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SST 5 - INSTALACJA ODGROMOWA
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1.

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru instalacji odgromowej.
1.2.

Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie instalacji odgromowej. Obejmują prace związane z dostawą materiałów i wykonawstwem.
1.3.

Zakres robót objętych specyfikacją

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót:
−
wykonanie zwodów na kominach i połaci dachowej,
−
wykonanie przewodów odprowadzających na ścianach budynku,
−
wykonanie uziomów pionowych.
1.4.

Określenia podstawowe

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i OST
"Ogólna Specyfikacja Techniczna".
1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w OST "Ogólna Specyfikacja
Techniczna". Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem więźby
dachowej, wykonaniem elewacji z desek oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem
wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.
2. MATERIAŁY
2.1.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w OST "Ogólna Specyfikacja
Techniczna".
Materiały stosowane do wykonania robót pokrywczych dachówką ceramiczną i cementową powinny mieć:
− oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą
europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo
− deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo– oznakowanie znakiem budowlanym, co
oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano
oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób
budowlany”,
Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia,
daty produkcji
2.2.

Zwody , przewody odprowadzające
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Instalację odgromową wykonać drutem Fe-Zn Ø8 mm. Drut po dachu prowadzić na uchwytach
dachowych kątowym skręconym cynkowany lub na uchwytach gąsiorowych. Na kominach wykonać
instalacje na uchwytach betonowych mocowanych na klej do komina.
Uziomy pionowe Instalacje odgromową dachu połączyć z uziomem za pomocą zwodów pionowych w
złączu kontrolnym. Przewody odprowadzające wykonać z pręta Fe-Zn Ø8mm w rurach DVK50 pod
izolacją ścian budynku lub na uchwytach naciągowych, a następnie połączyć je z uziomem istniejącym.
2.3

Uziomy pionowe
2

Uziomy pionowe wykonać z płaskownika FeZn o przekroju 102 mm . Instalacje odgromową dachu
połączyć z uziomem za pomocą zwodów pionowych w złączu kontrolnym.
3.

SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST "Ogólna Specyfikacja Techniczna".
Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz drobnym sprzętem
do wykonania robót objętych niniejszą ST. Sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w
zamykanych pomieszczeniach. Stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją.
Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest
zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość
materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. Przy doborze narzędzi należy
uwzględnić wymagania producenta wyrobów do wykonania pokrycia dachówką.
4.

TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST "Ogólna Specyfikacja Techniczna".
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed
uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych.
Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki transportu:
−
samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton.
5.
5.1.

WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST "Ogólna Specyfikacja Techniczna".

5.2.

Wymagania dotyczące wykonania robót

Wykonywać instalacje odgromowa mogą tylko i wyłącznie osoby posiadające aktualne badania
pozwalające na pracę na wysokości. Wszyscy pracownicy powinni podczas pracy być wyposażeni w
szelki oraz musi być przypięty do elementu stałego dachu.
Wszystkie narzędzia powinny być przyczepione do pracownika lub elementu stałego dachu.
6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.
Kontrola wykonania drewnianej więźby dachowej
Sprawdzenie wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszej specyfikacji polega na
kontrolowaniu zgodności ich wykonania z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i
niniejszej specyfikacji.
Kontrola jakości robót obejmuje następujące czynności:
−
kontrola zgodności zastosowanego materiału z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST,
−
kontrolę elementów przed ich zmontowaniem,
−
kontrolę wykonanych połączeń,
−
kontrolę sprawdzenie instalacji ze względu na zwarcia lub przerwy, które mogły zaistnieć,
−
sprawdzenie rezystancji uziemienia.
6.3.

Badania w czasie robót
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Badania w czasie robót pokrywczych dachówkami polegają na sprawdzaniu zgodności ich wykonania z
dokumentacją projektową oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegółowej) i instrukcji
producenta systemu pokrywczego.
6.4.

Badania w czasie odbioru robót

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.
7.
7.1.

OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w OST "Ogólna Specyfikacja Techniczna".
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych
pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.
7.2.

Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiaru są:
−
1 m wykonanej instalacji,
8.

ODBIORY ROBÓT

8.1. Ocena wykonania elementów lub konstrukcji z drewna
−
−

8.2.

Jeżeli wszystkie sprawdzenia i badania dadzą wynik dodatni, należy uznać wykonanie robót za
właściwe. W przypadku gdy chociaż jedno ze sprawdzeń da wynik ujemny, należy uznać albo
całości robót albo tylko ich części za wykonane niewłaściwie.
W razie uznania całości lub części robót za wykonane niewłaściwie należy ustalić, czy stwierdzone
odstępstwa od postanowień dokumentacji i warunków technicznych zagrażają bezpieczeństwu
budowli lub uniemożliwiają jej użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.
Podstawa do odbioru wykonania robót pokrywczych

Odbiór robót remontu dachu stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową i
zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.

9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.

Postanowienia ogólne

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych
w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną
określony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmują:
− dostawę materiałów,
− badania i pomiary.
Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów końcowych
(pomontażowych).
10.
−
−

PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE
PN – EN 50310 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z
zainstalowanym sprzętem informatycznym,
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109, poz.
719 z dn. 22.06.2010 r.)
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