
 

46 
 

Jednostka Projektowa: BIURO PROJEKTÓW „I N Ż Y N I E R I A     L Ą D O W A” 

Magdalena Radlak 

45 - 355 OPOLE, UL 1 - GO MAJA 97/2 
NIP: 754-214-19-47, REGON: 532179560 

mail: magproj@o2.pl, tel. +48 885 599 251 

 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

SST- B – 8 – Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe 
 

Nazwa zamówienia: 

 
„REMONT ZABYTKOWEGO BUDYNKU ZNAJDUJĄCEGO  

SIĘ W KOMPLEKSIE ZABYTKOWEJ HUTY ŻELAZA  
W ZAGWIŹDZIU” 

 

Nazwa obiektu: 

 
BUDYNEK KOMPLEKSU ZABYTKOWEJ HUTY ŻELAZA  

W ZAGWIŹDZIU (MAGAZYN MŁOTOWNI) 
 

Adres obiektu budowlanego: 

 
46 - 030 ZAGWIŹDZIE, UL. GÓRKI,  

DZ. NR 209/1 K. M. 1. 
 

Kody CPV: 
 

 
Kod CPV 45000000 - 7 -   Roboty budowlane 
Kod CPV 45200000 - 9 -  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 
kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie 
inżynierii lądowej i wodnej 
Kod CPV 45261320 - 3 – Kładzenie rynien, obróbek 

 

Inwestor: 
 

GMINA MURÓW 
 

Adres inwestora 
 

UL. DWORCOWA 2, 46 - 030 MURÓW, 
 

Autor opracowania: 
 
mgr inż. Szymon Radlak  

 

 
Data opracowania: sierpień 2015r. 

 
 
 
 
 



 

47 
 

I. CZĘŚĆ OGÓLNA 
Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
W niniejszym rozdziale omówiono wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych 
związanych z wykonaniem obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych realizowanych dla zadnia pn.: „REMONT 
ZABYTKOWEGO BUDYNKU ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W KOMPLEKSIE ZABYTKOWEJ HUTY ŻELAZA W ZAGWIŹDZIU”. 

 
Zakres stosowania 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w przedmiocie SST. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych 
robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania 
będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki 
budowlanej. 
 
Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem: 

 obróbki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm, 

 rury i rynny spustowe tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm. 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inżyniera. 
 
Określenia podstawowe 
Pozostałe określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w SST – B – O „Wymagania ogólne”. 
 
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe wyszczególnione są w ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót budowlanych. 
 
II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBĘDNE WYMAGANIA 

ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I 
KONTROLĄ JAKOŚCI - POSZCZEGÓLNE WYMAGANIA ODNOSI SIĘ DO POSTANOWIEŃ NORM 

Obróbki, rynny i rury spustowe – blacha tytanowo – cynkowa: 
Blacha tytanowo - cynkowa:  
Produkowana jest zgodnie z normą DIN EN 988. Blacha tytanowo-cynkowa jest materiałem budowlanym ekologicznie 
bezpiecznym i nie zawiera żadnych składników, które mogą uwalniać się do atmosfery w wyniku korozji 
atmosferycznej lub podczas pożaru. Elementy budowlane wykonane z cynku tytanowego nie wymagają zabiegów 
eksploatacyjnych i nie potrzebują warstwy ochronnej, pasywacji lub konserwacji chemicznej. Tworząca się w wyniku 
działania tlenu atmosferycznego naturalna warstewka ochronna jest tak samo nietoksyczna, jak sam materiał 
podstawowy. Cynk jest nawet przy dość wysokich stężeniach pierwiastkiem śladowym, potrzebnym do życia i rozwoju. 
 
Wymagania 
Blacha cynkowo-tytanowa odznacza się wyjątkową równomiernością i dokładnością składu w stopie jeżeli jest 
przygotowana na bazie cynku o najwyższej czystości (99,995%). 
Do takiego cynku dodaje się w ściśle określonych ilościach miedzi i tytanu. Udział obu tych składników określony jest 
następującymi wartościami granicznymi: 

 miedź min. 0,08 - max 1,0%, 

 tytan min. 0,06 - max 0,2%. 
 
Dane techniczne: 
Charakterystyka fizykochemiczna 

 Gęstość właściwa p 7,2 g/cm 3 

 Przewodność cieplna 109 W/m K 

 Temperatura topnienia 418 C 
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 Graniczna temperatura rekrystalizacji > 300 C 

 Moduł sprężystości E min. 80 000 N/mm 2 

 Współczynnik rozszerzalności liniowej 0,0221 mm/m C 
Charakterystyka mechaniczna 

 Wytrzymałość na rozciąganie Rr min. 150 N/mm 2 

 0,2% granica Rp 0,2 min. 100 N/mm 2 

 Rozszerzalność graniczna przy rozerwaniu min 40% 

 Twardość w skali HB lub HV min 40 
 
Rury spustowe okrągłe tytanowo-cynkowe: 
Produkt nie powinien się odkształcać, łamać ani pękać. System odprowadzania wody deszczowej powinien 
odpowiadać wymaganiom norm lub aprobat technicznych i certyfikatów. 
 
Łączniki: 
Do mocowania obróbek blaszanych stosować wkręty ocynkowane powlekane wg wskazań producenta materiałów 
pokryciowych. 
 
III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu, np.: nożyce do cięcia blachy ewentualnie 
ręczna piła cyrkulacyjna ze specjalną tarczą do stali lub nożyce wibracyjne do blachy, urządzenia do gięcia blachy. 
 
IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
 
V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Z PODANIEM SPOSOBU WYKOŃCZENIA 

POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW, TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGÓŁÓW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ 
NIEZBĘDNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ODCINKÓW ROBÓT BUDOWLANYCH, PRZERW I OGRANICZEŃ, A TAKŻE 
WYMAGANIA SPECJALNE 

Wszyscy pracownicy wykonujący prace na wysokości muszą posiadać dopuszczenie do pracy na wysokości i muszą być 
wyposażeni w pasy do pracy na wysokości.  
 
Obróbki blacharskie 
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 
Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o 
konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający 
przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru 
dylatacji.  
Roboty blacharskie z blachy można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. 
 
Rynny  
Rynny powinny być mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 50 
cm, spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem (nie mniej niż 0,5%), zewnętrzny brzeg rynny 
powinien być usytuowany o 10 mm niżej w stosunku do brzegu wewnętrznego, brzeg wewnętrzny w najwyższym 
położeniu rynny powinien być usytuowany o 25 mm niżej w stosunku do linii stanowiącej przedłużenie połaci, rynny 
powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych, największa długość rynny nie powinna być większa niż 20 m 
licząc odległość między sąsiednimi rurami spustowymi. 
 
Rury spustowe  
Rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 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 żeliwnej na głębokość kielicha, odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno być większe niż 20 mm przy 
długości rur większej niż 10 m, odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzonej na długości 2 m nie powinno być 
większe niż 3 mm; 
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VI. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT 
BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW ODNIESIENIA 

Kontrola jakości materiałów 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta zaświadczeniem o jakości lub znakiem 
kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – 
powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. Nie dopuszcza się stosowania do robót 
materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm lub aprobatom technicznym 
lub materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
Gotowe elementy budowlane mogą być dodatkowo oznakowane barwnymi naklejkami. Te ostatnie podają cztery 
następujące informacje: 

 rodzaj znaku jakości RAL, 

 wielkość nominalną (przekrój), 

 znak firmowy producenta, 

 grubość wyrobu. 
 
Kontrola jakości wykonania robót 

 Kontrola przygotowania podłoża: 
 badania czystości i stanu podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej 

pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych, 
 sprawdzenie równości powierzchni podłoża należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolne o długości 2 m 

lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie 
powinien przekroczyć 5 mm. 

 Kontrola pokryć z blach, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych: 
 sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 
 sprawdzenie mocowania elementów do podłoża i ścian, 
 sprawdzenie prawidłowości spadków, 
 sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami. 
 sprawdzenie dokładności pokrycia farbą. 

 
Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z SST i PROJEKTEM.  
 
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 podłoża.  
 Badanie to powinno być przeprowadzone przed przystąpieniem do robót. 

 Sprawdzenie materiałów.  
Badanie należy przeprowadzić pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy oraz atestów i świadectw 
dopuszczenia materiałów do stosowania w 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 instrukcją montażu 
wybranego producenta. 

 Sprawdzenie rynien.  
Badanie polega na stwierdzeniu zgodności z właściwą normą wykonania uchwytów, denek i wpustów rynnowych 
oraz połączeń poszczególnych odcinków rynien. Należy także stwierdzić, czy rynny nie mają dziur lub pęknięć. 
Spadki i szczelności należy 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 . Należy także sprawdzić, czy rury nie mają 
dziur i pęknięć.   
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VII. OBMIAR ROBÓT 
Zgodnie z OST pkt VII. 
 
VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCZE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Zgodnie z OST pkt VII. 
 
VIII. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Sprawdzeniu podlegają: 

 poprawność wykonania połączenia obróbek z obrabianymi elementami, 

 poprawność mocowania obróbek do podłoży, 

 poprawność wykonania rynien i rur spustowych. 
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne 
z wymaganiami SST, PW. 
 
IX. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą. 

 
X. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Normy: 
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. 
 
Inne: 

Wytyczne, karty katalogowe, instrukcje producenta. 


