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452-6   WYKONANIE OBRÓBEK BLACHARSKICH  
 
1. Wstęp 
 
1.1 Przedmiot SST  
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania  dotyczące wykonania i odbioru 
robót budowlanych związanych ze zmianą sposobu uŜytkowania budynku połoŜonego w 
Węglińcu przy ul. Wolności 1 na działce nr 68 na pomieszczenia Centrum Kultury w Węglińcu. 
 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Grupa Klasa Kategoria Opis 

45200000-9   Roboty budowlane w zakresie 
wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz w 
zakresie inŜynierii lądowej i wodnej. 

 45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania 
pokryć i konstrukcji dachowych i inne 
podobne roboty specjalistyczne. 

  45261000-4 Wykonanie pokryć i konstrukcji 
dachowych oraz podobne roboty 

 
1.2 Zakres stosowania 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Wymagania ogólne. 
 
1.3 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem: 
-opierzenia z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej 0,6mm 
-obróbek blacharskich z blachy miedzianej 0,6mm 
-obróbek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej 0,6mm 
-parapetów zewnętrznych z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej 0,6mm, 
 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo uŜyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi 
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami InŜyniera. 
 
2. Materiały 
Blacha miedziana gr. 0,6 mm wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998, 
Blacha stalowa ocynkowana, powlekana powłoką organiczną, gr. 0,6 mm wg PN-84/H-92126,  
PN-EN 505.2002 
Rynny i rury spustowe z blachy miedzianej gr. 0,6mm lub z tworzywa sztucznego w systemie Brass 
StabiCor wg PN-EN 607. 
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Wszystkie materiały muszą posiadać atesty oraz świadectwa dopuszczenia do uŜytku w krajach UE 
 
Inwestor dopuszcza uŜycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów niŜ 
sugerowani pod warunkiem, iŜ jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz winny 
spełniać warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z  2004r. nr 92 
poz. 881) 
 
3. Sprzęt 
Roboty moŜna wykonać ręcznie lub przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu, np.: noŜyce do cięcia 
blachy ewentualnie ręczna piła cyrkulacyjna ze specjalną tarczą do stali lub noŜyce wibracyjne do 
blachy, urządzenia do gięcia blachy. 
 
4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 
 
5. Wykonanie robót 
Wszyscy pracownicy wykonujący prace na wysokości muszą posiadać dopuszczenie do pracy na 
wysokości i muszą być wyposaŜeni w pasy do pracy na wysokości.  
 
5.1. Obróbki blacharskie 
Roboty blacharskie z blachy  moŜna wykonywać o kaŜdej porze roku, lecz w temperaturze nie 
niŜszej od –15°C. Robót nie moŜna wykonywać na oblodzonych podłoŜach. 
 
5.2. Rynny  
Rynny powinny być mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstępach 
nie większych niŜ 50 cm, spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem (nie mniej 
niŜ 0,5%), zewnętrzny brzeg rynny powinien być usytuowany o 10 mm niŜej w stosunku do brzegu 
wewnętrznego, brzeg wewnętrzny w najwyŜszym połoŜeniu rynny powinien być usytuowany o 25 
mm niŜej w stosunku do linii stanowiącej przedłuŜenie połaci, rynny powinny mieć wlutowane 
wpusty do rur spustowych, największa długość rynny nie powinna być większa niŜ 20 m licząc 
odległość między sąsiednimi rurami spustowymi; 
 
5.3. Rury spustowe  
Rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie 
większych niŜ 3 m, uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w 
spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, rury spustowe 
odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury Ŝeliwnej na głębokość 
kielicha, odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno być większe niŜ 20 mm przy długości 
rur większej niŜ 10 m, odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzonej na długości 2 m nie 
powinno być większe niŜ 3 mm; 
 
6. Kontrola jakości robót 
Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z SST i PB. 
Badania jakości robót podczas budowy: 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną. Badanie powinno polegać na porównaniu 
wykonanych obróbek, rur spustowych i rynien dachowych z projektem technicznym oraz 
stwierdzeniu wzajemnej zgodności za pomocą oględzin i pomiaru. 
Sprawdzenie podłoŜa. Badanie to powinno być przeprowadzone przed przystąpieniem do robót. 
Sprawdzenie materiałów. Badanie naleŜy przeprowadzić pośrednio na podstawie zapisów w 
dzienniku budowy oraz atestów i świadectw dopuszczenia materiałów do stosowania w 
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budownictwie wydanych przez ITB. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego robót. Badanie polega na oględzinach i sprawdzeniu 
występowania takich wad jak: dziury, pęknięcia, nieprostopadłości szwów do okapu, odchylenia 
rąbków lub zwojów od linii prostej itp. 
Sprawdzenie umocowania i łączenia arkuszy. Badanie polega na stwierdzeniu czy łączenia i 
umocowania arkuszy są wykonane zgodnie z normą i instrukcją montaŜu wybranego producenta. 
Sprawdzenie rynien. Badanie polega na stwierdzeniu zgodności z właściwą normą wykonania 
uchwytów, denek i wpustów rynnowych oraz połączeń poszczególnych odcinków rynien. NaleŜy 
takŜe stwierdzić, czy rynny nie mają dziur lub pęknięć. Spadki i szczelności naleŜy sprawdzić 
poprzez nalanie wody do rynien. 
Sprawdzenie rur spustowych. Badanie polega na stwierdzeniu zgodności z normą połączeń w 
szwach pionowych i poziomych, umocowań rur w uchwytach, braku odchyleń rur od 
prostopadłości i kierunku pionowego . NaleŜy takŜe sprawdzić, czy rury nie mają dziur i pęknięć.   
 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanych obróbek oraz 1mb rynny i rury spustowej. 
 
8. Odbiór robót 
Sprawdzeniu podlegają: 
-poprawność wykonania połączenia obróbek z obrabianymi elementami 
-poprawność mocowania obróbek do podłoŜy 
W wyniku odbioru naleŜy: 
-sporządzić częściowy protokół odbioru robót 
-dokonać wpisu do dziennika budowy 
JeŜeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty naleŜy uznać za 
zgodne z wymaganiami SST, PB. 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 4.6  Wymagania ogólne. 
 
10. Przepisy związane 
PN-61/B-10245   Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
   Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-84/H-92126         Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane. 
PN-EN-505.2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. 
PN-EN-502.2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. 
PN-EN 607  Rynny dachowe i elementy wyposaŜenia. 
 


