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Wymagania, zalecenia i szkice konstrukcyjne niniejszej wytycznej stanowią odzwierciedlenie
najnowszych osiągnięć techniki. Mają one stanowić bodziec do fachowego wykonawstwa w codziennych
zastosowaniach. W szczególnych przypadkach mogą być konieczne działania bardziej zaawansowane
lub bardziej ograniczone. Stosowanie się do niniejszej wytycznej nie zwalnia użytkownika z
odpowiedzialności za własne działania. Według dotychczasowych danych jej przestrzeganie zapewnia
jednak rzetelne wykonanie techniczne. Jakiekolwiek roszczenia dochodzone przed sądem w stosunku do
IFBS e.V. z tytułu stosowania niniejszej publikacji są wykluczone. Powyższe oświadczenie dotyczy także
roszczeń w stosunku do DAFA.
Prawa autorskie zastrzeżone. DAFA 2008.
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PRZEDMOWA DO POLSKIEGO OPRACOWANIA

samych użytych materiałów oraz podobnych
rozwiązań konstrukcyjnych.

Budownictwo w Polsce do lat 90-tych
ubiegłego wieku zostało zdominowane przez hale
przemysłowe oraz budynki administracyjnousługowe o konstrukcji szkieletowej z lekką
metalową obudową ścian i dachów. Odpowiadając
na takie zapotrzebowanie rynku, przemysł
materiałów i wyrobów budowlanych oferuje obecnie
bogaty asortyment produktów pokryciowych
i osłonowych (krajowych i importowanych).
Poprawnie wykonana lekka obudowa powinna być
poprzedzona dokładnie przemyślanym projektem
wykonawczym, odpowiadającym wymogom
inwestora i uwzględniającym najnowsze osiągnięcia
wiedzy technicznej oraz obowiązujące normy
i przepisy. Montaż prefabrykowanych elementów
lekkiej obudowy powinien być wykonany sumiennie,
z wykorzystaniem wszystkich zalet przemysłowo
wykonanych blach fałdowych oraz płyt warstwowych
przy jednoczesnym użyciu odpowiednich
materiałów złącznych i uszczelniających.
Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich
i Fasad DAFA, powstałe w 2006 roku, postawiło
sobie za jeden z głównych celów podniesienie
jakości wykonywanych lekkich obudów budynków
poprzez określenie standardów wykonania. W tym
celu, w końcu 2007 roku DAFA rozpoczęła
wydawanie publikacji, w których
będziemy
przekazywać informacje techniczne, przykładowe
rozwiązania konstrukcyjne oraz stan wiedzy
w krajach o dłuższej tradycji wykorzystywania
w budownictwie elementów lekkiej obudowy.

Przyjęliśmy generalną zasadę, że opracowania
IFBS-u będą tłumaczone możliwie wiernie, mimo,
że niektóre zawarte informacje (np. odnoszące się
do norm i przepisów niemieckich) nie mogą być
bezpośrednio wykorzystane w Polsce.
W tłumaczeniu pozostawiono z oryginału wszystkie
rysunki oraz tabele. Pozostawiono powołania na
normy niemieckie (DIN) oraz cytaty niektórych
przepisów niemieckich. Większość nazw instytucji,
organizacji oraz formularzy podano w wersji
oryginalnej.

Opracowania niemieckiego Stowarzyszenia ds.
Przemysłowych Systemów Budowlanych w Lekkim
Budownictwie Stalowym
IFBS są znane na
zachodzie Europy, a w RFN są podstawowym
narzędziem w rozstrzyganiu sporów, powstałych
w trakcie inwestycji pomiędzy stronami. Od
momentu powstania IFBS-u w 1966 roku,
organizacja ta wydała liczne publikacje dotyczące
zakresu produkcji, projektowania, montażu,
konserwacji i użytkowania lekkich metalowych
obudów ścian i dachów. Standardy pozwalają
wszystkim uczestnikom procesu budowlanego:
i n w e s t o r o w i , p r o j e k t a n t o w i , w y k o n a w c y,
inspektorowi nadzoru oraz na końcu użytkownikowi
na operowanie tymi samymi określeniami
i parametrami. Umożliwia to jednoznaczne
definiowanie właściwości zamawianych obudów dla
obiektów budowlanych. Stowarzyszenie DAFA wraz
grupą wiodących firm produkujących
i dystrybujących materiały budowlane: ARCELORCONSTRUCTION, FLORPROFILE, PRUSZYŃSKI,
ROCKWOOL, RUUKKI, SYSTEMY BUDOWLANE
podjęło się przetłumaczenia
i rozpowszechnienia niemieckich standardów
określonych w tych wytycznych. Opracowania
źródłowe, mimo, że odwołują się do norm
i przepisów niemieckich, odbiegających często od
norm i przepisów polskich, dotyczą obecnie tych

Zastosowana terminologia polska
odpowiada
powszechnie stosowanym sformułowaniom
w literaturze, katalogach producentów oraz
w projektach i na budowach. W języku niemieckim
możliwe są bardziej jednoznaczne określenia,
w tym też złożone z wielu słów. Tłumaczenie polskie
musiało w wybranych przypadkach operować
stylistyką skrótową, aby opisy w tabelach lub na
rysunkach nie były zbyt obszerne. Tylko
w szczególnych przypadkach używano synonimów,
aby móc jednoznacznie zdefiniować użyte pojęcia,
które w publikacjach poszczególnych polskich
autorów są różne, a nawet ze sobą sprzeczne.
Opracowanie: Podręcznik oceny jakości wykonania
lekkich metalowych obudów DAFA ID 1.05.
w sposób zwarty i czytelny definiuje pojęcia, opisuje
właściwości jakim powinny odpowiadać
zastosowane materiały w trakcie dostawy i po ich
zamontowaniu. Lektura niniejszego materiału
pozwala na zapoznanie się ze sposobami
określenia granicznych warunków jakim powinna
odpowiadać obudowa i elementy użyte do jej
wykonania. Podręcznik składa się z dwóch części:
pierwszej - dotyczącej jakości dostawy elementów
oraz drugiej
zajmującej się jakością lekkiej
obudowy po montażu.
W I części znajdują się rozdziały dotyczące
tolerancji wymiarowych elementów lekkiej obudowy
opisujące wartości graniczne w sposób podobny do
polskich aprobat technicznych dotyczących blach
fałdowych i płyt warstwowych. Znaczny fragment I
części podręcznika stanowią rozdziały dotyczące
zagadnień integralnie związanych z przemysłowym
sposobem produkcji elementów obudów, które są
bardzo rzadko poruszane w literaturze w Polsce
m.in.: różnice kolorystyczne, wgłębienia,
uszkodzenia spowodowane korozją i ich naprawa.
Ponadto w tłumaczeniu pozostawiono rozdział
dotyczący zagadnień logistyki.
W II części opracowania można znaleźć dane
dotyczące tolerancji budowli według niemieckich
przepisów, które w połączeniu z wartościami
odnoszącymi się do elementów lekkiej obudowy
określają możliwe odchyłki obudowy po montażu.
W Polsce mamy inne unormowania, lecz podobne
problemy z określeniem dopuszczalnych odchyłek
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wykonanych obudów. Podręcznik ten może stać się
podstawą opracowania odpowiednich wytycznych
odbioru lekkich obudów opartych na
obowiązujących w Polsce przepisach.
Należy jednak pamiętać, że wytyczne zawarte w tym
tłumaczeniu nie zostały zweryfikowane pod kątem
zgodności z polskimi normami, aprobatami
technicznymi i zaleceniami producenta.
D A FA o p r a c o w a ł a r ó w n i e ż t ł u m a c z e n i a
następujących niemieckich wytycznych IFBS-u:
*DAFA ID 1.01. Stalowe blachy trapezowe jako
konstrukcja nośna dachów płaskich
*DAFA ID 1.03. Wytyczne z zakresu
projektowania i wykonania dwupowłokowych,
ocieplanych, niewentylowanych dachów
metalowych
*DAFA ID 4.02. Fizyka budowli - Szczelność w
lekkim budownictwie stalowym.
*DAFA ID 5.04.Otwory w dachach z blach
fałdowych.
*DAFA ID 4.06. Izolacja akustyczna w lekkim
budownictwie stalowym.

dotyczyły zastosowania łączników do mocowania
hydroizolacji w dachach płaskich oraz mocowania
płyt warstwowych.
Nasze publikacje są opracowaniami skierowanymi
m. in. do inżynierów i techników, zajmujących się
produkcją, montażem oraz odbiorem i eksploatacją
lekkich obudów ścian i dachów. Liczymy na
informacje zwrotne, dotyczące opinii ww. grup na
temat formy, zakresu dotychczasowych opracowań,
a także oczekiwań, jakie powinny one spełniać, aby
były bardziej przydatne w codziennej pracy.
Dr inż. Paweł Fiszer
Adres dla korespondencji:
Stowarzyszenie DAFA
ul. Cygana 4
45-131 Opole
biuro@dafa.com.pl

DAFA wydała ponadto „Wytyczne doboru łączników
do montażu stalowych blach profilowych dachów
i ścian”, które mają za zadanie określenie
minimalnych wymagań dotyczących zastosowania
łączników. Trwałość właściwości łączników ma
istotny wpływ na pracę nie tylko obudowy lecz
w wielu przypadkach całego układu konstrukcyjnego
i innych elementów budynku. Przedstawione
opracowanie nie jest materiałem reklamowym,
poradnikiem projektowym, ani katalogiem
konkretnych producentów czy dystrybutorów, lecz
może być pomocą dla osób zajmujących się
projektowaniem, montażem czy odbiorami obudów
z blach. Kolejne planowane publikacje będą
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PRZEDMOWA
W ostatnich 40 latach nastąpił gwałtowny rozwój w
zakresie wykorzystywania w budownictwie
elementów konstrukcyjnych wykonanych
z zabezpieczonej antykorozyjnie blachy stalowej.
Na licznych budynkach gospodarczych
i przemysłowych oraz budynkach użyteczności
publicznej elementem dominującym są elementy
dachowe, ścienne i stropowe wykonane z blachy
stalowej.
Trudno sobie dziś wyobrazić nowoczesną
architekturę bez blach fałdowych, płyt warstwowych
i innych, jak np. profili falistych, wykonanych
z zabezpieczonej antykorozyjnie blachy stalowej.
IFBS, jako stowarzyszenie przemysłowe,
reprezentuje interesy producentów, dystrybutorów
i firm montażowych zajmujących się stalowymi
blachami fałdowymi i płytami warstwowymi
w systemach budowlanych konstrukcji dachowych
i ściennych głównie w budownictwie przemysłowym
i gospodarczym.
Od chwili powstania IFBS w 1966 roku
Stowarzyszenie uczestniczyło w rozwoju
budownictwa z użyciem elementów budowlanych
wykonanych z zabezpieczonej antykorozyjnie
blachy stalowej w zakresie wykonywania dachów
i ścian w sposób uwzględniający aktualny postęp
techniczny.

Przedsiębiorstwa montażowe należące do IFBS
podlegają w momencie przystąpienia do
Stowarzyszenia, a także w trakcie dalszego
członkowstwa, kontroli mającej na celu ocenę
wypełniania ponadstandardowych kryteriów
jakościowych, a zgodność z właściwymi wymogami
mogą poświadczyć znakiem jakości IFBS.
W ramach każdego wymogu jakościowego
występują odchyłki od właściwości dopuszczalnej
(zwane w opracowaniu jako „odchyłki”), które
należy zaakceptować z uwagi na aktualny stan
postępu technicznego.
Niniejsze opracowanie w razie reklamacji służy jako
pomoc w ocenie dostarczonych produktów
i wykonanych prac montażowych. Zawarte w
niniejszym opracowaniu oceny oparte są na
długoletnim doświadczeniu fachowców
pracujących w przedsiębiorstwach
stowarzyszonych w IFBS w zakresie odchyłek w
elementach budowlanych wykonanych z blachy
stalowej.
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1. OCENA JAKOŚCI DOSTAWY
1.1. Tolerancje wymiarów
Zachowanie tolerancji wymiarów jest konieczne, aby
mimo nieuniknionych niedokładności podczas
produkcji i montażu móc realizować przewidziane
zadania i umożliwić zgodne z funkcją połączenie
elementów konstrukcyjnych budynków w stanie
surowym i elementów służących do ich wykończenia
bez konieczności wykonywania dodatkowych prac.

Celem zachowania tolerancji wymiarów jest
ograniczanie odchyłek od rozmiarów znamionowych
powierzchni i kształtów elementów budowlanych.
Pomiary należy wykonywać na niezabudowanych,
pojedynczo ułożonych elementach budowlanych.

1.1.1. Tolerancje produkcyjne zgodnie z DIN
18807 i RAL GZ-617
1.1.1.1. Stalowe profile trapezowe

+) dotyczy normalnych dopuszczalnych odchyłek
*) v jest badanym w konkretnym przypadku przesunięciem
**) w przypadku dolnych półek profili z usztywnieniami wzdłużnymi wymiar buf należy uzgodnić z organem
nadzorczym
Podręcznik oceny jakości wykonania lekkich metalowych obudów
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Rysunek 1.1: Oznaczenia wymiarów - blacha
fałdowa /4/

Rysunek 1.4: Strzałka wygięcia poprzecznego,
blacha fałdowa /2/

Rysunek 1.2: Szerokość montażowa, długość
blachy

Rysunek 1.3: Falistość zakładki, blacha fałdowa /2/

Rysunek 1.5: Odchylenie od kształtu prostokąta

Podręcznik oceny jakości wykonania lekkich metalowych obudów
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1.1.1.2. Stalowe kasety

+) dotyczy normalnych dopuszczalnych odchyłek
*) v jest badanym w konkretnym przypadku
przesunięciem
Odnośnie do środników kaset - przykrywający
środnik może mieć wysokość co najwyżej taką samą
jak środnik przykrywany. Istniejące różnice
wysokości wynikają wówczas wyłącznie z grubości
blachy i falistości profilu.

Podręcznik oceny jakości wykonania lekkich metalowych obudów
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Rysunek 1.8: Falistość zakładki, kaseta /2/, /4/

Rysunek 1.6: Wymiary - kaseta /2/
Rysunek 1.9: Kąt narożnika półka / środnik /4/

Rysunek 1.10 Sierpowatość półek /2/

Rysunek 1.7 Oznaczenia wymiarów - kaseta /4/
Podręcznik oceny jakości wykonania lekkich metalowych obudów
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Rysunek 1.11: Strzałka wygięcia poprzecznego
blach profilowanych i falistość podłużna /4/
Podręcznik oceny jakości wykonania lekkich metalowych obudów
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1.1.1.3. Stalowe
perforowane blachy fałdowe
(dodatkowe tolerancje rysunkowe otworów)

+) tylko dla kaset

Rysunek 1.12: Profile akustyczne - oznaczenia
i usytuowanie otworów /2/
*) dla kaset e1 bądź e2

Podręcznik oceny jakości wykonania lekkich metalowych obudów
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1.1.1.4. Płyty warstwowe z blach stalowych

*) Tolerancja szerokości obydwu warstw może
wynosić maksymalnie 2 mm
+
) Tolerancje są uzależnione od produktu i muszą
zostać odczytane z właściwych atestów. Inne

dozwolone tolerancje są, w zależności od produktu,
zawarte we właściwych atestach.

Podręcznik oceny jakości wykonania lekkich metalowych obudów
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Rysunek 1.13. Przykłady przekrojów warstw
wierzchnich /2/

Rysunek 1.17: Odchylenie od kształtu prostokąta
/2/

Rysunek 1.14: Przekrój płyty warstwowej /2/

Rysunek 1.18: Strzałka wygięcia poprzecznego /2/

Rysunek 1.19: Płaskość warstwy wierzchniej /2/

Rysunek 1.15: Długość elementu /2/

Rysunek 1.16: Zagięcie krawędzi podłużnej,
falistość zakładki /2/
Podręcznik oceny jakości wykonania lekkich metalowych obudów
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1.1.2. Tolerancje produkcyjne dla profili giętych
Regulacje dotyczące tolerancji produkcyjnych dla
profili giętych zawarte są w normach DIN 6930 /6/
i DIN 6935 /7/. W normie DIN 6935, oprócz
minimalnych dopuszczalnych promieni zgięć r,
podane są także dopuszczalne odchyłki dla
najmniejszych promieni zgięć r dla różnych grubości
blach i tworzyw:

Rysunek 1.20: Wymiary profili giętych
Dopuszczalne odchyłki od linii prostej dotyczące
różnic w wysokości profilu i odchyłek bocznych
mogą wynosić do 0,25% długości.
Wartości dopuszczalnych odchyłek dla h i b dotyczą
zakresu ograniczonego stosunkiem r : t = 4 dla h : b
= min. 1.

W odniesieniu do założonych ustawień kątów
w profilach giętych - norma DIN 6935 zawiera także
informacje na temat wielkości dopuszczalnych
odchyłek:

Wartości te dotyczą zakresu ograniczonego
stosunkiem r : t = 4. Gdy stosunek (r : t) jest większy,
wówczas, z uwagi na właściwości sprężyste, należy
liczyć się z większą odchyłką.
Zgodnie z normą DIN 6930 niżej wyszczególnione
dopuszczalne odchyłki dla h i b dotyczą
następujących profili giętych: ceowników,
zetowników i kątowników dwuramiennych:

Wskazówka:
Jeżeli zamawiane są profile gięte, w przypadku
których nie można stwierdzić ich późniejszego
wykorzystania budowlanego ze względu na ich
geometrię, należy dopilnować, aby zaznaczone
zostały wymiary, które muszą zostać zachowane.
Należy również podać, czy chodzi o wymiary
wewnętrzne czy zewnętrzne. Jeśli nie zostały
przekazane żadne dane, obowiązuje następująca
zasada:
do t = 1,00mm: wymiary wewnętrzne
t > 1,00 mm: wymiary zewnętrzne
Dobrze jest, gdy wymiar podawany jest jako wymiar
orientacyjny poprzez dodanie określenia "około" (~),
co pozwala wyrównać ewentualne odchyłki
wynikające z przycięcia. Brak tego określenia
oznacza, że nie został podany wymiar orientacyjny.

1

)Wartości dopuszczalnych odchyłek dla h i b w
powyższych tabelach ulegają zwiększeniu o 10%
dla każdych kolejnych 1000 mm długości
(zaokrąglonych do 0,1 mm)
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Należy przestrzegać poniższego wskaźnika
wartości tolerancji wymiaru po gięciu:
Tolerancja dla wymiaru ścianki profilu
< 10% odnośnego wymiaru ścianki profilu
< 25mm.
W przypadku większych odchyłek lub widocznych
szczególnych cech geometrii profili powyższy
wymiar tolerowany należy uzgodnić z klientem.
Profile gięte, o ile nie uzgodniono inaczej,
produkowane są z równoległymi krawędziami.
Dlatego też w strefach styku należy ewentualnie
stosować nakładki stykowe.
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(ewentualnie także techniczne) elementów
budowlanych dachowych i ściennych powinny mieć
z prawnego punktu widzenia wartość „uzgodnionych
cech umownych”.
W przeciwnym wypadku, zgodnie z § 434 zdanie 2 nr
2 niemieckiego Kodeksu Cywilnego BGB, cechę
przedmiotu stanowią także takie właściwości, jakich
kupujący może oczekiwać na podstawie
publicznych wypowiedzi sprzedawcy, producenta (§
4 ust. 1 i 2 Produkthaftungsgesetz - [ustawy o
odpowiedzialności cywilnej producenta z tytułu
wadliwości produktu]) lub jego współpracowników szczególnie w reklamie lub przy oznaczaniu
określonych właściwości przedmiotu.
Wyjątek stanowią tylko takie przypadki, w których
sprzedawca nie znał danej wypowiedzi i nie musiał
jej znać lub wypowiedzi dotyczące przedmiotu
kupna w momencie zawierania umowy były
w równoważny sposób sprostowane lub nie mogły
one mieć wpływu na decyzję o dokonaniu kupna
danego przedmiotu.

Rysunek 1.21: Tolerancje wymiaru ścianek
w przypadku profili giętych

Dla tolerancji dotyczących długości kształtowników
należy posłużyć się tolerancjami dotyczącymi
produktu wyjściowego - „blachy płaskiej”. Zgodnie
z DIN EN 10143 /3/ obowiązują następujące
wartości:

Rysunek 1.22: Tolerancje długości profili giętych

W przypadku elementów budowlanych wykonanych
z blachy stalowej, mających stanowić okładzinę
dachów i ścian, często rodzi się pytanie, jak dalece
„wady w wyglądzie”, jak np. odchyłki w odcieniu,
zabrudzenia, nierówności lub mniejsze uszkodzenia
i rysy można traktować jako odchyłki od własności
uzgodnionych w umowie lub własności typowych
w rozumieniu §§ 434 i 633 niemieckiego Kodeksu
Cywilnego BGB. W takiej sytuacji wszystko zależy
od wrażenia i punktu widzenia zwykłego
obserwatora. Obowiązuje pogląd, że tego typu
niedociągnięcia należy oceniać w typowych
warunkach użytkowania, tzn. ocena powinna być
przeprowadzona z zachowaniem pewnej odległości
(odległość jak dla zwykłego obserwatora)
i przykładowo w warunkach oświetleniowych, które
będą typowe w późniejszym okresie użytkowania.
Z punktu widzenia zwykłego obserwatora odchyłka
może być postrzegana w kategoriach widocznego
pogorszenia całego wyglądu lub jako odchyłka,
która jest dostrzegalna dopiero po jej wskazaniu
i dokładnym przyjrzeniu się. Ponadto należy
każdorazowo uwzględnić znaczenie wyglądu
badanej powierzchni (np. corporate identity).
1.2.1. Zabrudzenia

1.2. Własności powierzchni
Obowiązuje zasada, że drobne nieregularności, jak
np. nierówności, wgniecenia lub zarysowania,
których z technicznego punktu nie zawsze można
uniknąć, należy uważać za typowe dla tej
technologii.
Dlatego też kontrahenci, aby uniknąć późniejszych
sporów, powinni już podczas zawierania umowy
uzgodnić, które szczególne własności optyczne

Mimo wszelkich starań, zabrudzenia /8/, /9/
powierzchni elementów budowlanych są nie do
uniknięcia, zwłaszcza że zazwyczaj nie są one
w całości przykrywane folią. Zabrudzenia powstają
również podczas prawidłowego magazynowania, a
także zarówno w trakcie składowania w zamkniętych
pomieszczeniach, jak i podczas dostawy.
W przypadku zabrudzeń spowodowanych
montażem firma, która go wykonywała może,
a nawet powinna bez problemu przeprowadzić
dodatkowe czyszczenie odpowiednimi środkami
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czyszczącymi, co nie wymaga większego nakładu
pracy. Czyszczenie to pozwala z reguły odtworzyć
właściwy stan elementów budowlanych.
Do usunięcia licznych zabrudzeń, zwłaszcza gdy są
jeszcze świeże, wystarczy wilgotna szmatka.
Zaschnięte lub trudno zmywalne zanieczyszczenia
należy usuwać środkami zalecanymi przez
producentów, w zależności od rodzaju powłoki.
Należy przy tym pamiętać, że czyszczenie należy
wykonywać w miarę możliwości bez wywierania
nacisku, aby nie spowodować trwałych uszkodzeń
powierzchni, na przykład utraty połysku lub
wgnieceń. Na końcu czyszczone powierzchnie
należy dokładnie spłukać czystą wodą.
W żadnym wypadku nie wolno stosować
następujących środków:
- zawierających chlorek amonu lub piasek do
szorowania
- rozcieńczonych nitrozwiązków
- rozpuszczalników aromatycznych lub
zawierających chlor.
1.2.2. Usuwanie zarysowań i innych uszkodzeń
powłoki
Elementy budowlane wykonane z blachy stalowej
dostarczane są w stanie nadającym się do użytku
z gotową powierzchnią i posiadają z reguły powłoki
z tworzyw sztucznych. Nawet w trakcie najbardziej
starannie przeprowadzanego procesu
produkcyjnego, transportu, załadunku i rozładunku
może dojść do drobnych uszkodzeń powierzchni,
mimo fabrycznie nałożonej osłony. Uszkodzenia te
(zarysowania) z reguły nie sięgają w głąb całego
systemu ochrony, składającego się z warstwy
metalowej i powłoki, lecz zazwyczaj podłoże stalowe
jest w miejscu uszkodzeń dodatkowo chronione
warstwą cynku, choć ta może być wtedy również
zarysowana.
Pod pojęciem usuwania zarysowań /8/, /9/ należy
rozumieć częściowe uzupełnianie występujących
uszkodzeń warstwy lakieru, które mogą wystąpić
podczas montażu.
Decyzja o potrzebie wykonania czynności
naprawczych musi zostać podjęta przy
uwzględnieniu miejsca montażu, odcienia koloru
i widoczności uszkodzonego miejsca.
Zarysowania można usunąć przy pomocy
odpowiedniego lakieru renowacyjnego. Informacje
na temat odpowiednich lakierów renowacyjnych
można uzyskać u producenta elementów
budowlanych. Eksperymentowanie z niewłaściwymi
systemami lakierów może spowodować, oprócz
bezpośredniego uszkodzenia nienaruszonej

powłoki, problemy z przywieraniem, które czasami
uwidaczniają się dopiero po upływie pewnego
okresu oddziaływania czynników atmosferycznych,
lub miejscowe osłabienie ochrony antykorozyjnej.
Prace z wykorzystaniem lakierów renowacyjnych
należy ograniczyć do niezbędnego minimum
i wykonywać tylko wówczas, gdy uszkodzenia
sięgną materiału podłoża.
Uszkodzenia o małych powierzchniach są z reguły
naprawiane i nie dokonuje się wymiany materiału,
ponieważ w przypadku wymiany elementu
budowlanego na inny o „identycznej” powłoce mogą
wystąpić odchyłki w odcieniu i połysku. Poza tym po
pewnym czasie wystawienia elementu
budowlanego na działanie czynników
atmosferycznych połysk i postrzegany odcień
ulegają zmianie.
Uszkodzeń o małych powierzchniach na ścianach
lub stromych dachach nie należy w miarę możliwości
naprawiać z uwagi na wspomnianą możliwość
odchyłek w zakresie kolorystyki. Natomiast na
płaskich dachach tego typu uszkodzenia należy
naprawiać zawsze.
Jeżeli zarysowania sięgają przez warstwę metalową
do stalowego podłoża, zastosowanie znajdują
powyższe wytyczne. Także w tym przypadku zaleca
się wykonywanie napraw, przy czym konieczne jest
tu dodatkowe zagruntowanie antykorozyjne w celu
odtworzenia ochrony antykorozyjnej.
Naprawiane miejsce należy dokładnie przygotować.
W tym celu należy usunąć wszystkie luźne
cząsteczki i pyłki. Głębokie zarysowania należy
obrobić na krawędziach drobnoziarnistym papierem
ściernym (nr 400), przy czym należy dołożyć
wszelkich starań, aby nie uszkodzić nienaruszonej
sąsiadującej powierzchni. W podobny sposób
należy mechanicznie usunąć produkty korozji
w warstwie metalowej, jeśli uszkodzone miejsce
przez dłuższy czas wystawione było na działanie
czynników atmosferycznych. Naprawianą strefę
powierzchni należy wysuszyć i usunąć z niej
zabrudzenia oraz środki służące do obróbki
powierzchni.
W przypadku uszkodzeń o małej powierzchni, lakier
renowacyjny należy nanosić lekkimi dotknięciami
małego pędzelka. Należy nanosić możliwie małe
ilości lakieru, zaś naprawiana powierzchnia powinna
być możliwie mała. Naprawione miejsca są wówczas
nierozpoznawalne, patrząc z normalnej odległości,
mimo że lakiery renowacyjne, jako lakiery schnące
na powietrzu, zachowują się inaczej pod wpływem
działania czynników atmosferycznych niż reszta
powłoki.
Lakierowanie dużych powierzchni powleczonych
elementów budowlanych może wchodzić w rachubę
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przy większych uszkodzeniach powłoki. W takich
przypadkach należy jednak najpierw wykonać próbę
na przywieranie. Na rynku dostępne są odpowiednie
systemy lakiernicze. Jednak ze względu na
różnorodność występujących warunków należy,
w zależności od rodzaju i przyczyny prac oraz stanu
technicznego powierzchni, podejmować rozmaite
czynności przygotowawcze, które należy
szczegółowo uzgodnić z wykonawcą po uprzedniej
konsultacji z producentem.
Z uwagi na różne reakcje starzenia się istniejących
systemów powłok należy liczyć się z tym, że pokryte
lakierem powierzchnie będą w pewnym stopniu
różniły się odcieniem od pierwotnego koloru.
Zaleca się zatem, z uwagi na późniejszy wygląd
całości obiektu, lakierowanie całych widocznych
powierzchni lub oddzielnych części z zaznaczeniem
wyraźnego rozgraniczenia od sąsiednich stref.
Jeżeli jest to niemożliwe, wówczas poddane
obróbce powierzchnie powinny zostać w świadomy
sposób wyróżnione innym kolorem.
1.2.3. Wgłębienia, zagięcia
Większe trwałe deformacje, szczególnie zagięcia na
krawędziach na przejściu między półką i środnikiem,
mogą zmniejszyć nośność. Dlatego też doradcy
techniczni lub statycy powinni sprawdzić, czy
uszkodzona blacha profilowana spełnia jeszcze
właściwe wymogi. Jeśli zadana nośność nie jest już
zapewniona, wówczas tego typu uszkodzone blachy
profilowane nie mogą być montowane. Nie jest
możliwe ustalenie ogólnej zasady określającej
wielkości deformacji, która byłaby jeszcze
dopuszczalna ze względu na właściwości
konstrukcyjne blachy fałdowej. Elementy budowlane
z deformacjami, które nie mają negatywnego
wypływu na nośność, nie muszą być wymieniane,
jeśli deformacje znajdują się w takich miejscach
elementu budowlanego, które po zainstalowaniu nie
są widoczne, np. w strefie dachu.
1.2.4. Różnice kolorystyczne
Najczęstsze zapytania kierowane do serwisu kart
kolorystycznych RAL /10/ dotyczą dozwolonych
odchyłek w dostawach farb oraz odchyłek
kolorowych obiektów w stosunku do wzorów
kolorystycznych RAL, które stanowiły podstawę
zamówienia. RAL nie wyznacza jednak żadnych
granic, poza którymi kolor RAL przestaje być
takowym.
Rejestr RAL bądź zawarte w tym rejestrze karty RAL
nie dokumentują dokładnego odcienia /9/. Karta RAL
nie może więc stanowić odniesienia dla uzgodnień
dotyczących różnic kolorystycznych i może pełnić
jedynie funkcję orientacyjną.
Ze względu na swą dużą powierzchnię elementy
budowlane wykonane z blachy stalowej w sposób
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bardzo wyraźny oddają wrażenie kolorystyczne.
To właśnie szczególnie w ich przypadku stosowane
są kombinacje z innymi montowanymi w nich
elementami (np. drzwiami, świetlikami lub
okładzinami).
Różne struktury powierzchniowe (połysk, wymiar
i położenie fałd blachy względem źródła światła)
wywierają wpływ na odbierane wrażenie
kolorystyczne nawet po naniesieniu powłoki tą samą
partią produkcyjną lakieru. Ponadto należy
pamiętać, że nie ma procesów produkcyjnych bez
dozwolonych tolerancji.
Do porównania kolorów materiałów powłokowych
pod względem wizualnym można posłużyć się
normą DIN ISO 3668 /11/. Dla budownictwa nie
istnieją żadne wytyczne dotyczące tolerancji
kolorystycznych, norma DIN 6175 „Tolerancje
kolorystyczne dla lakierów samochodów” nie
znajduje w tym przypadku zastosowania /12/.
W przypadku dostawy od różnych dostawców lub
dostawy różnych partii produkcyjnych od tego
samego producenta, a nawet w przypadku różnych
grubości blach od tego samego producenta nie ma
gwarancji, że uzyskany zostanie ten sam odcień
i/lub ten sam stopień połysku. Zatem jeśli nie
zostanie w wyraźny sposób zamówiona dostawa
obróbek i blach profilowanych z tej samej partii
produkcyjnej, może dojść do odchyłek w odcieniu
między tymi produktami. Te same odcienie mogą
wykazywać wyraźne różnice w zależności od
materiałów podłoża (drewno, stal, tworzywo
sztuczne) i metod nanoszenia (powlekanie ciągłe,
natryskiwanie, nanoszenie pędzlem, nanoszenie
wałkiem) oraz w przypadku odmiennej bazy, na
jakiej wykonane są lakiery.
Zgodność kolorystyczną, ewentualnie zgodność
deseni farb w przypadku zadrukowanych lub
tłoczonych powierzchni, można stwierdzić w drodze
wizualnego porównania, zgodnie z normą DIN
53218 / 13/, z ustalonym wzorcem. Ocena różnicy
odcieni obiektów z małymi odchyłkami
kolorystycznymi prowadzi jednak u wystarczająco
dużej liczby osób oceniających do przeciwstawnych
opinii.
Jasność można uzyskać dopiero wówczas, gdy
dopuszczalne odchyłki zostaną dokładnie opisane
lub gdy nie zostanie ustalony tylko jeden wzorzec,
lecz dwa wzorce - tak zwane „wzorce graniczne”,
między którymi musi mieścić się uzgodnione
wykonanie.
W praktyce stosowanej przez producentów farb,
różnice kolorów (DIN 5033 część 1 /14/) są coraz
częściej opisywane w formie liczby wymiarowej.
Ponieważ różne osoby mogą w zupełnie inny
sposób odbierać odcień barwy, ocena różnic między
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kolorami nie zawsze pokrywa się z osobistym
wrażeniem. Różnice te ustalane są w oparciu o
różne wzory, a bezpośrednie porównanie rezultatów
tych ustaleń nie zawsze jest możliwe.
Zgodnie z normami DIN 6174 /15/ i ISO 7724-1-3
/16/ metoda pomiaru koloru i różnic kolorystycznych
DE*ab między dwiema próbkami porównywalnych,
niemetamerycznych barw musi być wykonana
w oparciu o formułę CIELAB (patrz metoda kontrolna
ECCA T3-1985 i DIN 53236 /17/). Metoda ta nie
prowadzi jednak do wiarygodnych wartości
w przypadku powłok wytłaczanych lub
strukturalnych, metalicznych bądź pigmentowanych
o połysku perłowym.
Dwie barwy, pomiędzy którymi różnica jest większa
niż DE*ab = 1, można odróżnić od siebie gołym okiem.
Różnica w kolorach sięgająca do DE*ab = 2 między
dostarczonym towarem a wzorcem referencyjnym
lub między poszczególnymi partiami dostawy
stanowi, w zależności od koloru, zasadniczo
tolerowaną odchyłkę. Dane te odnoszą się do
powłok o znamionowej grubości warstwy większej
lub równej 25 µm. W przypadku wszystkich
mniejszych znamionowych grubości warstwy
różnice kolorystyczne mogą być większe nawet
w ramach materiału z tego samego kręgu.
W przypadku metalicznych powłok lakierniczych
i jasnych kolorów zazwyczaj trzeba liczyć się z tym,
że kolory różnych dostaw nie będą identyczne. Dla
lakierów metalicznych oceny w oparciu o formułę
CIELAB nie są możliwe, pozostaje jedynie
subiektywna ocena wizualna.
Jeśli klient nie życzy sobie żadnych odchyłek
kolorystycznych, wówczas w umowie należy
zawrzeć ostrzejsze wymogi, zastrzegające różnicę
DE*ab = 1, która jest ledwo dostrzegalna gołym
okiem. Należy również zwrócić szczególną uwagę,
aby materiał pokryty był powłoką pochodzącą
z jednej partii i był obrobiony w sposób jednolity.
Mieszanie ze sobą różnych dostaw możne
spowodować odchyłki kolorystyczne.
Ponadto w wyniku pomiaru barw można uzyskać
różne wyniki w zależności od stosowanego
urządzenia pomiarowego. Zbadane różnice kolorów
mogą się od siebie różnić nawet w przypadku
stosowania urządzeń pomiarowych tego samego
typu. Mimo to pomiar kolorów ma przewagę nad
wizualną oceną, ponieważ daje wyniki niezależne od
obserwatora, których powtarzalność można
sprawdzić.
Kolorymetryczne ustalenie tolerancji obejmuje
partnerski sposób postępowania przy:
- ustalaniu standardu kolorystycznego powłoki
(referencja),

- sprawdzaniu powtarzalności danego wyniku
pomiarowego,
- sprawdzaniu zależności wartości pomiarowych
od zastosowanych mierników.
Przed udzieleniem zamówienia kontrahenci mogą
ustalić wartości tolerancji w oparciu o możliwości
techniczne. Wykluczyć należy uzgadnianie
metrycznej tolerancji kolorystycznej, która miałyby
zostać uzupełniona kontrolą wizualną.
Zagwarantowanie identyczności kolorów
w przypadku materiału o grubości powłoki mniejszej
niż 15 µm nie jest możliwe ze względów
technicznych, nawet w przypadku materiału z tego
samego kręgu.
1.3. Ochrona antykorozyjna
Aby zachować bezpieczeństwo konstrukcji
budowlanej, wszystkie elementy budowlane
wykonane ze stali do zastosowania zewnętrznego
należy zabezpieczyć przed korozją /18/. Oprócz
tego, w zależności od budowli, w różnym stopniu
muszą być spełnione wymagania estetyczne.
Korozję definiuje się jako reakcję tworzywa
metalowego z otoczeniem, która powoduje
wymierną zmianę tworzywa i w dalszym okresie
może doprowadzić do uszkodzenia
spowodowanego korozją /19/.
Z doświadczenia wiadomo, że powierzchnie
przekrojów i krawędzie blachy o grubości do 1,5 mm,
ocynkowane ogniowo lub powleczone stopem
cynkowym, nie wymagają ze względu na ochronę
katodową ocynkowania
dodatkowej ochrony
antykorozyjnej [19].
Oprócz
ocynkowania konieczne jest z reguły
naniesienie dodatkowej powłoki organicznej /1/.
Powłoki organiczne /9/ nanoszone są na blachę
stalową z warstwą metalową różnymi metodami
i zgodnie z wykazem zasad budowlanych „A" muszą
posiadać znak zgodności.
1.3.1. Uszkodzenia spowodowane korozją
Cynk koroduje, podobnie jak praktycznie wszystkie
pozostałe metale, jednak jest to proces bardzo
powolny. Ochrona antykorozyjna w postaci cynku,
jak i ochrona samej ocynkowanej powierzchni,
sprowadza się więc do stworzenia gęstych, mocno
przywierających szarych warstw wierzchnich,
pełniących funkcję warstwy ochronnej („patyna
cynkowa”) i chroniących znajdujący się pod nimi
cynk przed dalszym atakiem korozji.
W załączniku znajduje się tabela zawierająca
przegląd tolerancji tworzyw często stosowanych
przez przemysł metalowy. Wykorzystanie zawartych
w niej danych pomaga uniknąć typowych problemów
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w tym zakresie.
Lekką białą rdzę można zazwyczaj łatwo usunąć
i nie stanowi ona z reguły problemu dla dalszego
przetwarzania blachy ani dla ochrony
antykorozyjnej. Ciągła obecność warunków
sprzyjających tworzeniu się białej rdzy może jednak
z czasem doprowadzić do powstania rdzy
czerwonej, tzn. do miejscowego zniszczenia
ochrony antykorozyjnej.
Stwierdzenie na dostarczonych elementach
budowlanych śladów białej rdzy lub czarnego nalotu
może stanowić podstawę do reklamacji tylko
bezpośrednio po dostawie, ponieważ powyższe
zjawiska korozji mogą powstać później najczęściej
tylko w wyniku niewłaściwego składowania
w miejscu dostawy.
W przypadku istnienia odpowiednio niekorzystnych
warunków otoczenia podczas dłuższego
składowania elementów budowlanych, nawet
dodatkowa powłoka organiczna może nie stanowić
właściwego zabezpieczenia, które uchroniłoby
przed przedarciem się przez nią pary wodnej
i utworzeniem pod nią „białej korozji” (uwodnionego
tlenku cynku), która, zwiększając swą objętość,
wypycha powłokę.
Stalowe
blachy fałdowe (w tym też kasety)
przycinane są nożycami przed lub po profilowaniu.
Nie wolno wykonywać cięć na gorąco np. szlifierką
kątową. Stalowe elementy sandwiczowe przycinane
są, po ich wyprodukowaniu, na długości określone w
zamówieniach przy pomocy pił taśmowych
z drobnym uzębieniem. Ponadto na budowie często
konieczne są dalsze obróbki przy pomocy
elektrycznych nożyc do blachy, nożyc skokowych, pił
otwornic lub pił tarczowych ręcznych. W ten sposób
powstałe powierzchnie cięcia są w takich
elementach budowlanych zabezpieczone przed
postępującą korozją mimo odsłoniętego stalowego
rdzenia.
Lekka czerwona rdza, powstająca na
powierzchniach cięcia, nie wypływa na powstawanie
czerwonej rdzy na powierzchni powleczonej AlZn
w pobliżu ciętych krawędzi. Dlatego też poddawanie
dodatkowej obróbce profili, na których stwierdzono
obecność czerwonej rdzy, nie jest konieczne.
1.3.2. Usuwanie szkód spowodowanych korozją
Lekka biała rdza i korozja cierna dają się łatwo
i całkowicie usunąć szczotką /8/, /9/. Po
szczotkowaniu pozostają najczęściej ciemne plamy
lub cienie oraz ewentualne nierówności. W
zależności od planowanej dalszej obróbki, dobrym
rozwiązaniem może być nałożenie tymczasowej
ochrony antykorozyjnej przeciwko ponownemu
powstaniu białej rdzy. Do tego celu nadają się
niekwaśne oleje, smary lub woski.
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Spęczniałe produkty utleniania intensywnej białej
rdzy, posiadające konsystencję pudru, należy
zawsze dokładnie usuwać, ponieważ
w niekorzystnych warunkach mogą one wiązać
wilgoć i przedłużać obecność warunków
sprzyjających utrzymywaniu się białej rdzy.
Dalsza obróbka zależy od rozmiarów i stopnia
uszkodzeń. W przypadku widocznego zmniejszenia
się grubości warstwy cynku konieczne może być
odtworzenie pierwotnej ochrony antykorozyjnej
poprzez naniesienie odpowiednich powłok.
Z reguły w przypadku nalotu z białej rdzy nie jest już
możliwe odtworzenie jednolitego wyglądu
powierzchni cynkowej. Możliwa jest jednak poprawa
późniejszego wyglądu.
Czarny nalot można usunąć skutecznie tylko
w sposób mechaniczny. Bez względu na metody
zastosowane w celu usunięcia plam należy
pamiętać o tym, że plamy i czyszczenie wywierają
negatywny wpływ na powłokę, która w tych
miejscach będzie miała inny wygląd niż reszta
pokrycia.
Poprzez naturalne tworzenie się warstwy
wierzchniej („patyna cynkowa”) z czasem następuje
ujednolicenie koloru warstw wierzchnich.
Powłokę organiczną, odchodzącą częściowo
w wyniku tworzenia się białej rdzy na ocynkowaniu,
mogą naprawić firmy specjalistyczne przy
zastosowaniu metody, obejmującej kilka etapów
naprawczych.
1.4. Nieprawidłowości logistyczne
O ile w poniższych rozdziałach nie ustalono inaczej,
lub jeśli w konkretnym przypadku nie zostały zawarte
inne postanowienia, wówczas, obok przepisów
prawa, zastosowanie mają Ogólne Niemieckie
Warunki Spedycyjne (ADSp) w wersji jednolitej.
1.4.1. Opracowanie zamówienia
Należy uzgodnić z dostawcą termin, w jakim muszą
zostać przedstawione wiążące listy materiałowe
przed wybranym terminem zgłoszenia gotowości do
załadunku.
Ceny ustalane są w oparciu o podane maksymalne
dostarczane długości i ilości. Jeżeli ulegną one
zmianie, lub jeżeli na życzenie klienta mają być
realizowane dostawy częściowe, koszty transportu
mogą zostać zmienione na koszt klienta.
Ponadto należy ustalić z dostawcą, aby
odpowiednio wcześnie przed wysyłką zamówienia
lub części zamówienia wydał spedytorowi pisemne
polecenie zawierające informacje dotyczące sumy,
na jaką ma zostać ubezpieczona dostawa lub
dostawa częściowa, oraz rodzajów ryzyka
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pokrywanych przez ubezpieczenie.
1.4.2. Termin dostawy lub termin zgłoszenia
gotowości do załadunku
Wezwanie do dokonania dostawy lub dostawy
częściowej musi nastąpić odpowiednio wcześnie,
stosownie do uzgodnień zawartych między
zamawiającym a dostawcą. W przypadku
transportów specjalnych, na których
przeprowadzenie potrzebne jest stosowne
zezwolenie, wezwanie to musi nastąpić
przynajmniej z 14-dniowym wyprzedzeniem.
Wezwanie do dokonania wysyłki lub odebrania
materiału zgłoszonego jako gotowy do wysyłki musi
nastąpić niezwłocznie, stosownie do przepisów
odnoszących się do terminów dostawy. Jeżeli nie
jest to możliwe, materiały mogą być składowane na
koszt i ryzyko klienta, zgodnie z obowiązującymi
warunkami sprzedaży i dostawy. Po upływie
podanego terminu dostawca ma prawo
zafakturować materiały jako dostarczone, aby
związane z nimi ryzyko przeszło na zamawiającego.
W przypadku zwłoki w odbiorze i koniecznego
przeniesienia materiałów do magazynów osób
trzecich, dostawca może obciążyć klienta
wszystkimi związanymi z tym kosztami i odmówić
wzięcia odpowiedzialności za ewentualne szkody.
Terminy dostawy podane w potwierdzeniach
zamówienia są wiążące z zastrzeżeniem, że zwłoka i
związane z tym roszczenia odszkodowawcze mają
miejsce dopiero po upływie wyznaczonego
adekwatnego terminu dodatkowego.
Wezwanie do dokonania dostawy musi zawierać
wszystkie dane potrzebne do zestawienia
zamówienia lub zamówienia częściowego oraz jego
dostawy, przede wszystkim:

W przypadku
dzień i godzinę

kompletnego

ładunku:

Wezwanie można przekazać także w postaci
formularza.
1.4.3. Dostawa
Miejsce budowy musi być przygotowane dla
planowanej dostawy materiałów, zaś drogi
dojazdowe muszą być dostosowane do wymagań
samochodów ciężarowych.
Uwaga:
W tym przypadku nie chodzi o pojazdy budowlane,
lecz drogowe o masie całkowitej do około 40 ton
i długości do 25 m.
W odniesieniu do dostaw, dla których wyznaczono
dzień i godzinę realizacji, obowiązuje zazwyczaj
następująca zasada:
Za czas oczekiwania do 2 godzin nie są naliczane
koszty ani z tytułu samochodu ciężarowego, ani
dźwigu, ani czasu pracy monterów. W przypadku,
gdy czas oczekiwania przekroczy 2 godziny, można
naliczyć udokumentowane koszty własne z tytułu
przekroczenia terminu dostawy. Wyjątek stanowią
przypadki działania siły wyższej. Jeżeli opóźnienie
wynika z działania siły wyższej, fakt ten należy
udowodnić. Zgodnie z ADSp za przypadek siły
wyższej uważa się także awarię silnika lub większe
zatory drogowe.
W razie reklamacji należy podać w liście
przewozowym i raporcie rozładunku wszystkie
informacje niezbędne do oceny sytuacji. Przede
wszystkim należy podać czas przybycia:
- samochodu ciężarowego,

- numer zamówienia,

- pojazdu rozładowczego (np. dźwigu),

- zakład dostawcy,

- monterów (także ich liczbę).

- informacja dotycząca kompletnego lub
częściowego zamówienia, w przypadku
zamówienia częściowego: numery pozycji i
numery pakietów
- kompletny adres dostawy (w miarę możliwe z
opisem drogi dojazdu),
- osoba kontaktowa ze strony zamawiającego.
Termin lub terminy dostarczenia zamówionych
towarów należy dokładnie podać stosownie do
zawartych uzgodnień, z uwzględnieniem zakazów
dotyczących niedziel i dni świątecznych.
W przypadku ładunku dopełniającego:
dzień dostarczenia

Zgodnie z § 377 niemieckiego
Kodeksu
Handlowego wszystkie materiały budowlane
i towary muszą zostać po dostawie niezwłocznie
zbadane przez sprzedającego lub spedytora pod
kątem kompletności i braku uszkodzeń. Wystarczą
przy tym wyrywkowe oględziny w celu sprawdzenia,
czy obecne są widoczne usterki bądź braki
w dostarczonym towarze.
Widoczne usterki bądź braki muszą zostać
niezwłocznie zgłoszone sprzedawcy. Dla celów
dowodowych zgłoszenie takie powinno zostać
przedłożone najlepiej w formie pisemnej z podaniem
danych dotyczących zamówienia. Zauważone
nieprawidłowości należy odnotować w raporcie
rozładunku lub na pokwitowaniu dostawy. Widoczne
nieprawidłowości, które nie zostały uwzględnione
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w dokumentach przewozowych, nie mogą być
reklamowane w późniejszym okresie, chyba że
chodzi o wadę ukrytą której nie można było
stwierdzić w momencie kontroli. Jeżeli tego rodzaju
wada zostanie stwierdzona w późniejszym okresie,
należy ją zgłosić natychmiast po jej wykryciu,
w przeciwnym wypadku towar taki, mimo tej wady,
uważany jest za przyjęty. § 377 niemieckiego
Kodeksu Handlowego wprowadza obowiązek
przeprowadzenia wyrywkowej kontroli przychodu
towaru niezwłocznie w momencie jego dostawy oraz
niezwłocznego złożenia reklamacji wszystkich
stwierdzonych usterek w przeciwnym wypadku
klient nie może skorzystać z prawa do roszczeń
z tytułu rękojmi.
Ewentualne uszkodzenia materiału należy opisać
możliwie szczegółowo i w miarę możliwości
udokumentować zdjęciami.
Odbiorca towaru ma obowiązek przechowywania
zakwestionowanego towaru i w ciągu
odpowiedniego okresu (okres ten zależy od
konkretnego przypadku) musi zapewnić
sprzedawcy możliwość jego oględzin.
1.4.4. Ładunki dopełniające
Ładunki dopełniające, czyli takie ilości elementów
budowlanych, które nie są wystarczające do
wykorzystania całej ładowności samochodu
ciężarowego, są wysyłane razem z innymi
ładunkami. Z uwagi na technikę załadunku
(bezpieczeństwo) może wówczas zaistnieć
konieczność przeładunku towaru dla innego
odbiorcy. Za czas postoju spowodowany takim
przeładunkiem nie mogą być naliczone żadne
dodatkowe koszty. Jeśli w ramach warunków wysyłki
uzgodniono, że ładunek będzie stanowił
„dopełnienie”, wówczas wysyłka nastąpi bez
wyznaczenia dokładnego terminu (dnia ani
godziny). Wyznaczenie terminów dla ładunków
dopełniających może odnosić się co najwyżej do
konkretnego dnia tygodnia, pory dnia; dokładne
podanie godziny nie jest możliwe. Jeżeli klient
zażąda podania dokładnego terminu, można
zwiększyć koszty transportu o dodatkowe koszty
powstałe z tego tytułu.
Koszty związane z ewentualnym przeładunkiem
palet w transportach zbiorczych ponosi klient.
Przeładunki należy wykonywać ze szczególną
starannością.
1.4.5. Rozładunek
Rozładunek należy zawsze wykonywać w sprawny
sposób, tylko przy mocy urządzeń rozładowczych
odpowiednich dla danego produktu. Należy
przestrzegać odnośnych przepisów producentów
(patrz także /27/). Czas rozładunku nie powinien
zazwyczaj przekraczać 1 godziny.

Za szkody powstałe w wyniku rozładunku
odpowiada klient. Szkody powstałe w wyniku
manewrowania pokrywane są z wykupionego przez
spedytora ubezpieczenia od odpowiedzialności
cywilnej.
1.4.6. Przyjęcie towaru / potwierdzenie odbioru
Podczas przyjęcia towaru należy sprawdzić w
dowodach dostawy i listach przewozowych
następujące dane:
- numer zlecenia
- adres wysyłkowy
- ilość pakietów
- dane z dowodów dostawy dotyczące zawartości
pod kątem ich zgodności z etykietami
umieszczonymi na pakietach.
Po dostarczeniu należy niezwłocznie sprawdzić
ładunek pod kątem występowania widocznych
usterek, które należy wyszczególnić w dokumentach
przewozowych i natychmiast zareklamować u
sprzedawcy.
1.4.7. Pokwitowanie odbioru
Odbiór ładunku należy potwierdzić podpisem i datą
w liście przewozowym i raporcie rozładunku.
Konieczne jest podanie następujących danych:
- należy krótko opisać usterki ładunku, podając
numer pakietu.
- nazwisko podpisującego musi być dodatkowo
wpisane czytelnym pismem.
Uwaga:
Widoczne usterki, które nie zostaną uwzględnione
w liście przewozowym, nie podlegają reklamacji
w późniejszym terminie.

2. OCENA JAKOŚCI PO MONTAŻU
2.1. Tolerancje dla budowli
Opisane poniżej tolerancje odnoszą się po części do
robót poprzedzających montaż a częściowo do
tolerancji prefabrykowanych ścian. Szczególną
uwagę poświęcono robotom poprzedzającym
montaż, ponieważ zbyt duże odchyłki od wartości
zadanych, jakie wystąpią podczas robót
poprzedzających montaż, nie mogą już zostać
wyrównane przez późniejsze działania firm
montażowych; lub mogą zostać wyrównane, ale
tylko przy znacznych kosztach dodatkowych.
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Zarówno w odniesieniu do produkcji części
budowlanych, jak i wykonania budowli obowiązują
tolerancje zawarte w normie DIN 18202 /24/:
Tolerancje w budownictwie nadziemnym. Norma ta
ma na celu ustalenie podstaw tolerancji i podstaw
kontroli ich przestrzegania.
W normie DIN 18201 /25/ wyjaśniono pojęcia,
zasady, zastosowania i kontrole dotyczące normy
DIN 18202. Ponadto należy również przestrzegać
przepisów zawartych w normie DIN 18203-1 /26/.
Jeśli w umowie nie zawarto żadnych wyraźnych
ustaleń dotyczących tolerancji, wówczas należy
stosować tolerancje podane w normie DIN 18202.
Jeśli jednak elementy budowlane lub budowle
wymagają innych dokładności, wówczas należy je
wyraźnie uzgodnić w umowie, stosując parametry
ekonomiczne. Niezbędne w tym celu działania
należy odpowiednio wcześnie ustalić i zapewnić
możliwość kontroli w trakcie ich wykonywania.

Tolerancje określone w DIN 18202 stanowią
podstawę obliczeń pasowań w budownictwie.
Podczas obliczania pasowań należy uwzględnić
odkształcenia zależne od czasu i obciążeń oraz
wymagania funkcyjne, np. wartości graniczne
dopuszczalnego wydłużenia uszczelnienia
spoinowego.
Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić
zachowanie tolerancji. W przypadku widocznego
przekroczenia tolerancji podczas robót
poprzedzających montaż, które utrudni układanie
płyt, zwiększy jego koszty lub nawet uniemożliwi
montaż, należy stosownie do § 4 punkt 3 VOB/B
[znormalizowane warunki zlecania i wykonywania
robót budowlanych] zgłosić pisemne zastrzeżenia.
Ponadto należy zwrócić uwagę na techniczne
i ekonomiczne konsekwencje. Wykonane następnie
prace montażowe należy również ocenić, biorąc pod
uwagę niżej przedstawione tolerancje.
2.1.1. Dopuszczalne odchyłki

Należy zawsze pamiętać, że nawet przy
zachowaniu tolerancji określonych w DIN 18202
i 18203, ze względów techniczno-montażowych
nie zawsze możliwe jest ułożenie blach
profilowanych, zwłaszcza płyt warstwowych, na
wykazujących wspomniane tolerancje
budynkach w taki sposób, aby uniknąć uchybień
w zakresie nośności, funkcji użytkowej lub
wyglądu. Należy zatem ewentualnie uwzględnić
w umowie bardziej rygorystyczne tolerancje
i kalkulację dotyczącą możliwych niezbędnych
robót wyrównawczych, np. podkonstrukcji
z regulowanych dwuczęściowych profili.

Podane w niniejszej tabeli dopuszczalne odchyłki
zgodne z DIN 18202 dotyczą:
- długości, szerokości, wysokości, odległości
między osiami i wymiarów siatki,
- otworów np. pod okna, drzwi, elementy
montażowe.
Korzystając z dopuszczalnych odchyłek
przedstawionych w poniższej tabeli, nie wolno
przekraczać wartości granicznych odchyłek
określonych w tabeli w rozdziale 2.1.2.

*) Do montażu blach profilowanych powyższe tolerancje dla konstrukcji budowlanych są zbyt duże.
Prawidłowy montaż wymaga ewentualnego uzgodnienia mniejszych dopuszczalnych odchyłek
lub wykonania podkonstrukcji wyrównawczych.
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2.1.2. Tolerancje kątowe
W poniższej tabeli wg DIN 18202 podano wartości wzorcowe jako graniczne dla tolerancji kątowych; dotyczą
one powierzchni pionowych, poziomych ipochylonych oraz otworów.

*) Do montażu blach profilowanych powyższe tolerancje dla konstrukcji budowlanych są zbyt duże.
Prawidłowy montaż wymaga ewentualnego uzgodnienia mniejszych odchyłek lub wykonania
konstrukcji wyrównawczych.
2.1.3. Tolerancje płaskości
W poniższej tabeli podano odchyłki jako wartości
graniczne tolerancji płaskości, odnoszą się one do
powierzchni stropów (górna i dolna strona) i ścian,
niezależnie od ich położenia. Nie dotyczą one
powierzchni wykonanych z betonu natryskowego.
W przypadku muru, którego grubość jest równa
rozmiarowi cegły, tolerancje płaskości dotyczą tylko
strony stanowiącej wyrównaną płaszczyzną.
W przypadku ścian i stropów o wykończonych
powierzchniach należy unikać uskoków i przerw. Nie
należy jednak rozumieć pod tym struktury
uwarunkowanej ukształtowaniem powierzchni.
Przerwy i uskoki wysokości między sąsiednimi
elementami budowlanymi należy uregulować
oddzielnie.

Rysunek 2.1.: Przyporządkowanie odchyłek do
odległości punktów pomiarowych w ramach badania
np. łatą mierniczą lub klinem mierniczym /24/.
Odchyłki dopuszczalne dla płaskości materiałów
budowlanych nie są zawarte w tolerancjach
płaskości i dlatego należy je dodatkowo uwzględnić.
Poniższa tabela zawiera przykładowy przegląd
odnośnych odchyłek.

*) Do montażu blach profilowanych powyższe tolerancje dla konstrukcji budowlanych są zbyt duże.
Prawidłowy montaż wymaga ewentualnego uzgodnienia mniejszych odchyłek lub wykonania
konstrukcji wyrównawczych.
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2.2. Tolerancje montażowe
2.2.1. Wskazówki dotyczące układania
Przed rozpoczęciem montażu należy skontrolować
konstrukcję nośną pod kątem spełniania warunków
niezbędnych dla montażu konstrukcji dachowych,
ściennych i stropowych (patrz rozdział 2.1) /27/.
W przypadku stwierdzenia widocznych usterek
spowodowanych podczas robót poprzedzających
montaż, które utrudniają układanie płyt lub nawet
uniemożliwią montaż, należy zgodnie z VOB
[znormalizowane warunki zlecania i wykonywania
robót budowlanych] część B § 4 punkt 3 zgłosić
pisemne zastrzeżenia i zwrócić uwagę na możliwe
konsekwencje. Do tego rodzaju usterek można
zaliczyć:
- odchyłki wymiarowe przekraczające wartości
podane w obowiązujących normach DIN /28/,
- odchyłki w konstrukcji nośnej w stosunku do
projektów w zakresie konkretnych materiałów
(np. stal, drewno, beton) i rozmiarów,
- brak zgodności z warunkami w zakresie
techniki bezpieczeństwa.
Blachy fałdowe powinny być układane według
kompleksowych projektów wykonawczych
sporządzonych dla danego obiektu. Należy
stosować się do wszystkich umieszczonych na nich
wskazówek. Zmiany dozwolone są tylko
w porozumieniu z autorem projektu i w formie
pisemnej. Blachy profilowane powinny być układane
prostopadle do konstrukcji nośnej (podpory
dźwigarów z blach fałdowych)
i w jednej
płaszczyźnie. W ustrojach budowlanych
nieposiadających odpowiednich możliwości
wyrównania tolerancji nieuniknione są odchyłki
wymiarów, które mając swe źródło w konstrukcji
nośnej ujawniają się w gotowej konstrukcji (patrz
rozdział 2.1).
Należy utrzymać średnią szerokość montażową
podaną w ateście, normie lub RAL-GZ 617 (wielkość
kontrolna: 3 do 4 szerokości montażowych).
W przypadku montażu stalowych kaset układanych
„na zakładkę” (tzn. styki kaset dwuprzęsłowych
naprzemiennie)
należy zwracać uwagę, aby
środniki profili były ułożone w jednej linii. Rygle
ścienne, które nie posiadają dodatkowych
zawieszeń, należy zrektyfikować przed montażem.
Dotyczy to przede wszystkim rygli świetlików i okien.
W przeciwnym wypadku należy zgłosić wątpliwości
(patrz wyżej).
Układanie blach profilowanych musi odbywać się
w staranny sposób, obchodząc się ostrożnie
z uprzednio wykonaną powłoką zabezpieczającą
powierzchnie. Folie ochronne na powierzchniach
elementów budowlanych i na uszczelkach (np. płyt
warstwowych) należy usunąć zgodnie z zaleceniami

producenta. Przed każdą przerwą w pracy każdą
blachę profilowaną należy przymocować do podpór.
Powierzchnie służące do tymczasowego
składowania materiałów budowlanych i urządzeń
(np. bloków bitumicznych, pojemników, maszyn)
wolno tworzyć tylko w pobliżu podpór blach
fałdowych; w tym celu należy uzyskać zezwolenie
kierownictwa budowy. Składowanie jest dozwolone
tylko pod warunkiem zastosowania podkładek
rozkładających ciężar. Całkowite obciążenie nie
może przekraczać nośności np. profilu trapezowego
konstrukcji nośnej.
Blachy trapezowe w rozpakowanych pakietach
należy zawsze zabezpieczyć przed zsunięciem się
lub przed porywistymi wiatrami.
Podczas montażu blach fałdowych dojścia do
stanowisk roboczych, drogi komunikacyjne
i elementy budowlane, po których nie można
chodzić, muszą spełniać przepisy BHP. Należy
przestrzegać informacji branżowego (niemieckiego)
zakładu ubezpieczeń „Montaż blach profilowanych
i płyt z betonu komórkowego” (BGI 815) /37/, /38/.
Ani w atestach nadzoru budowlanego dla konstrukcji
wykonanych ze stalowych kaset, ani w normie DIN
18807-A1 /5/ nie ma informacji, czy w konstrukcjach
ściennych dozwolony jest montaż stalowych kaset
wąskimi półkami skierowanymi do góry.
Przedstawiony w załącznikach do powyższych
zbiorów przepisów schemat budowy z wąskimi
półkami skierowanymi do dołu został przykładowo
wybrany i przedstawia najczęściej wykonywany
rodzaj konstrukcji ściennej. Ułożenie kaset wąskimi
półkami do góry, jak i do dołu jest zatem dozwolone.
Podczas montażu kaset wąską półką skierowaną
do góry należy jednak zawsze uważać, aby unikać
gromadzenia się wody na etapie budowania.
W przypadku układania blach fałdowych na
ścianach w układzie poziomym należy wykonać na
końcu profili lizeny ze spoinami dylatacyjnymi.
Spoiny te należy wykonać symetrycznie po obu
stronach lizen. Szerokość spoiny dylatacyjnej
należy dobrać, uwzględniając dopuszczalne
tolerancje długości /2/ dla stalowych profili
trapezowych / stalowych profili falistych (max 20
mm) oraz stalowych płyt warstwowych (max 8 mm).
Ze względu na dopuszczalne tolerancje produkcyjne
może dojść do nieuniknionych uskoków krawędzi
fabrycznie ciętych przy dylatacji.
Odchyłki od teoretycznej linii prostej w przypadku
„rozciągniętych na znacznej długości profili giętych”,
jak na przykład w przypadku kapinosów lub czapek
attyki, mogą wynikać z dopuszczalnych tolerancji dla
powyższych obróbek zgodnie z DIN 6930-2 /6/ i DIN
6935 /7/.
Styki na attyce wykonuje się z reguły nakładkami.
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Styki przy obróbce szczytowej osłaniającej pokrycie
dachowe należy wykonywać z dostateczną
zakładką./27/. Nie może dochodzić do rozwierania
się spoin w wyniku upchnięcia materiału na stykach
zakładkowych obróbek blacharskich.
Z powodu koniecznego ze względów
konstrukcyjnych odstępu 10 mm /27/ między
kapinosem i płytami warstwowymi, przez otwory
może być widoczny rdzeń izolacyjny - w zależności
od kąta patrzenia. Jest to uzależnione od zadanego
systemu. Jeśli rdzeń izolacyjny ma być niewidoczny,
fakt ten należy uwzględnić w konstrukcji i oddzielnie
uzgodnić.
W instalacjach budowlanych, w odniesieniu do
których należy przestrzegać postanowień zawartych
w normie DIN 4108 /36/ i/lub w Rozporządzeniu
w sprawie oszczędnego gospodarowania energią
/39/, styki (podłużne i poprzeczne) kaset należy
uszczelnić, montując odpowiednie materiały
utrudniające konwekcję (przepuszczanie powietrza)
w celu uniknięcia zbierania się wody kondensacyjnej
we wnętrzu konstrukcji dachowych i ściennych
i redukcji utraty ciepła w wyniku transmisji energii
cieplnej /27/, /31/.
Miejsca cięć (krawędzie poprzeczne i podłużne)
blachy stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie
muszą być zawsze dostatecznie wentylowane, aby
nie utrudniać działania ochrony katodowej.
W przypadku blach o grubości do 1,5 mm nie jest
konieczna, zgodnie z DIN 55928-8, żadna
dodatkowa ochrona powierzchni cięć .
Uszkodzone blachy fałdowe, które nie mogą
zagwarantować koniecznej nośności, nie mogą być
montowane.
2.2.2. Mocowanie
Wolno stosować wyłącznie elementy złączne i kołki
rozporowe posiadające atest nadzoru
budowlanego, przestrzegając danych zawartych w
ateście /29/, /30/.
Elementy złączne należy wprowadzać do
powierzchni blachy profilowanej / elementu
budowlanego pod kątem prostym, aby zapewnić
odpowiednie połączenie nośne, a w razie potrzeby
także uszczelniające. Należy jednocześnie zwrócić
uwagę na ich wykonanie w jednej linii.
Wkręty z podkładką i uszczelką elastomerową
wystawione na działanie czynników
atmosferycznych należy wkręcać ręcznie lub
wkrętakiem elektrycznym z odpowiednio
ustawionym miernikiem głębokości (abstrahując od
wkrętów
specjalnych). Stosowanie wkrętaków
udarowych jest zasadniczo niedozwolone bez
względu na rodzaj wkrętów.
Łączniki należy mocno dokręcić, z wyjątkiem
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elementów sandwiczowych. Łączniki należy
dokręcać tylko do momentu, aż podkładka
i uszczelka elastomerowa będą płasko przylegały.
W przypadku mocowania w górnych półkach
zasadniczo zaleca się stosowanie łączników
z gwintem podporowym.
Ponieważ nośność połączeń nitowanych zależy od
średnicy wywierconego otworu, należy przestrzegać
wartości podanych w ateście. Wybierając nity
jednostronne , należy, przy uwzględnieniu
warunków zastosowania, zwrócić uwagę na materiał
tulei nitu i wypełniającego trzpienia oraz
odpowiednie średnice i długości ścisku. Należy
używać narzędzi zalecanych przez producenta,
szczególnie nasadek do nitów dostosowanych do
ich średnicy.
Wkręty w istniejących połączeniach, o których mowa
w rozdziale 1.2.1 atestu nr Z-14.1-4 /29/ i które były
już poddawane obciążeniom, mogą być wymienione
tylko na wkręty samogwintujące z większą średnicą,
przy czym otwór należy odpowiednio rozwiercić pod
grubszy łącznik. W przypadku elementów
sandwiczowych niewykluczona jest konieczność
podjęcia innych czynności (patrz także /30/).
Łby wkrętów i nitów wykonanych z materiałów
odpornych na korozję nie są pokrywane żadną
powłoką. Nakładanie kapturków z tworzyw
sztucznych nie sprawdziło się. Konstrukcje nośne,
których grubość jest mniejsza niż długość trzpienia
stosowanych wkrętów i wstrzeliwanych kołków, są
przebijane na wylot przez elementy złączne.
Usuwanie wystających końcówek jest
niedozwolone, natomiast ich zakrywanie nie jest
praktykowane. Jeżeli zostanie zlecone ich zakrycie,
czynność tę należy uzgodnić jako usługę
dodatkową.
Omawiane zagadnienia dotyczą aktualnego stanu
wiedzy technicznej i nie jest to żadna usterka.
W celu właściwego zamontowania płyt warstwowych
należy wkręcać element złączny, dopóki uszczelka
pod łbem wkrętu lekko się odkształci. Spowoduje to
jednocześnie lekkie wciśnięcie zewnętrznej blachy
wierzchniej płyty warstwowej . Oznacza to, że
w przypadku płyt warstwowych lekkie odkształcenia
zewnętrznej blachy wierzchniej w okolicach
połączeń mają charakter systemowy i są
nieuniknione. Wgięcia w warstwach wierzchnich
elementów z płyt warstwowych z rdzeniem
poliuretanowym powinny być w strefie połączenia
wkrętami mniejsze niż 2 mm.
Omawiane zagadnienia dotyczą aktualnego stanu
wiedzy technicznej i nie jest to żadna usterka.
Zalecenie:
W celu redukcji podatności na powstawanie
wgłębień należy stosować większe podkładki
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uszczelniające, które lepiej rozkładają obciążenie.
Zamiast 16 mm preferowane są podkładki
uszczelniające 19 mm lub 22 mm.
Stosując wkręty z gwintem podporowym (patrz
rysunek 2.2) można zmniejszyć wgięcie warstwy
wierzchniej.

Rysunek 2.2: Właściwa pozycja wkrętu i podkładki
uszczelniającej
Kołki do wstrzeliwania stosowane są do mocowania
stalowych blach profilowanych do stalowych
konstrukcji nośnych o grubości powyżej 6 mm. Do
wstrzeliwania kołków należy stosować osadzaki
zalecane przez producenta i określone w atestach.
Dla różnych całkowitych grubości blach oraz
twardości i grubości konstrukcji nośnej oferowane są
naboje o odmiennych ładunkach których siła jest
określona konkretnym kolorem. Właściwy nabój
należy dobrać, dokonując próbnego wstrzelenia
kołków. Należy przestrzegać określonych w ateście
wytycznych dotyczących sposobów stosowania /29/
(wybór nabojów, zakres stosowania, głębokość
osadzania). Właściwe osadzenie kołka należy
sprawdzić, dokonując wyrywkowej kontroli występu
nad powierzchnię /27/. Wystające końcówki kołków,
wgięcia w konstrukcji nośnej oraz odpryski na
poszyciach metalowych / powłokach mają charakter
systemowy i jako takie są nieuniknione.

Rysunek 2.3: Kontrola wstrzelonego kołka
Kasety należy na każdej podporze przymocować do
konstrukcji nośnej stosownie do wymogów
statycznych przy pomocy co najmniej dwóch
elementów złącznych. Odstęp elementów złącznych
od poprzecznej krawędzi kasety musi wynosić
przynajmniej dwukrotność średnicy otworu, jednak
nie mniej niż 20 mm. W przypadku obciążenia
wynikającego z ssania wiatru, siły na podporze
przejmowane są przez elementy złączne. Wolno
przy tym uwzględniać tylko połączenia wykonane
bezpośrednio obok środników, tzn. takie połączenia,
które wykonane są w strefie półki przylegającej do
konstrukcji nośnej w bezpośrednim sąsiedztwie
środnika i oznaczone są w ogólnym ateście nadzoru
budowlanego nr Z-14.1-4, załącznik 2.02, tabela,
wiersz 4 /29/ symbolem „r”. Dla dozwolonego
obciążenia przypadającego na jedno połączenie,
które musi być usytuowane w odległości max 75 mm
od środnika, stosuje się, zgodnie z atestem
Z-14.1-4, 0,7-krotne wartości dopuszczalnych sił.
2.3. Jakość montażu
2.3.1. Uszkodzenia mechaniczne
Odchyłki od płaskości powierzchni w bezpośrednim
sąsiedztwie połączeń mają charakter systemowy.
Większe trwałe odkształcenia, szczególnie zagięcia
na krawędziach na przejściu między półką
i środnikiem, mogą zmniejszyć nośność i wartość
użytkową. Dlatego należy sprawdzić, czy
uszkodzona blacha profilowana wciąż spełnia
określone wymagania.
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2.3.2. Zabrudzenia
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Aby podczas montażu zmniejszyć do minimum
dodatkowy nakład pracy związany z czyszczeniem,
należy już w trakcie montażu przestrzegać
następujących zasad:

ilościach, nie stanowią usterki redukującej wartość
usługi budowlanej. Wióry wiertnicze na widocznych
powierzchniach wystawionych na działanie
czynników atmosferycznych muszą zostać usunięte,
o ile nie jest to związane z niewspółmiernymi
kosztami i nadmiernym nakładem pracy. Resztki
wiór pozostałe po uprzątnięciu nie są uznawane za
usterkę obniżającą wartość usługi budowlanej /27/.

-

2.3.3. Zarysowania

Należy unikać zabrudzeń i uszkodzeń powłoki,
szczególnie podczas odczepiania
(podnoszenia z pakietu) powlekanych
elementów budowlanych.

-

Ewentualną folię ochronną należy na czas
montażu pozostawić na elementach
budowlanych. Folię należy jednak w całości
zdjąć zaraz po zakończeniu robót, najpóźniej 4
tygodnie po dostawie.

-

Wióry wiertnicze należy niezwłocznie usuwać.
Pozwala to uniknąć zabrudzenia rdzą tworzącą
się w wyniku oddziaływania wilgoci.

-

Zabrudzenia należy usuwać w miarę możliwości
przed ich zaschnięciem (dotyczy to szczególnie
smoły i bitumu).

Do usunięcia licznych zabrudzeń, zwłaszcza gdy są
jeszcze świeże, wystarczy wilgotna szmatka.
Zaschnięte lub trudno zmywalne zanieczyszczenia
należy usuwać środkami zalecanymi przez
producentów, w zależności od rodzaju powłoki.
Należy przy tym pamiętać, że czyszczenie należy
wykonywać w miarę możliwości bez wywierania
nacisku, aby nie spowodować trwałych uszkodzeń
powierzchni, na przykład utraty połysku lub
wgnieceń. Na końcu czyszczone powierzchnie
należy dokładnie spłukać czystą wodą.
W żadnym wypadku nie wolno stosować
następujących środków:
- zawierających chlorek amonu lub piasek do
szorowania,
- rozcieńczonych nitrozwiązków,
- rozpuszczalników aromatycznych lub
zawierających chlor.
Aby uniknąć pogorszenia wyglądu, należy usuwać
z widocznych powierzchni wióry i opiłki metalowe,
powstałe w wyniku przycinania różnymi rodzajami
pił. Drobne wióry tworzące się podczas wiercenia
prowadzą, w przypadku wystawienia na działanie
czynników atmosferycznych, do przebarwień na
ocynkowanej lub powlekanej powierzchni.
Przebarwienia te nie mają negatywnego wpływu na
ochronę antykorozyjną i, o ile występują w małych

Elementy budowlane wykonane z blachy stalowej
dostarczane są w stanie nadającym się do użytku
z gotową powierzchnią i posiadają z reguły powłoki o
grubości do 25µm. Należy przy tym pamiętać, że
wrażliwość na uszkodzenia jest różna, w zależności
od grubości powłoki. Nawet w trakcie najbardziej
starannie przeprowadzanego procesu
produkcyjnego, transportu, załadunku i rozładunku
może dojść do drobnych uszkodzeń powierzchni,
mimo fabrycznie nałożonej osłony. Uszkodzenia te
(zarysowania) z reguły nie sięgają w głąb całego
systemu ochrony, składającego się z warstwy
metalowej i powłoki, lecz zazwyczaj podłoże stalowe
jest w miejscu uszkodzeń dodatkowo chronione
warstwą cynku, choć ta może być wtedy również
zarysowana.
Powstałe zarysowania można usunąć przy pomocy
odpowiedniego lakieru renowacyjnego. Informacje
na temat odpowiednich lakierów renowacyjnych
można uzyskać u producenta elementów
budowlanych.
Uszkodzenia o małych powierzchniach są z reguły
naprawiane. Nie dokonuje się wymiany materiału,
ponieważ w przypadku wymiany elementu
budowlanego na inny o „identycznej” powłoce mogą
wystąpić odchyłki w odcieniu i połysku. Poza tym po
pewnym czasie wystawienia elementu
budowlanego na działanie czynników
atmosferycznych połysk i postrzegany odcień
ulegają zmianie, co oznacza, że w przypadku
wymiany materiału dostarczony później nowy
element budowlany może w większym stopniu
pogorszyć ogólny wygląd budowli, niż starannie
wykonana naprawa.
Uszkodzeń o małych powierzchniach na ścianach
nie należy w miarę możliwości naprawiać z uwagi na
wspomnianą możliwość odchyłek w zakresie
kolorystyki. Natomiast na płaskich dachach tego
typu uszkodzenia należy zawsze naprawiać.
Jeżeli zarysowania sięgają przez warstwę metalową
do stalowego podłoża, zastosowanie znajdują
powyższe wytyczne. Także w tym przypadku zaleca
się wykonywanie napraw, przy czym konieczne jest
tu dodatkowe zagruntowanie antykorozyjne w celu
odtworzenia ochrony antykorozyjnej.
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2.3.4. Odpryski powłoki (montaż przy pomocy
kołków wstrzeliwanych)
Podczas wstrzeliwania kołków wdzierający się
gwóźdź rozpycha materiał podłoża na bok
i wytwarza zdeformowaną strefę o średnicy około 10
mm. Powłoka elementu budowlanego poddawana
jest w tej strefie tej samej deformacji /32/.
Występowanie odprysków w powłoce w strefie
wystającego wierzchołka gwoździa zależy
w decydującym stopniu od jej grubości
i przywierania do stalowego podłoża. Mocno
przywierające lub cienkie warstwy z tworzywa
sztucznego z reguły jedynie pękają. Grubsze
warstwy wykazują tendencję do odprysków wokół
gwoździa. Rozmiar odprysku uwarunkowany jest
rodzajem powłoki i jej przywieraniem do podłoża.
W normach DIN nie przewidziano żadnych regulacji
w tym zakresie, ponieważ obydwie właściwości są
relatywnie nieistotne dla zachowania przez warstwę
powłoki jej funkcji ochronny przed korozją. Zwraca
się jedynie uwagę na fakt, że dla przedmiotów
poddawanych szczególnym obciążeniom
mechanicznym należy zawrzeć uzgodnienia
odnośnie do przylegania warstwy powłoki (DIN
55928-8). Dotyczy to mocowania bezpośredniego.
Zasadniczo nie można uniknąć uszkodzenia powłoki
przez wystający gwóźdź.

tylko zmiennym nasłonecznieniu, do wyraźnie
słyszalnego „trzeszczenia” lub występujących co
pewien czas „trzasków”. Odgłosy tego rodzaju są
typowe dla metalowych powłok. W szczególności
jest to także typowe dla powłok dachowych
wykonanych z płyt warstwowych.

3. ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI
Uszkodzenia elementów budowlanych mogą
wystąpić podczas transportu, składowania, montażu
i w wyniku późniejszych robót.
W przypadku wystąpienia uszkodzeń należy
pamiętać o następujących kwestiach:

-

Przed rozpoczęciem montażu należy dokonać
oględzin poprzednich robót stosownie do VOB
[znormalizowane warunki zlecania
i wykonywania robót budowlanych]
i przeanalizować ich wpływ na wykonywane
przez siebie roboty budowlane /27/.

-

W przypadku zgłaszania uszkodzeń należy
ustalić ich sprawcę.

-

W przypadku stwierdzenia widocznych usterek
w robotach poprzedzających montaż, które
utrudniają lub uniemożliwiają montaż
elementów budowlanych, należy stosownie do
VOB część B § 4 punkt 3 złożyć pisemne
zastrzeżenia i zwrócić uwagę na możliwe
konsekwencje.

-

W przypadku widocznych usterek dotyczących
montażu należy o nich niezwłocznie ustnie
i pisemnie poinformować wykonawcę.
W każdym wypadku należy umożliwić firmie
montażowej dokonanie oględzin
zakwestionowanej usługi.

-

Niezwłocznie po zakończeniu montażu
elementów budowlanych, zwłaszcza przed
rozpoczęciem kolejnych robót (np.
uszczelniania dachu, pracy przy instalacjach
zewnętrznych), należy koniecznie dokonać
odbioru lub częściowego odbioru (patrz § 640
niemieckiego Kodeksu Cywilnego BGB, § 12
VOB/B). Zleceniodawca jest prawnie
zobowiązany do odbioru rzeczywiście
oferowanego mu dzieła, spełniającego
wymagania umowne, czyli pozbawionego wad
i usterek. W przeciwnym wypadku wykonawca
może stosownie do § 640 zdanie 3 BGB także w
odniesieniu do umowy opartej na VOB
wyznaczyć odpowiedni termin na dokonanie
odbioru. Ze względów dowodowych termin ten
należy wyznaczyć najlepiej w formie pisemnej.
W przypadku niedotrzymania terminu odbioru,

Omawiane zagadnienia dotyczą aktualnego stanu
wiedzy technicznej i nie jest to żadna usterka.
2.3.5. Wgłębienia, zagięcia
Większe trwałe deformacje, szczególnie zagięcia na
krawędziach na przejściu między półką i środnikiem
mogą zmniejszyć nośność. Dlatego należy
sprawdzić, czy uszkodzona blacha profilowana
wciąż spełnia określone wymagania. Jeśli zadana
nośność nie jest już zapewniona, wówczas tego typu
uszkodzone blachy profilowane nie mogą być
montowane. Nie jest możliwe ustalenie ogólnej
zasady określającej wielkości deformacji, która
byłaby jeszcze dopuszczalna ze względu na
właściwości konstrukcyjne blachy fałdowej.
Elementy budowlane z deformacjami, które nie mają
negatywnego wpływu na nośność, nie muszą być
wymieniane, jeśli deformacje znajdują się w takich
miejscach elementu budowlanego, które po
zainstalowaniu nie są widoczne, np. w strefie dachu.
Prace budowlane nie mogą być wstrzymywane
przez ewentualne roboty przy wymianie blach.
2.3.6. Odgłosy w konstrukcjach z elementów
metalowych
W konstrukcjach dachowych i ściennych
wykonanych z elementów metalowych może
dochodzić, przy zaistnieniu odpowiednich
warunków klimatycznych np. przy intensywnym lub
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którego długość może różnić się
w poszczególnych przypadkach, dzieło lub dla
usługi częściowej, która jako taka nadaje się od
odbioru, dzieło częściowe uważane jest za
odebrane ze wszystkimi wynikającymi z tego
konsekwencjami, zatem również z przejściem
ryzyka na zleceniodawcę, płatnością
wynagrodzenia oraz odpowiednim
wystawieniem rachunku.
Ponadto przy wyznaczaniu terminu należy
zawsze podać ostateczną datę, której
niedotrzymanie pociąga za sobą wystąpienie
skutków prawnych, wynikających z wyznaczenia
terminu.
4. OCENA ODCHYŁEK
W przypadku wadliwego wykonania dzieła,
zleceniodawca zasadniczo nie ma prawa domagać
się dostarczenia nowego produktu. Taka możliwość
jest dopuszczalna tylko wówczas, jeśli właściwych
wad nie można usunąć w ramach naprawy.
Ewentualnie, jeśli naprawa wad i usterek wiązałaby
się z niewspółmiernie wysokimi kosztami lub gdyby
usterki były jedynie nieznaczne, istnieje możliwość
obniżenia wynagrodzenia za wykonanie usługi.
Zgodnie z §§ 441 / 638 niemieckiego Kodeksu
Cywilnego BGB zmniejszenie wartości
wynagrodzenia jest „obniżeniem ceny w stosunku,
w jakim w momencie odbioru znajdowałaby się
wartość usługi bez wad (właściwość zadana) wobec
jej rzeczywistej wartości”.
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uchybieniach, czyli o sytuacjach, które
w szczególnych warunkach w konkretnym
przypadku należy jeszcze mimo wszystko ocenić
jako „pozbawione wad”. Ponadto proponują, aby
wartości poniżej 15% oceniać z reguły jako jeszcze
małe, nieistotne pogorszenie i aby w takich
przypadkach mówić o „usterkach do
zaakceptowania”. Również te usterki należy
zasadniczo usuwać w drodze naprawy, o ile nie
zostanie podniesiony zarzut niewspółmierności i o
ile koszty związane z naprawą nie okażą się
rzeczywiście niewspółmiernie wysokie. Wówczas
wskazane będzie obniżenie wynagrodzenia.
Zgodnie z § 635 niemieckiego Kodeksu Cywilnego
BGB, usterka w wyniku naprawy powinna zostać
w miarę możliwości całkowicie usunięta. Usterki
zmniejszają wartość usługi budowlanej. Stopień
usunięcia usterki można określić mianem „postępu”
w naprawie - jeśli możliwe było całkowite usunięcie
usterki, wówczas spowodowana przez usterkę
redukcja wartości usługi budowlanej również opisuje
„postęp” w naprawie. Postęp ten należy porównać
z kosztami naprawy. Aby operować jednolitymi,
porównywalnymi jednostkami miar, należy w takim
przypadku podawać redukcję wartości nie tylko
w procentach, lecz również w kwotach pieniężnych.
Jeśli redukcja wartości usługi (postęp w naprawie)
,i koszty naprawy są od siebie diametralnie różne,
wówczas można mówić o niewspółmierności.

Aby ocenić ten stosunek, należy wziąć pod uwagę
różne kryteria, tak jak np. w opracowanej przez
Auernhammera /34/ metodzie drzewa celów.
Według tej metody wartości zadane i wartości
rzeczywiste usług budowlanych lub własności
konstrukcji budowlanej są różnie oceniane
w zależności od ich znaczenia dla danej budowli.
Wa d l i w e w y k o n a n i e u s ł u g i m o ż e b y ć
„akceptowalne” tylko wówczas, jeżeli ma ono
negatywny wpływ na funkcję użytkową budowli
jedynie w nieznacznym stopniu. Powyższy problem
oceny można ująć w bardziej jasny sposób, badając,
w jakim stopniu określona cecha użytkowa uległa
pogorszeniu i jak ważna jest ta cecha w danym
przypadku w stosunku do całej funkcji użytkowej.
Oswald / Abel /33/ proponują, aby aspekty te oceniać
w oparciu o klasyfikację („w małym stopniu”,
„w średnim stopniu”, „wyraźnie”, „w znacznym
stopniu”) lub skalowanie (np. przy wykorzystaniu
skali od 0% do 100%) ,a wyniki gromadzić w matrycy
ocen. Na poniższej macierzy wykorzystano oprócz
klasyfikacji także skalę procentową, która wyraża
już przemnożony stopień pogorszenia własności.
Oswald /Abel /33/ proponują, aby w przypadku
wartości poniżej 2% mówić o drobnych
Podręcznik oceny jakości wykonania lekkich metalowych obudów
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Macierz oceny usterek na bazie skali
procentowej (Oswald / Abel) /33/.

W oparciu o propozycję Aurnhammera /34/ można
zastosować metodę oceny redukcji wartości usług
w przypadku usterek i szkód, która wyważa usterkę
w oparciu o istotność pogorszonej własności
produktu. Element budowlany musi spełniać cały
szereg różnych funkcji. Przede wszystkim musi on
spełniać wymogi dotyczące nośności i funkcji
użytkowej. Wymóg ten obejmuje wiele ważnych
funkcji, takich jak izolacja cieplna, izolacja
akustyczna, ochrona antykorozyjna, zachowanie w
czasie pożaru i szczelność spoin. Bardziej
podrzędne znaczenie mają kryteria wizualne, takie
jak płaskość, kolor, jednolity stopień połysku i brak
przemieszczenia / nienaruszenie elementu

budowlanego. Choć te ostatnie z wymienionych
kryteriów mogą być w konkretnym przypadku bardzo
istotne dla inwestora, z punktu widzenia funkcji
użytkowej ich znaczenie jest jednak podrzędne.
Zatem przykładowo odchyłki kolorystyczne lub
nierówności nie mają wpływu na istotny wymóg,
jakim jest wykonanie budynku w doskonałym stanie
technicznym.
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Wyważanie kryteriów oceny według
Aurnhammera /34/
Niemiecki Trybunał Federalny, jako najwyższy sąd
właściwy w sprawach cywilnych, wypracował
następującą hierarchię dla wymogów dotyczących
prawidłowego wykonania umowy
Umowa

Zasady techniki

Poszczególne normy, np. normy DIN

Na pytanie: „Jak wykonawca ma wykonać umowę?”
odpowiedź brzmi, że dotrzymanie jedynie
obowiązujących norm budowlanych np. norm DIN
nie wystarcza, ponieważ mogą one być przestarzałe
i nie uwzględniać najnowszych postępów w zakresie
techniki.

Dlatego należy też brać pod uwagę projekty nowych
przepisów itp. oraz nowe osiągnięcia techniczne.
Wykonawca musi zatem, oprócz odnośnych norm
DIN, uwzględniać także aktualny stan postępu
technicznego (określany też często mianem „zasad
techniki”).
Jednak to jeszcze nie wszystko. Ponieważ
niemieckie prawo w zakresie umów o dzieło opiera
się na „funkcjonalnym pojęciu usługi” (o czym mowa
np. w § 633 niemieckiego Kodeksu Cywilnego BGB),
wykonawca musi wykonać dzieło w taki sposób, aby
zleceniodawca mógł korzystać z niego w sposób
funkcjonalny i stosownie do swoich oczekiwań, które
znalazły odzwierciedlenie w umowie. Wykonawca
musi zatem wykonać dzieło niezawierające
usterek.
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ZAŁĄCZNIK
Tolerancja metali i powłok /35/

Dane dotyczą normalnych warunków lądowego budownictwa nadziemnego. W przypadku wystąpienia
ekstremalnie kwaśnych lub zasadowych elektrolitów mogą zmienić się szeregi napięciowe, a tym samym
tolerancje materiałowe.
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NOTATKI:
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