SZCZEGÓ£OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ÚLUSARKA
CPV – 45421000-4 roboty w zakresie stolarki budowlanej

1. Wstêp
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegóùowej specyfikacji technicznej s¹ wymagania dotycz¹ce
wykonania i odbioru wymiany drzwi drewnianych na aluminiowe w budynku Szkoùy nr 2 w
Karczewie
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegóùowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robót objêtych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj¹ wszystkie czynnoœci umo¿liwiaj¹ce i maj¹ce na
celu wykonanie monta¿u œlusarki drzwiowej do obiektu wg poni¿szego:
-demonta¿ istniej¹cych drzwi
-monta¿ drzwi aluminiowych.
1.4. Okreœlenia podstawowe.
Okreœlenia podane w niniejszej SST s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoœã ich wykonania oraz za zgodnoœã z
przedmiarem robót, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Materiaùy
2.1. Stal
Do konstrukcji stalowych stosuje siê:
–

wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St
–

- wg PN-EN 10025:2002

2.2. Powùoki malarskie
Materiaùy na powùoki malarskie wg. niniejszych SST.
2.3. Okucia
Wyroby œlusarskie powinny byã wyposa¿one w okucia zamykaj¹ce, zabezpieczaj¹ce i
uchwytowe zgodnie z przedmiarem robót.
2.4. Skùadowanie materiaùów i konstrukcji
Skùadowanie wyrobów œlusarki stalowej wg niniejszych SST.
2.5. Badania na budowie

2.5.1. Ka¿da partia materiaùu dostarczona na budowê przed jej wbudowaniem musi uzyskaã
akceptacje Inspektora nadzoru inwestorskiego.
2.5.2. Ka¿dy element dostarczony na budowê podlega odbiorowi pod wzglêdem:
–

jakoœci materiaùów, spoin, otworów na œruby,

–

zgodnoœci z projektem,

–

zgodnoœci z atestem wytwórni,

–

jakoœci wykonania z uwzglêdnieniem dopuszczalnych tolerancji,

–

jakoœci powùok antykorozyjnych.

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstaùych
uszkodzeñ w czasie transportu potwierdza Inspektor nadzoru inwestorskiego.
2.6. Úlusarka aluminiowa
Wbudowaã nale¿y œlusarkê kompletnie wykoñczon¹ wraz z okuciami, uszczelkami i powùokami
anodowymi.
2.6.1. Na elementy œlusarki stosowaã ksztaùtowniki ze stopów aluminium PA3 wg PN-EN 7551:2001, PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004.
Poù¹czenia elementów wykonywaã jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub
skrêcane na œruby.
Dopuszczalne bùêdy wykonania elementów powinny odpowiadaã wymaganiom normy
PN-80/M-02138.
2.6.2. Okucia wg punktu 2.3.
2.6.3. Uszczelki i przekùadki powinny odpowiadaã nastêpuj¹cym wymaganiom:
–

twardoœã Shor’a min. 35-40

–

wytrzymaùoœã na rozci¹ganie ok. 8,5 MPa

–

odpornoœã na temperaturê od –30 do +80°C

–

palnoœã – nie powinny rozprzestrzeniaã ognia

–

nasi¹kliwoœã – nie nasi¹kliwe

–

trwaùoœã min. 20 lat.

2.6.4. Powierzchnie elementów nale¿y pokryã anodow¹ powùok¹ tlenkow¹ typu Al/An15u wg
PN-80/H-97023.

3. Sprzêt
Do wykonania i monta¿u œlusarki mo¿e byã u¿yty dowolny sprzêt.

4. Transport
Ka¿da partia wyrobów powinna zawieraã wszystkie elementy przewidziane.
Elementy do transportu nale¿y zabezpieczyã przed uszkodzeniem.
Elementy mog¹ byã przewo¿one dowolnym œrodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesuniêciem oraz utrat¹ statecznoœci.

5. Wykonanie robót
5.1. Przed rozpoczêciem monta¿u nale¿y sprawdziã:
–

prawidùowoœã wykonania oœcie¿y,

–

mo¿liwoœã mocowania elementów do œcian,

–

jakoœã dostarczonych elementów do wbudowania.

5.2. Elementy powinny byã osadzone zgodnie z dokumentacj¹ techniczn¹ lub instrukcj¹
zaakceptowan¹ przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
5.3. Elementy powinny byã trwale zakotwione w œcianach budynku.
Zamiast kotwienia dopuszcza siê osadzanie elementów za pomoc¹ koùków rozporowych lub
koùków wstrzeliwanych.
5.4. Osadzone elementy powinny byã uszczelnione miêdzy oœcie¿em a oœcie¿nic¹ lub œcian¹ tak
aby nie nastêpowaùo przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia
wykonywaã z elastycznej masy uszczelniaj¹cej.
5.5. Powùoki malarskie powinny byã jednolite, bez widocznych poprawek, œladów pêdzla, rys i
odprysków i speùniaã wymagania podane dla robót malarskich.

6. Kontrola jakoœci
6.1. Badanie materiaùów u¿ytych na konstrukcjê nale¿y przeprowadziã na podstawie zaù¹czonych
zaœwiadczeñ o jakoœci wystawionych przez producenta stwierdzaj¹cych zgodnoœã z
wymaganiami dokumentacji i normami pañstwowymi.
6.2. Badanie gotowych elementów powinno obejmowaã:
–

sprawdzenie wymiarów, wykoñczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego,
poù¹czeñ konstrukcyjnych, prawidùowego dziaùania czêœci ruchomych.

Z przeprowadzonych badañ nale¿y sporz¹dziã protokóù odbioru.
6.3. Badanie jakoœci wbudowania powinno obejmowaã:
–

sprawdzenie stanu i wygl¹du elementów pod wzglêdem równoœci, pionowoœci i spoziomowania,

–

sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

–

sprawdzenie uszczelnienia pomiêdzy elementami a oœcie¿ami,

–

sprawdzenie dziaùania czêœci ruchomych,

–

stan i wygl¹d wbudowanych elementów oraz ich zgodnoœã z dokumentacj¹.

Roboty podlegaj¹ odbiorowi.

7. Obmiar robót
Jednostk¹ obmiarow¹ robót jest iloœã m2 elementów zamontowanych wraz z uszczelnieniem.
Iloœã robót okreœla siê na podstawie przedmiaru z uwzglêdnieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót
Wszystkie roboty podlegaj¹ zasadom odbioru robót zanikaj¹cych lub ulegaj¹cych zakryciu.
Odbiór obejmuje wszystkie materiaùy podane w punkcie 2, oraz czynnoœci podane w punktach
5 i 6.

9. Podstawa pùatnoœci
Pùaci siê w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce monta¿u,
zamontowanie, uszczelnienie otworów, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwi¹zane.
PN-80/M-02138.

Tolerancje ksztaùtu i poùo¿enia. Wartoœci.

PN-87/B-06200

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gor¹co z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430

Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogólne badania i wymagania.

PN-75/M-69703

Spawalnictwo. Wady zù¹czy spawanych. Nazwy i okreœlenia.

