D-07.02.01
OZNAKOWANIE PIONOWE
1. WST P
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót

zwi zanych z wykonaniem oznakowania pionowego w ramach zadania:
„Remont ci gu pieszego przy drodze krajowej nr 10 w miejscowo ci Sk pe od km 368+318,50 do km 368+919,20
strona prawa”.
1.2. Zakres stosowania SST
SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w pkt 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz
pionowego.

zasad prowadzenia robót zwi zanych z wykonaniem oznakowania

1.4. Okre lenia podstawowe
Znak pionowy – znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami, zwykle umieszczony na konstrukcji
wsporczej.
Tarcza znaku – element konstrukcyjny, na powierzchni którego umieszczona jest tre znaku. Tarcza mo e by wykonana z blachy
stalowej ocynkowanej albo aluminiowej – jako jednolita lub sk adana.
Lico znaku – przednia cz
znaku, s
ca do podania tre ci znaku. Lico mo e by wykonane jako oklejane foli odblaskow lub
nieodblaskow .
Znak drogowy odblaskowy – znak, którego lico (nie dotyczy to elementów czarnych) wykazuje w ciwo ci odblaskowe
(wykonane jest z materia u o odbiciu powrotnym-wspó dro nym).
Konstrukcja wsporcza znaku – up (s upy), wysi gniki, wsporniki itp., na których zamocowana jest tarcza znaku, wraz z
elementami s
cymi do przymocowania tarczy ( ruby, zaciski itp.).
Pozosta e okre lenia s zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako zastosowanych materia ów i wykonanych robót oraz za ich zgodno
dokumentacj projektow , SST i poleceniami In yniera.
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

z

2. MATERIA Y
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt
2.
2.2. Materia ami stosowanymi przy wykonywaniu oznakowania pionowego obj tego niniejsz SST s :
– tablice znaków drogowych z folii odblaskowej I generacji na podk adach ocynkowanych z gi
kraw dzi wraz z elementami
mocuj cymi do s upka,
–
upki do znaków z rur stalowych o rednicy 50 mm,
– beton lub gruz betonowy,
– woda.
2.3. Wymagania dla tablic znaków drogowych
2.3.1. Dokumenty potwierdzaj ce przydatno tablic znaków drogowych
Ka da tablica znaku drogowego powinna posiada :
– aprobat techniczn wydan przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów,
– certyfikat bezpiecze stwa „B” – zgodnie z Ustaw z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz.U. nr 55 z 1993 r.
poz. 250) i Zarz dzeniem Dyrektora Polskiego Centrum Bada i Certyfikacji z dnia 20 maja 1994 r. w sprawie ustalenia wykazu
wyrobów podlegaj cych obowi zkowi zg aszania do certyfikacji na znak bezpiecze stwa i oznaczania tym znakiem (MP nr 39 z
1994 r. poz. 335),
–
wiadectwo kwalifikacji do wykonywania pionowego oznakowania dróg – wydane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów,
–
wiadectwo autoryzacji wystawione przez producenta folii odblaskowej.
2.3.2. Trwa
materia ów
Materia y u yte na lico i tarcz znaku oraz po czenie lica z tarcz znaku, a tak e sposób wykonania znaku, musz wykazywa
pe
odporno na dzia anie wiat a, zmiany temperatury, wp ywy atmosferyczne i wyst puj ce w normalnych warunkach
oddzia ywania chemiczne (w tym korozj elektrochemiczn ) przez ca y czas trwa ci znaku.
Dostawca znaku obowi zany jest przy dostawie okre li warunki gwarancyjne dla znaku. Ka dy znak powinien posiada
tabliczk znamionow zawieraj :
– nazw , mark fabryczn producenta lub oznaczenie umo liwiaj ce identyfikacj wytwórcy lub dostawcy,
– dat produkcji,
– oznaczenie dotycz ce materia u lica znaku,
– dat ustawienia znaku,
– oznaczenie znakiem bezpiecze stwa „B”.
Napisy na tabliczce znamionowej musz by wykonane w sposób trwa y i wyra ny, czytelny w normalnych warunkach przez
ca y okres u ytkowania znaku. Tabliczka znamionowa powinna by wykonana z materia u nieodblaskowego.

–
–
–

Dostawca znaku obowi zany jest udost pni na danie odbiorcy:
instrukcj monta u znaku,
szczegó owe dane o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku,
instrukcj utrzymania znaku.

2.3.3. Znaki odblaskowe
Znaki drogowe odblaskowe wykonywane s poprzez oklejenie lica znaku materia em odblaskowym.
W robotach obj tych niniejsz SST stosuje si znaki odblaskowe typu I, w których lico znaku wykonane jest z folii I generacji.
Folie odblaskowe u ywane do wykonania lica znaku musz wykazywa pe ne zwi zanie z tarcz znaku przez ca y okres
trwa ci znaku. Niedopuszczalne s niedoklejenia, odklejenia, z uszczenia lub odstawanie folii na kraw dziach tarczy znaku lub
jego powierzchni. Sposób po czenia folii z powierzchni tarczy znaku powinien uniemo liwia jej od czenie bez zniszczenia.
Symbole lub obrze a znaków musz by wykonywane technik sitodruku z zastosowaniem materia ów uzgodnionych z producentem
folii.
Okres trwa ci znaku wykonanego przy u yciu folii odblaskowej typu I powinien wynosi minimum 5 lat.
Dok adno rysunku powinna by taka, aby wady konturów znaku, które mog powsta przy nanoszeniu farby na odblaskow
powierzchni nie by y wi ksze ni 2 mm.
W znakach nowych na ka dym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4x4 cm nie mo e wyst powa wi cej ni 0,7
lokalnych usterek (za amania, p cherzyki) o wymiarach nie wi kszych ni 1 mm w ka dym kierunku.
Niedopuszczalne jest wyst powanie jakichkolwiek zarysowa powierzchni tarczy znaku.
Wymagana jest taka wytrzyma
po czenia folii odblaskowej z tarcz znaku, by po zgi ciu tarczy o 900 przy promieniu uku
zgi cia < 10 mm w adnym miejscu nie uleg o ono zniszczeniu.
Tylna strona tarczy znaków odblaskowych musi by zabezpieczona matow farb (nieodblaskow ) barwy ciemnoszarej lub
szarej naturalnej. Grubo pow oki farby nie mo e by mniejsza ni 20 m.
2.3.4. Przechowywanie i sk adowanie znaków
Znaki musz by przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materia ów dzia aj cych koroduj co. Nale y ustawi
je na stojakach zabezpieczaj cych przez uszkodzeniem mechanicznym.
2.4. S upki z rur stalowych
upki do znaków powinny by wykonane z rur stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie i pomalowanych na kolor szary, z
wyj tkiem s upków ocynkowanych, których si nie maluje.
upki powinny mie d ugo zapewniaj
zamocowanie s upka w pod u oraz umocowanie tablicy znaku na wysoko ci
zgodnej z wymaganiami podanymi w „Szczegó owych warunkach technicznych dla znaków drogowych pionowych i warunkach ich
umieszczania na drogach”.
Rury stalowe u yte do wykonania s upków powinny odpowiada wymaganiom normy PN-H-74219, PN-H-74220 lub innej
normy zaakceptowanej przez In yniera.
Powierzchnia zewn trzna rur nie mo e wykazywa wad w postaci usek, p kni , zwalcowa i naderwa . Dopuszcza si
nieznaczne nierówno ci, pojedyncze rysy wynikaj ce z procesu produkcyjnego.
Rury musza by proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie mo e przekracza 1,5 mm na 1 m d ugo ci rury.
2.5. Materia y do fundamentowania znaków
Do fundamentowania s upka znaku pionowego nale y u
gruzu betonowego w sposób zapewniaj cy jego stabilno . Mo na
wykona fundament z betonu wykonany ”na mokro”, wówczas beton powinien odpowiada wymaganiom normy PN-B-06250.
3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprz t do wykonania robót
Wykonawca przyst puj cy do wykonania oznakowania pionowego powinien wykaza si mo liwo ci korzystania z
nast puj cego sprz tu:
– koparka 0,15 m3,
– wiertnice do wykonania do ów pod s upki w gruncie zwi ym,
–
rodek transportowy.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materia ów do wykonania oznakowania pionowego
Materia y do wykonania oznakowania pionowego mo na przewozi dowolnymi rodkami transportu, pod warunkiem
zabezpieczenia adunków na rodkach transportowych.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przyst pieniem do ustawienia znaku nale y wyznaczy :
– lokalizacj znaku, tj. jego pikieta oraz odleg
od kraw dzi jezdni,
– wysoko zamocowania znaku na s upku.
Lokalizacja i wysoko umieszczenia znaku musi by zgodna z dokumentacj projektow

5.3. Ustawienie znaków drogowych
W przygotowanych wykopach, wykonanych w miejscach okre lonych w dokumentacji projektowej nale y ustawi s upki
stalowe, uprzednio zabezpieczone antykorozyjnie i pomalowane na kolor szary. S upki nale y ustawi do pionu i zasypa wykopy
gruzem i ziemi wraz z ubiciem i polewaniem wod lub zala betonem.
upki nale y umieszcza tak, by odleg
znaku od jezdni mierzona w poziomie od kraw dzi jezdni do najbli szego skrajnego
punktu tarczy znaku (trójk ta, kwadratu, ko a, prostok ta) wynosi a 0,5 m.
Na ustawionych s upkach nale y zamocowa tablice znaków drogowych na wysoko ci 2,0 m mierzonej od poziomu jezdni do
dolnej kraw dzi tarczy znaku.
Do umocowania tarcz znaków drogowych na s upkach nale y stosowa uchwyty uniwersalne z blachy ocynkowanej o grubo ci
do 4 mm. Przy monta u poszczególnych znaków nale y tablice znaków odchyli o 5 stopni od linii prostopad ej do osi jezdni w
stron nadje aj cych pojazdów.
Je eli na jednym s upku trzeba umie ci wi cej ni jedn tablic znaku, wysoko umieszczenie najni szej tablicy nie powinna
by mniejsza ni 0,9 m, a najwy szej tarczy nie wi ksza ni 2,2 m.
5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego
Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:
– odchy ka od pionu – nie wi cej ni +1%,
– odchy ka w wysoko ci umieszczenia znaku – nie wi cej ni +2 cm,
– odchy ka w odleg ci ustawienia znaku od kraw dzi jezdni – nie wi cej ni +5 cm, przy zachowaniu minimalnej odleg ci
umieszczenia znaku zgodnie z Instrukcj o znakach drogowych pionowych.
5.5. Po czenie tarczy znaku ze s upkiem
Tarcza znaku musi by zamocowana do s upka w sposób uniemo liwiaj cy jej przesuni cie lub obrót.
Materia y i sposób wykonania po czenia tarczy znaku ze s upkiem musz umo liwia (przy pomocy odpowiednich narz dzi)
od czenie tarczy znaku od s upka przez ca y okres u ytkowania znaku. Nie dopuszcza si zamocowania znaku do s upka w sposób
wymagaj cy bezpo redniego przeprowadzenia rub mocuj cych przez lico znaku.
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Kontrola dostarczonych materia ów
Wszystkie materia y dostarczone na budow powinny posiada wiadectwa dopuszczenia do stosowania i inne dokumenty
wymagane w niniejszej SST.
Sprawdzenie stanu powierzchni i wymiarów nale y wykona dla 5 losowo wybranych sztuk znaków i s upków w nast puj cy
sposób:
– powierzchni zbada nieuzbrojonym okiem,
– do sprawdzenia g boko ci wad u
linia ów z czujnikami, suwmiarek itp.,
– sprawdzenia wymiarów dokona uniwersalnymi przyrz dami pomiarowymi lub szablonami.
6.3. Kontrola w czasie wykonywania robót
W czasie wykonywania prac nale y bada :
– zgodno wykonania znaków pionowych z dokumentacj projektow (lokalizacja, wymiary, wysoko zamocowania znaków,
– zachowanie dopuszczalnych odchy ek wymiarów,
– prawid owo wykonania wykopów pod s upki,
– prawid owo ustawienia i zastabilizowania s upków,
– prawid owo zamocowania znaków na s upkach.
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
Jednostk obmiarow jest 1 szt (sztuka) ustawionych s upków i zamocowanych znaków.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacj projektow , SST i wymaganiami In yniera, je eli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg niniejszej SST da y wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA P ATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena ustawienia s upka ze znakiem pionowym obejmuje:
– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
– dostarczenie i ustawienie s upków,
– zasypanie do ów gruzem lub zalanie betonem,
– zamocowanie tarcz znaków drogowych,
– uporz dkowanie miejsca prowadzonych robót.
10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1. Normy
1. PN-88/B-32250 Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw.
2. PN-88/B-06250 Beton zwyk y

3. PN-63/B-06254 Roboty betonowe i elbetowe. Wymagania techniczne
4. PN-71/H-04651 Ochrona przed korozj . Klasyfikacja i okre lenie agresywno ci korozyjnej rodowisk
5. BN-89/1076-02 Ochrona przed korozj . Pow oki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach
stalowych, staliwnych i eliwnych. Wymagania i badania
6. BN-72/8932-01 Roboty ziemne. Budowle drogowe i kolejowe
10.2. Inne materia y
7. Szczegó owe warunki techniczne dla znaków drogowych pionowych i warunki ich umieszczania na drogach – Za cznik nr 1 do
rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (D.U. nr 220, poz. 2181).

