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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej części  specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
konstrukcji halli sportowej typu S7HR-23.4

1.2. Zakres robót obj ętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy: 

- montażu konstrukcji nośnej,

- montażu płatwi stalowych,

- montażu stężeń połaciowych i ścian długich,

- montażu konstrukcji ścian szczytowych,

- montaż ścian zewnętrznych z blach stalowychz ociepleniem watą szkalną,

- montażu dachu z blachy stalowej z izolacją termiczną,  

- montażu okien i drzwi,

- montażu rynien i rur spustowych,

- montażu podłogi sportowej,

- wyposażenie hali sportowej w przyrządy sportowe.

1.3. Określenia podstawowe

Określenia  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz  określeniami
podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”.

1.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod
CPV 45000000-7.
1.5. Charakterystyka ogólna
Hala sportowa typu  jest obiektem parterowym, jednobryłowym z dachem dwuspadowym o nachyleniu 1:8

(7o ). Zewnętrzne wymiary rzutu prostokątnego
wynoszą 23,41x45,715 m, wysokość hali w świetle słupów wynosi 7,5 m, a całkowita wysokość w kalenicy 10,1 m.
Założono obciążenie śniegiem Qk = 0,9 kN/m2   co odpowiada normie PN-80/B-02010, Dla obciążenia wiatrem

wartość ciśnienia prędkości wiatru qk=0,25kPa,    0,9 kN/m2   co odpowiada normie PN-80/B-02010, Dla
obciążenia wiatrem wartość ciśnienia prędkości wiatru qk=0,25kPa,
co odpowiada normie PN-77/B-02011.
Elementy konstrukcyjne  gięte na zimno wykonane ze stali S350GD i S420MC wg PN-EN 10147 oraz
PE-EN 10149:2.
Wszystkie połączenia elementów konstukcyjnych wykonane za pomocą śrub stalowych ocynkowanych
M-12 klasy 8.8.
Zabezpieczenia antykorozyjne- konstukcje fabrycznie wykonane są  z blachy stalowej ocynkowanej
ogniowo; Z-450 dla elementów o grubości  3 mm oraz większej niż 3 mm 
i  Z-280 dla blach o grubości mniejszej niż 3 mm - wg PE-EN 10147.
Elementy konstrukcyjne i blachy pokryciowe dachu, ścian i sufitu mają przygotowane w wytwórni otwory do
połączeń.
2. MATERIAŁY

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  ST  Kod  CPV
45000000-7 „Wymagania ogólne” 

2.1. Elementy konstukcyjne hali

2.1.1.  Konstukcja no śna hali

Konstrukcję  nośną  hali  stanowią  poprzeczne  ramy  stalowe  jednonawowe,  zryglem  stalowym  kratowym

dwuspadowym o nachyleniupasa górnego 7o   i poziomym pasie dolnym.

Słupy ram wykonane z profili giętych na zimno C-250x5mm. Rygiel kratowy wysokości 0,7 m przy okapie.
Pasy rygli z profili giętych na zimno H-108x3 mm. Krzyżulce rygli 

z profili giętych na zimno   C-100x3 mm i C-100x2 mm.
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Płatwie stalowe jako belki ciągłe z zetowników giętych na zimno Z-150, w rozstawie 1050-1500 mm (w rzucie).

Rygle ścian z zetowników giętych na zimno Z-150 w rozstawie 750-1500 mm.

Rygle sufitu z zetowników giętych na zimno Z-150 w rozstawie 1100-1970 mm ( w rzucie).

Stężenia połaciowe i ścian długich z płaskowników 44x3 mm na krzyż.

2.1.2. Konstrukcja ścian szczytowych

Konstrucję ścian szcztowych stanowią słupy stalowe  z ceowników giętych na zimno C250x3, C250x4 mm,
obudowane płytą gipsowo-kartonową o grubości 15 mm, a na niej płytą gipsowo-włóknową o grubości 12,5
mm.Odporność ogniowa R30
2.2. Pokrycie  i ocieplenie ścian zewnetrznych 
Ściany  zewnętrzne   wykonane  z  blach  stalowych  ocynkowanych  i  lakierowanych,  trapezowych  o
wysokości profilu 4,5 cm, grubości 0,5 mm, zamocowane do rygli blachowkrętami  ze stali nierdzewnej

z  podkładkami  samowulkanizujacymi.  Izolację  termiczną  ścian  zewnętrznych  stanowi  warstwa  waty
szklanej  o  grubości  200  mm,  co  zpewnia  współczynnik  przenikania  ciepła  Uc≈0,27  W/m2K.  Strona
zewnętrzna izolacji  pokryta  materiałem wiatroizolacyjnym, od strony  wewnętrznej  izolacja  paroszczelna  -
folia PE.

Od wewnątrz ściany wyłożone  płytą gipsowo-włóknową o grubości 2x12,5 mm
2.3. Pokrycie i ocieplenie dachu
Pokrycie dachu   wykonane z blach stalowych ocynkowanych i  lakierowanych, trapezowych o wysokości
profilu 4,6 cm, grubości 0,65 mm, zamocowane do płatwi blachowkrętami  ze stali nierdzewnej

z  podkaładkami  samowulkanizujacymi.  Izolację  termiczną  dachu  stanowi  warstwa  płyt  z  wełny  skalnej  o
grubości 200 mm układanej luzem, co zpewnia współczynnik przenikania ciepła Uc≈0,24W/m2K.

Od  strony  wewnętrznej  izolacji  termicznej  -  izolacja  paroszczelna  -  folia  PE.  Blachy  pokrycia  dachu  
posiadają od strony wewnętrznej powłokę  zabezpieczającą przed skraplaniem wody.
Sufit od strony wewnętrznej wyłożony  blachą trapezową powlekaną  gr. 05 mm. Blacha sufitowa
oddzielona od rygla sufitowego za pomocą dystansu termicznego z twardej wełny skalnej o gr. 20 mm.
2.4.  Stolarka okienna i drzwiowa

Hala wyposażona jest w:

- otwory okienne  o wymiarach 5,8x3,2m                           5 szt

- otwory okienne  o wymiarach 2,7x3,2 m                          2 szt
- otwory okienne  o wymiarach 5,4x1,85 m                        5 szt
- otwory okienne  o wymiarach 2,7x1,85 m                        2 szt
- otwór drzwiowy o wymiarach 1,0x2,1 m                          1 szt
- otwór drzwiowy o wymiarach 1,x2,1 m                            2 szt
- drabię ocynkowaną                                                       1 szt
- pas ozdobny
- rury spustowe Φ 100 mm i rynny Φ 150wykonane z blachy stalowej ocynkowane powlekanej PCV.
2.5. Fundament

Warunki wykonania i odbioru fundamentu zawarte są w specyfikacji nr B-01/3 Zbrojenie i betonowanie.
2.6. Podłoga sportowa w hali

Pierwszy podkład dla podłogi sportowej w hali sportowej stanowi istniejąca nawierzchnia asfaltowa boiska.
Następne warstwy podłogi sportowej  stanowią:
- piasek zagęszczony  warstw o grubości ok. 30-40 cm po zagęszczniu,
- płyta betonowa  o grubości 10cm wylewana na mokro,
- folia izolacyjna przeciwwilgociowa gr 02 mm,
- podkładki elasyczne gr 10 mm,
- ruszt z legarów sosnowych o wym. 25x95 mm, rozstaw max. 50cm ułożony w 2 warstwach,
- deski sosnowe  19/95  mm, przybite do legarów co 25 mm, szczeliny wentylacyjne, dla zapewnienia 
- folia  PE  gr. 02 mm,
- dwukrotna warstwa z płyt OSB 10 mm,
- pokrycie wierzchnie podłogi sportowej nawierzchnią z tworzywa poliuretanowego ok 1000 m2. 

2.7. Wyposa żenia hali sportowej

Hale sportową należy wyposażyć w przyrządy sportowe:
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- kosze najazdowe- tablice ze szkła akrylowego gr. 10 mm, z osłoną dolnej krawędzi, mechanizmem 
regulacji wysokości  tablicy w zakresie  2,60-3,05 m,
obręczą uchylną. Kosz zabezpieczony przed przesuwaniem.
- tablice treningowe  do koszykówki naścienne 1,8x1,05 m akryl gr 10 mm,
- drabiny gimnastyczne  podwójne 1,8x3 m,
- słupki wolnostojące do siatkówki, wzmocnione napinaczem śrubowym + siatka 
- bramki wolnostące do piłki ręcznej 3,0x2,0 m + siatka,
- trybuna teleskopowa składana ręcznie dł 6,2 m 3-rzędowa z barierkami, stopniami komunikacyjnymi
siediskami typu ławka  pojemność 32 osoby.

3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”.

Sprzęt  używany  przy  przygotowaniu  i  montażu  w  konstrukcjach  budowlanych  powinien  spełniać
wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym.

do  wykonywania  konstrukcji  stalowych  należy  stosować  następujący,  sprawny  technicznie  i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru sprzęt do montażu 

konstrukcji:

- środki transportu do przewożenia elementów,

- wiertarki,

- spawarki

- żuraw samochodowy

- przecinarki tarczowe.

 Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące
sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” 

Elementy  powinny  być  przewożone  odpowiednimi  środkami  transportu,  w sposób  zapewniający
uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.1. Monta ż konstrukcji stalowych

Konstukcje  należy  montować  przy  udziale  środków,  które  zapewniają  osiągniecie  projektowanej
wytrzymałości, stateczności układu geometrycznego oraz możliwość użytkowania konstrukcji.

Podczas  montażu  w  szczególności  powinny  być  przestrzegane  punkty  od  1.5  do  5.5  normy
PN-77/B-06200.

  5.2.  Monta ż podło ży i podłogi sportowej

    Podłoga sportowa w hali   musi  spełniać  wymagania  stawiane posadzkom o dużym natężeniu  ruchu i
imprez masowych. Musi zapewniać wytrzymałość

i gwarantować odpowiednią sprężystość, szorstkość, absorbcję uderzeń i łatwość w utrzymaniu czystości. 

Warunki wykonania podłogi:

-  nawierzchnię  należy  wykonywać  po  zakończeniu  wszystkich  robót  budopwlano-montżowych  i
instalacyjnych,

-  pomieszczenie  w  którym  wykonuje  się  podłogę  musi  być  wydzielone   i  zabezpieczone  przed  ogólnym
dostępem,

- minimalna temperatura  podłoży i powietrza w pomieszczeniu + 150 ,

- wzgędna wilgotność powietrza nie powinna przekraczać 70%.

-  wykładzina  podłogowa  -  grubość  ok.  2  mm,  waga  całkowita  2800g/m2  ,  zabezpieczona  poliuretanem,
grupa ścieralności -T, właściwości antypoślizgowe  R9>0,3, absorbcja akustyczna +4dB, 
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właściwości antystatyczne <2kV.

5.3.  Przyrz ądy sportowe - monta ż i wymagania

Trybuna powinna stać na kołach z powierzchnią poliuretanową  o szerokości 40 mm, Po roxzłożeniu układ
jezdny trybuny powinien być blokowany za pomocą barier bocznych. 

Wysokość  barier  nie  powinna  być  niż  niż  1,1  m.  W  szczególności  biorąc  pod  uwage  wymiar  przejść,
schodów oraz  krzeseł konstrukcja powinna być zgodna z przepisami bezpieczeństwa.

Boki trybuny należy zabezpieczyć poręczami o wysokości 1,1 m wykonanymi zgodnie z PN-EN 13200-6. 

okrślone w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”.

Drabiny ginastyczne - boki drabin wykonane z drzewa  iglastego, szczeble ze sklejki iglastej, mocowanie
wg norm bezpieczeństwa.

Słupki  do siatkówki- wolnostojące  z profilu aluminiowego 100x120 mm z wewnętrznym naciągiem siatki z
regulacją wysokości, 2 osłony z pianki pokrytej skajem na twrdym podkładzie,

siatka turniejowa obszyta z 4 stron taśmą napina w 6 punktach antenki z pokrowcami.

Bramki do piłki  ręcznej -  wolnosytojące  skaładane profil  80x80 wym. 3x2m, montowanba do podłoża na
talerzykach, siatka bezwęzłowa.

Przyrżady powinny posiadać wymagane przepisami atesty w tym atest PZH i Certyfikaty, okrślone w ST
Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” .

Kontrola  jakości  robót  wykonania  zbrojenia  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  z  dokumentacją
projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy przeprowadzić następujące badania:

– sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem,

– sprawdzenie stanu powierzchni,

– sprawdzenie  wymiarów  i  kształtu   elementów  przeznaczonych  do  scalenia  w  elemenmt  montażowy,
prawidłowość rozmieszczenia i wielkość otworów pod śruby montażowe,

– sprawdzenie wymiarów wykonanych elementów montazowych,

W tarkcie montażu konstrukcji stalowej kontroli  podlegają:

- osadzenie elementów kotwiących w podporach (trzpieniach)

- rozmieszczenie elementów montażowych i ich wzajemne położenie w pionie i poziomie

- połączenie montażowe.

6.1. Jednostka obmiarowa -  jednostki obmiarowe jak w przedmiarze robót.

7. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” 

7.1. Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i ST

Roboty  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i  ST  oraz  pisemnymi  poleceniami
Inspektora nadzoru.

7.2. Odbiór ko ńcowy

Odbiór  końcowy  odbywa  się  po  pisemnym  stwierdzeniu  przez  Inspektora  nadzoru  w dzienniku  budowy
zakończenia robót.

Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu:

– zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach,

– podpór knstrukcji,

– jakości materiałów i łączeń,

– stan elementów konstrukcji i powłok,
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– stan i kompletność połączeń.

Do odbioru robót mają zastosowanie postanowienia zawarte w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania
ogólne” .

8. PODSTAWA PŁATNO ŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”
pkt 9.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE

9.1. Normy

PN-ISO10002-1+AC1:1998 Metale. Próby rozciągania

PN-84/H-9300 Walcówki,  pręty  i  kształtowniki  walcowane  na  gorąco  ze  stali
węglowych...Wymagania i badania

PN-EN 10020:1996 Stal. Klasyfikacja

PE-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia

PE-EN 10056-1:2000 Kątowniki  równoramienne  i  nierównoramienne  ze  stali  konstrukcyjnej.
Wymiary.

PN-B-06200:2002 Konstrukcje  stalowe  budowlane-  Warunki  wykonania  i  odbioru.
Wymagania podstawowe.

PN 90/B-03200 Konstrukcje stalowe - obliczenia statyczne

PN-EN 10162:2005 Kształtowniki  stalowe  wykonane  na  zimno.  Warunki  techniczne  dostawy.
Tolerancje wymiarów

PN-EN 10027-1: 1994               Systemy oznaczania stali. znaki stali, symbole główne Roboty betonowe
i żelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-89/D-94002-                       Deszczułki posadzkowe lite.
PN - 75/D-096000                    Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonaia i odbioru robót budowlano-montazowych Tom I Budownictwo ogólne część
4 dz. 25.5. Wykonaie posadzek z marteriałów drzewnych.

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

– Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji,

Nie  wymienienie  tytułu  jakiejkolwiek  dziedziny,  grupy  podgrupy  czy  normy  nie  zwalnia  Wykonawcy  od
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.


