
1.4.5. Bariera dzieląca – bariera ochronna umieszczona na pasie dzielącym drogi
dwujezdniowej lub bocznym pasie dzielącym, przeciwdziałająca przejechaniu pojazdu na
drugą jezdnię.
1.4.6. Bariera wtykowa – bariera ochronna umieszczona na pasie dzielącym drogi
dwujezdniowej w miejscu przewiązek awaryjnych przystosowana do szybkiego demontażu
umożliwiającego przejazd awaryjny.
1.4.7. Bariera osłonowa – bariera ochronna umieszczona między jezdnią a obiektem lub
przeszkodami stałymi znajdującymi się w pobliżu jezdni.
1.4.8. Bariera wysięgnikowa – bariera, w której prowadnica zamocowana jest do słupków
za pośrednictwem wysięgników zapewniających odstęp między słupkiem a prowadnicą co
najmniej 250 mm.
1.4.9. Bariera przekładkowa – bariera, w której prowadnica zamocowana jest do słupków
za pośrednictwem przekładek zapewniających odstęp między prowadnicą a słupkiem od 100
do 180 mm.
1.4.10. Bariera bezprzekładkowa – bariera, w której prowadnica zamocowana jest
bezpośrednio do słupków.
1.4.11. 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 odkształcić się stopniowo i w sposób
plastyczny. Odróżnia się dwa typy profilowanej taśmy stalowej: typ A i typ B, różniące się
kształtem przetłoczeń.
1.4.12. 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 odkształcenia przemieszczenia słupków nie jest
odginana do dołu, lecz unoszona ku górze.
1.4.13. 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.
1.4.14. Typy barier – zależne od poprzecznego odkształcenia bariery w czasie kolizji:
- typ I: bariera podatna, z odkształceniem dochodzącym od 1,8 do 2,0m,
- typ II: bariera o ograniczonej podatności (wzmocniona), z odkształceniem do 0,85 m
- typ III: bariera niepodatna (sztywna), z odkształceniem równym lub bliskim zeru.
1.4.1A. Remont barier ochronnych stalowych - zabiegi wykonywane w ramach utrzymania
dróg, polegające na naprawie lub wymianie elementów barier w celu przywrócenia pełnych
funkcji pełnionych przez barierę.
1.4.2A. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” i OST D-07.05.01
„Bariery ochronne stalowe”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST
D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Wymagania dotyczące materiałów
Materiały do wykonania barier ochronnych stalowych
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 mostowe na płycie
- słupki
- słupki wtykowe,
- pas profilowy,
- wysięgniki,
- nakładka stykowa,
- tuleja kotwiąca,
- przekładki, wspornik, śruby, podkładki, światła odblaskowe,
- łączniki ukośne,
- odblaskowe elementy prowadzące,
- obejmy słupka itp.
- rury
Ponadto przy ustawianiu barier ochronnych stalowych mogą wystąpić materiały do
wykonania elementów betonowych, jak fundamenty, kotwy wraz z ich deskowaniem.
2.3. Elementy do wykonania barier ochronnych stalowych
2.3.1. Prowadnica
Typ prowadnicy z profilowanej taśmy stalowej powinien być określony w
Dokumentacji Projektowej, przy czym:
- typ A powinien odpowiadać ustaleniom producenta barier,

- typ B powinien odpowiadać PN-H-93461-15
Wymiary oraz odchyłki od wymiarów prowadnicy typu A i B podano w załączniku do
specyfikacji ogólnej.
Otwory w prowadnicy i zakończenia odcinków montażowych prowadnicy powinny
być zgodne ofertą producenta.
Powierzchnia prowadnicy powinna być gładka i wolna od widocznych wad, bez
ubytków powłoki antykorozyjnej.
Prowadnice mogą być dostarczone luzem lub w wiązkach.
2.3.2. Słupki
Słupki bariery powinny być zgodne z ustaleniami Dokumentacji Projektowej.
Słupki wykonuje się zwykle z kształtowników stalowych o przekroju poprzecznym: dwuteowym,
ceowym, zetowym lub sigma. Wysokość środka kształtownika wynosi zwykle od 100 do 140
mm. Wymiary najczęściej stosowanych słupków stalowych przestawiono w załączniku do
specyfikacji ogólnej.
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.
Kształtowniki powinny być obcięte prostopadle do osi wzdłużnej kształtownika.
Powierzchnia końców kształtownika nie powinna wykazywać rzadzizn, rozwarstwień,
pęknięć i śladów jamy skurczowej widocznych nieuzbrojonym okiem.
Kształtowniki powinny być ze stali St3W lub St4W oraz mieć własności mechaniczne
według PN-H-84020 (Tablica 1) lub innej uzgodnionej stali i normy.
Tablica 1 Podstawowe własności kształtowników, według PN-H-84020
Stal Granica plastyczności, minimum dla słupków, MPa Wytrzymałość na rozciąganie
dla słupków, MPa
St3W 195 od 340 do 490
St4W 225 od 400 do 550
2.3.3. Inne elementy bariery
Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje stosowanie pasa profilowanego, to
powinien on 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 (załącznik do specyfikacji ogólnej), śruby, światła odblaskowe itp.
powinny odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej i być zgodne z ofertą
producenta barier w zakresie wymiarów, odchyłek wymiarów, rozmieszczenia otworów,
rodzaju materiału, Ew. zabezpieczenia antykorozyjnego itp.
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 barier 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 barier powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od
materiałów działających korodująco i w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem.
2.3.4. 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 lat w środowisku o zwiększonej korozyjności.

W przypadku braku wystarczających danych minimalna grubość powłoki cynkowej powinna
wynosić 60 μm.
2.4. Materiały dla betonowej bariery z elementów prefabrykowanych
Kształt i wymiary przekroju poprzecznego betonowych elementów prefabrykowanych
bariery ochronnej powinny być zgodne z dokumentacją projektową.
Dostarczone elementy muszą posiadać dokument dopuszczający do ich stosowania.
Odchyłki wymiarów prefabrykowanych powinny być określone w dokumencie
dopuszczającym do ich stosowania, instrukcji producenta lub odpowiadać wartościom
tolerancji dla klasy dokładności „5” wg PN-B-02356.
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.
Dostarczane prefabrykaty powinny obejmować zestaw niezbędny do zamontowania
kompletnej bariery, zawierający elementy środkowe oraz elementy skrajne zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej lub SST.
2.5. Materiały odblaskowe
Materiały odblaskowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową, SST lub
wskazaniami Kierownika Projektu.
Materiały odblaskowe powinny posiadać aprobatę techniczną wydaną przez
uprawnioną jednostkę.
2.6. 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.
Elementy barier powinny być składowane na otwartej przestrzeni, na podłożu
wyrównanym i odwodnionym, przy czym elementy poszczególnych typów należy układać
oddzielnie z ewentualnym zastosowaniem podkładek.
Inne materiały należy przechowywać zgodnie z zaleceniami producenta.
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3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 3.
3.2. Wymagania dotyczące sprzętu do remontu barier ochronnych stalowych
Wymagania dotyczące sprzętu do wykonania remontu barier ochronnych stalowych
powinny odpowiadać warunkom podanym w OST D-07.05.01 „Bariery ochronne stalowe”
pkt 3.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 4.
4.2. Wymagania dotyczące transportu elementów do remontu barier ochronnych
stalowych
Wymagania dotyczące transportu elementów do wykonania remontu barier ochronnych
stalowych powinny odpowiadać warunkom podanym w OST D-07.05.01 „Bariery ochronne
stalowe” pkt 4.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonania robót przy remoncie barier ochronnych stalowych
Wykonanie robót przy remoncie barier ochronnych stalowych powinno odpowiadać
warunkom podanym w OST D-07.05.01 „Bariery ochronne stalowe” pkt 5 oraz spełniać
warunki podane w dalszym ciągu.
5.3. Roboty przygotowawcze
Natychmiast po stwierdzeniu uszkodzenia bariery w zakresie stwarzającym zagrożenie dla
uczestników ruchu, należy usunąć z korony drogi elementy stwarzające zagrożenie, a
miejsce to należy zabezpieczyć przez odpowiednie oznakowanie.
Przed przystąpieniem do wykonania robót remontowych należy określić:
a) rodzaj bariery, który uległ uszkodzeniu,
b) długość uszkodzonej bariery,
c) elementy i ich liczbę, która uległa uszkodzeniu (prowadnica, pasy profilowe, słupki,
elementy montażowe, elementy połączeniowe, fundamenty),
d) elementy kwalifikujące się do naprawy na miejscu,
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e) elementy wymagające zdemontowania i wymiany na nowe,
f) kolejność, sposób i termin wykonania robót remontowych.
Sposób naprawy należy uzgodnić z Inspektorem nadzoru.
5.4. Rodzaje robót remontowych i sposób ich naprawy
Następujące usterki wykonanych barier ochronnych stalowych wymagają napraw lub
wymiany uszkodzonych elementów, gdy:
- słupek nie jest osadzony w sposób trwały w gruncie lub fundamencie względnie jest
podwyższony, obniżony lub odchylony od pozycji pionowej (ustawić słupek w
prawidłowym położeniu),
- brak jest słupka i ew. fundamentu, względnie słupek jest zgięty, skręcony lub złamany
(ustawić nowy słupek),
- fragment prowadnicy jest odkształcony np. wygięty, skręcony lub pęknięty (wymienić
kompletne elementy prowadnicy z uszkodzonymi przekładkami, wysięgnikami, pasem
profilowym, śrubami, podkładkami, obejmami słupka itp.),
- brak jest elementów mocujących prowadnicę i słupki oraz elementów odblaskowych
(uzupełnić elementy i łączniki mocujące elementy prowadnicy między sobą oraz ze
słupkami, wysięgnikami, przekładkami itp. oraz brakujące elementy odblaskowe),
- elementy bariery są skorodowane (odrdzewić i pomalować lub wymienić),
- elementy bariery są zabrudzone ( umyć barierę).
Naprawa bariery powinna nawiązywać do zasad montażu, zgodnych z instrukcją producenta
bariery oraz zawierać elementy tego samego typu co bariera pierwotna. Szczególnie należy
przestrzegać następujących zaleceń:
- zachowywać dopuszczalne odchyłki odległości między słupkami, wynikające z
wymiarów wydłużonych otworów w prowadnicy +/- 11 mm,
- zachowywać dopuszczalne różnice wysokości słupków +/- 6 mm,
- przy montażu prowadnicy typu B, łączyć sąsiednie odcinki taśmy profilowej, nakładając
następny odcinek na wytłoczenie odcinka poprzedniego, zgodnie z kierunkiem ruchu
pojazdów.
Wszelkie odstępstwa od wymienionych wymagań powinny być zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.
Malowanie bariery powinno odpowiadać wymaganiom podanym w OST D-07.06.03
„Remont ogrodzeń drogowych i ekranów akustycznych” pkt 5.
Uszkodzone elementy zakwalifikowane do wymiany, po demontażu powinny być
odwiezione przez Wykonawcę w miejsce uzgodnione z Inżynierem.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”

pkt 6.
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6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót remontowych Wykonawca powinien:
- uzyskać wymagane dokumenty dopuszczające wyroby budowlane do obrotu
i powszechnego stosowania (dotyczy aprobat technicznych, certyfikatów, deklaracji
zgodności itp. materiałów przewidzianych do użycia przy remoncie),
- wykonać badania właściwości materiałów przewidziane w OST D-07.05.01 „Bariery
ochronne stalowe”,
- przedstawić dokumenty oraz ew. wyniki badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
6.3. Zasady kontroli jakości robót przy remoncie barier ochronnych stalowych
Zasady kontroli jakości robót przy remoncie barier ochronnych stalowych powinny
odpowiadać warunkom podanym w OST D-07.05.01 „Bariery ochronne stalowe” pkt 6.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi remontu barier ochronnych stalowych są:
a) m (metr) - dla demontażu i montażu prowadnic i pasów profilowych,
b) szt. (sztuka) - dla słupków, elementów montażowych i odblaskowych,
c) m3 (metr sześcienny) - dla rozbiórki i wykonania fundamentów.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-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.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
- roboty rozbiórkowe przy demontażu,
- transport zdemontowanych elementów,
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- montaż nowych elementów,
- transport zdemontowanych i nowych elementów.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy i inne dokumenty związane z remontem barier ochronnych stalowych obowiązują
według OST D-07.05.01 „Bariery ochronne stalowe” pkt 10.

