OPIS USŁUGI PEŁNEJ SPECYFIKACJI
1.0 Nazwa usługi: Pełna specyfikacja zamocowań instalacji
1.1 Numer artykułu: 2150594 – specyfikacja instalacji; 2068233 – rysunki detali instalacji
1.2 Zakres: Hilti, we współpracy z klientem, sporządza specyfikację na potrzeby indywidualnych rozwiązań
zawiesi instalacyjnych zawierających także niezbędne elementy kotwiące. W przypadku, gdy Hilti nie
będzie w stanie dostarczyć rozwiązania na potrzeby danego projektu, klient zostanie o tym
powiadomiony.
Usługa składa się z następujących etapów:
1. Klient składa zapytanie o usługę przy pomocy właściwego formularza (wstawić link)
2. Hilti kontaktuje się klientem w celu uzyskania wszystkich niezbędnych informacji – warunków
projektowych.
3. Hilti przesyła klientowi „Podsumowanie warunków zamówienia usługi”, w tym szacunkowy
czas realizacji usługi oraz jej koszt.
4. Klient akceptuje ofertę oraz zleca jej wykonanie drogą mailową.
5. Hilti wykonuje usługę „Pełnej specyfikacji zamocowań instalacji” i przesyła klientowi
dokumenty wynikowe usługi.
6. Klient odbiera dokumenty wynikowe usługi.
7. Hilti przesyła fakturę za wykonanie usługi.
8. Klient opłaca fakturę.
Klient ma możliwość uzupełnienia brakujących informacji wejściowych przed etapem nr 3 powyższej
procedury. Jeśli klient nie jest gotów przekazać niezbędnych informacji, Hilti zastrzega sobie prawo do
zaprzestania świadczenia usługi, nie obciążając kosztami klienta.
Jeśli po etapie nr 4 klient postanowi zrezygnować z usługi, powinien w tym celu skontaktować się z
Inżynierem działu technicznego Hilti za pośrednictwem poczty elektronicznej
(wsparcietechniczne.pl@hilti.com). Klientowi zostanie wystawiona faktura z godzinowym rozliczeniem
czasu, jaki do tego momentu poświęcono na realizację usługi.
Hilti zastrzega sobie prawo odmowy realizacji usługi klientom, którzy znaleźli się w odpowiednim rejestrze
dłużników z powodu słabej zdolności kredytowej lub dopuścili się w przeszłości działań na szkodę Hilti.
Klient powinien udostępnić jasne i szczegółowe informacje pozwalające na wykonanie usługi Inżynierowi
biura technicznego Hilti.
Przekazywanie przez Klienta jasnych i szczegółowych informacji na potrzeby usługi, ułatwi pracę
Inżynierowi działu technicznego Hilti, a tym samym zmniejszy koszty usługi ponoszone przez Klienta.
Dokumentem o najwyższym poziomie szczegółowości jest projekt zawierający rozmieszczenie podpór
wraz z ich charakterystyką.
1.3 Koszt: Usługa Pełnej specyfikacji zamocowania instalacji jest usługą płatną; stawka wynosi 100 PLN
netto/ roboczogodzina (naliczanie: 50 PLN netto / 0,5 godz.)
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Założenia projektowe
O ile klient nie dostarczy innych danych, Hilti domyślnie korzysta z następujących danych:
Środowisko korozyjne

Do zastosowań wewnętrznych – Eurokod C1 & C2

Materiał podłoża

Beton zarysowany, klasa C20/C25

Obciążenie statyczne

Obciążenia zalecane przez dostawców rur

Rozstaw: odległość między podporami

Rozstaw zgodnie z zaleceniami dostawców rur lub
w przypadku braku limitów, według uznania
Inżyniera biura technicznego Hilti

Metodyka projektowania zgodnie z

Właściwe normy europejskie Eurokod

Limity ugięcia profili szynowych

L/200 (belki) oraz L/150 (wsporniki)

1.4 Dokumenty wynikowe usługi Pełnej specyfikacji zamocowań instalacji
W wyniku usługi opracowywane są następujące dokumenty:
Podsumowanie warunków zamówienia usługi,
Szczegółowa oferta handlowa zawierająca listę pozycji oraz zestawienie materiałów,
kompletny raport obliczeń dla każdej pozycji (jeśli dotyczy, na życzenie klienta),
plik obliczeniowy programu PROFIS (.hpjx) dla każdej aplikacji (jeśli dotyczy, na życzenie
klienta),
5. rysunek warsztatowy 2D/3D w formacie CAD dla każdej aplikacji (na życzenie klienta).
1.
2.
3.
4.

1. Podsumowanie warunków zamówienia usługi
Przed rozpoczęciem do pracy nad ofertą Hilti prześle klientowi informacje o zakresie technicznym
prac oraz szacowanym terminie realizacji. Klient powinien sprawdzić ich zakres pod kątem
kompletności, a o wszelkich nieścisłościach poinformować Hilti drogą elektroniczną. Warunkiem
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przystąpienia do przygotowania naszego rozwiązania technicznego jest otrzymanie od klienta drogą
mailową potwierdzenia akceptacji warunków zamówienia
2. Szczegółowa oferta handlowa
Szczegółowa oferta handlowa ma postać pliku PDF, w którym znajdują się:
a) pismo przewodnie (rys. 1)
b) lista pozycji (rys. 2)
c) lista materiałów (rys. 3)
Oferta jest wiążąca i pozostaje ważna przez 14 dni.
a) List przewodni (rys.1) zawiera podsumowanie warunków zamówienia usługi.
b) Lista pozycji (rys. 2): Oferta obejmuje listę pozycji; każda pozycja reprezentuje punkt podparcia
mający spełnić wymogi podane przez klienta w zamówieniu. Każdej pozycji przydzielony jest
numer referencyjny podany przez klienta lub wygenerowany przez Hilti. Numer referencyjny
pozycji można wykorzystać jako nazwę dla powiązanych dokumentów CAD i PROFIS oraz
innych dokumentów wyjściowych i plików przypisanych do danej pozycji. Każda pozycja zawiera
wszystkie artykuły potrzebne do wykonania punktu podparcia.
c) Lista materiałów (rys. 3): Lista materiałów to skonsolidowana lista wszystkich materiałów
wymienionych przy pozycjach; przedstawia ona ceny za opakowania lub pojedyncze sztuki. Na
życzenie klienta oferta handlowa może zawierać listę pozycji i listę materiałową bez podanych
cen.

Rys. 1: Przykładowa oferta – list przewodni

Rys. 2: Przykładowa oferta – lista pozycji
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Rys. 3: Przykładowa oferta - lista materiałów
Szablony: Oferta może być częściowo albo w całości sporządzona w oparciu o tzw. „szablony”.
„Szablon” to wstępnie opracowane rozwiązanie schematu rozwiązania, wykorzystujące predefiniowane
zestawienie materiałów i typowe wartości obciążeń.

Rys. 5: Raport obliczeń

Rys 4: Karta szablonu
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3. Kompletny raport obliczeń (rys. 5)
Raport obliczeń udostępniany jest w formie pliku PDF. Zawiera on szczegółowe zestawienie wymiarów,
naprężeń i przemieszczeń elementów składowych oraz określa stopień wykorzystania poszczególnych
części jako procent całkowitego udźwigu. Raport zawiera także dynamiczny, trójwymiarowy obraz PDF,
dzięki któremu użytkownik może obracać dany element, przybliżając lub oddalając widok, tak aby
dokładnie obejrzeć wszystkie szczegóły. Więcej informacji zawarto w punkcie 2.1: „Szczegóły dotyczące
metod kalkulacji”.
5. Rysunek warsztatowy 2D/3D w formacie CAD dla każdej pozycji

2

Ogólne warunki świadczenia usług specyfikacji przez Hilti
Usługa jest sporządzana na podstawie informacji przekazanych przez klienta. W związku z tym zależy
ona od poprawności i kompletności tych informacji, a także od tego, czy klient samodzielnie zapoznał się
z listą zamawianych produktów i usług oraz z ewentualnymi specyfikacjami od podmiotów zewnętrznych
(projektantów, deweloperów itp.), jak również od tego, czy spełniają one wymogi techniczno-prawne.
Nasze rozwiązania dotyczą wyłącznie produktów marki Hilti i nie można ich odnosić do produktów innych
marek. Oferta nie obejmuje prac montażowych. Ceny podane wraz z jednostkami „kg” i „m” podano na
podstawie standardowych szacunkowych danych Hilti (Poland) sp. z o.o. dla zastosowań budowlanych i
mogą różnić się od rzeczywistych warunków montażowych.
Pragniemy również nadmienić, że podane kwoty obliczono w oparciu o kwoty wymagane na potrzeby
instalowanych rozwiązań i nie odnoszą się one do dostarczonych jednostek opakowaniowych. Elementy,
których nie ujęto w wycenie, nie są dostarczane przez Hilti i dlatego nie uwzględniono ich w ofercie.
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W celu skrócenia czasu niezbędnego do realizacji usługi, Inżynier biura technicznego Hilti odpowiedzialny
za sporządzenie usługi „Wstępnej wyceny zamocowań instalacji” może skorzystać z tzw. szablonów
zamocowań odpowiadających założeniom danego rozwiązania technicznego, ale nie dokładnie tym, które
potrzebne byłyby do pełnego spełnienia wymogów technicznych danego zastosowania. W związku z
powyższym uznaje się, że oferta ma charakter poglądowy i jest niewiążąca. Na życzenie klienta Hilti
może sporządzić wiążącą ofertę w ramach usługi „Pełnej specyfikacji zamocowań instalacji”. Może to
wiązać się z naliczeniem dodatkowych kosztów, których wysokość zostanie przez Hilti określona
indywidualnie.
Podane ceny są cenami netto, w związku z czym nie obejmują podatku VAT w stawce przewidzianej
przepisami. Ceny mogą ulec zmianie.
Rabaty: Jeśli osiągnięto porozumienie ramowe, wyrażono zgodę na udzielenie rabatów.
2.1 Szczegóły dotyczące metod kalkulacji
Dobór profilu szynowego
W miarę możliwości dobory profili szynowych prowadzone są z wykorzystaniem oprogramowania
projektowego firmy Hilti o nazwie PROFIS Installation („Oprogramowanie”). Oprogramowanie to działa w
oparciu o narzędzie do obliczeń z programu RSTAB firmy Dlubal, analogicznie do metody sprężystoplastycznej wg normy EC3/DIN 18800. Metoda projektowania łączników jest oparta na kilku modelach
obliczeniowych zgodnych z założeniami normy EC3/DIN 18800 oraz testach prowadzonych przez
niezależny instytut badawczy (HTL Rankweil, Austria).
Wyboczenia i zwichrzenia
Wyboczenia i zwichrzenia nie są uwzględnione w programie PROFIS. Kontrola obciążenia sprężystego
(współczynnik wykorzystania obciążenia) prowadzona jest w tym zakresie wyłącznie dla obciążeń
ściskających i skręcania swobodnego. Jeśli odpowiedzialny Inżynier projektu uzna, że w danym
przypadku należy przeprowadzić dodatkową kalkulację LTB oraz kontrole wyboczenia to proces ten
powinien wykonać we własnym zakresie.
Nie uwzględnia się lokalnych naprężeń i ugięć w miejscach, gdzie obciążenie jest wprowadzane ręcznie.
Wszystkie udostępniane przez Hilti łączniki i granice styku rozpór opracowywane są z uwzględnieniem
lokalnych naprężeń i ugięć, zgodnie z Eurokodem.
Ugięcie
Przy uwzględnieniu ograniczeń ugięcia rozpatrywany jest pojedynczy element (długość: od węzła do
węzła i od podpory do podpory – model kratownicowy). Przy prętach o długości do 300 mm PROFIS
pozwala na zastosowanie ugięcia nieprzekraczającego 1,5 mm. W przypadku prętów od długości
powyżej 300 mm maksymalne ugięcie zależy od długości pręta i ustalane jest przez inżyniera projektu
(domyślnie L/200, chyba że klient zażyczy sobie inaczej).
Analiza statyczna wykonywana jest w oparciu o model statyczny. Analiza 2-go rzędu ze względu na
możliwość pojawienia się mimośrodów lub ugięcia konstrukcji (odkształcenie wg DIN 18800 lub EC3)
muszą być przeprowadzone przez odpowiedzialnego Inżyniera projektu.
Projekt elementów mocujących
Obliczenia dla zamocowań kotwowych Hilti wykonywane są zgodnie z odpowiednimi wytycznymi
projektowymi (EN-1992-4 lub ETAG). Opracowanie dokładnej specyfikacji elementu mocującego będzie
możliwie pod warunkiem, że Hilti otrzyma od klienta dokładne dane dotyczące materiału podłoża. Jeśli
podany materiał podłoża nie jest objęty aprobatą techniczną właściwą dla danego elementu mocującego
Hilti oferuje profesjonalną usługę Testowania zamocowań na budowie służącą określeniu poziomu
nośności zamocowania.
Hilti nie podejmuje się weryfikacji prawidłowości montażu elementów mocujących ani połączeń między
nimi. Poprawny montaż elementów mocujących ma zasadnicze znaczenie, jeśli chodzi o uzyskanie
odpowiedniej nośności elementu mocującego – szkolenie w tym zakresie jest organizowane na żądanie,
szczegółowych informacji udziela Rzeczoznawca techniczny Hilti.
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