ST-16 ŚCIANKI DZIAŁOWE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót,
które zostaną wykonane przy budowie: Sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Ukcie
gm. Ruciane Nida dz. nr 134/1
1.2

Zakres robót

Zadanie obejmuje wykonanie w jednym lub kilku etapach:
- budowy stołówki z zapleczem
- budowy sali gimnastycznej
- zagospodarowania terenu wokół sali
l .3. Zakres Robót objętych ST
1.3.1 Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Specyfikacjami Technicznymi: we
dług spisu treści.
1.3.2 Niezależnie od innych postanowień będą stosowane przez Wykonawcę normy państwowe, instrukcje
i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi przepisami, z
ST-00.00 „Wymagania Ogólne" i zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi Normami
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z Dokumentacją
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania podano w ST-00.00 „Wy
magania Ogólne"
2.

MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne". Wszystkie za
kupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o
jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiały powinny
być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inżyniera.
2.2. Cegła i pustaki ceramiczne.
Cegła i pustaki ceramiczne w zależności od rodzaju i typu oraz od miejsca zastosowania powinna od
powiadać wymaganiom ustalonym PN-B-12002:1997, PN-B-12011:1997, PN-B-12006:1997, PN-B120Q7:1997, PN-B-12050:1996
Stosowanie cegły o wymiarach nie objętych powyższymi normami dopuszcza się tylko w robotach
renowacyjno-konserwatorskich oraz w przypadku robót murowych wykonywanych z cegły
rozbiórkowej, jeśli to zostało przewidziane w dokumentacji technicznej.
W słupach i filarach stosowanie połówek cegły i innych cegieł ułamkowych ponad ilość konieczną do
uzyskania prawidłowego wiązania jest niedopuszczalne.
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W murach nośnych nie zbrojonych dopuszcza się stosowanie połówek cegły w liczbie nie przekracza
jącej 15%, a w murach nośnych zbrojonych -10% całkowitej liczby użytych cegieł. W ścianach wype
łniających, w murach podokiennych oraz w ścianach najwyższej kondygnacji i na poddaszu (z wyjąt
kiem murów ogniochronnych) dopuszcza się użycie cegieł ułamkowych przy jednoczesnym zastosowa
niu co najmniej 50% cegieł całych i przy wystarczającym przewiązaniu spoin. Przed wbudowaniem ce
gła powinna być moczona (polewana wodą).
2.3. Zaprawy
Do murów niezbrojnych nie narażonych na trwałe i silne zawilgocenie mogą być stosowane zaprawy
budowlane wapienne wg PN-65/B-14502, cementowo-wapienne wg PN-65/B-14503 lub cementowogliniane wg PN-65/B-14501; a tam, gdzie to jest uwarunkowane względami konstrukcyjnymi - także
zaprawy budowlane cementowe wg PN-65/B-14504. Do konstrukcji murowych znajdujących się w wa
runkach wilgotnych należy stosować tylko zaprawy budowlane cementowe. Poza tym do murów nie
zbrojonych mogą być użyte zaprawy specjalne, np. zaprawy kwasoodporne.
Do murów zbrojonych powinny być stosowane zaprawy budowlane cementowe wg PN-65/B-14504,
przy czym marka zaprawy nie powinna być niższa niż 50 w przypadku murów znajdujących się w warun
kach suchych, a nie niższa niż 80 -w warunkach wilgotnych. Ponadto dopuszcza się stosowanie takich za
praw specjalnych, które na podstawie wyników badań przeprowadzonych przez upoważnione laboratoria
spełniają następujące warunki:
a) charakteryzują się przyczepnością do stali wystarczającą do zapewnienia współpracy materiałów
b) gwarantuj ą uzyskanie przez nie wymaganej wytrzymałości,
c) nie powodują korozji zbrojenia.
2.4. Płyty
Płyta dużego formatu wykonana z wielu warstw wysokogatunkowego kartonu nasączonego żywicami i
sprasowanego pod wysokim ciśnieniem i wysokiej temperaturze. Arkusz barwionego impregnowanego
kartonu żywicą melaminową nadaje żądany kolor, natomiast specjalna obróbka powierzchni elektronami
nadaje wytrzymałość mechaniczną (ścieranie, zarysowania, odporność udarnościowa) - chemiczną.
Płyty wytrzymałe są na większość środków chemicznych, w tym środki dezynfekcyjne oraz czysz
czące, w tym kwasy i zasady, rozpuszczalniki np. aceton. Płyty są niewrażliwe na wilgoć, należy jedynie
przewidzieć możliwość wentylacji (konstrukcje wentylowane). Zamknięta struktura powierzchniowa
chroni płytę przed szkodliwym działaniem grzybów i bakterii oraz ułatwia utrzymanie jej w czystości. Płyty
powinny odpowiadać wymaganiom PN-EN 438-1:1997. Płyty gipsowo - kartonowe na rusztach metalowych
zgodnie z wymaganiami normy PN-B-79405:1997.
3.

SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu
czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt
używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera.
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym kontraktem.
3.2. Sprzęt
- wyciąg
- betoniarka
- drobny sprzęt montażowy
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4. TRANSPORT
4. l. Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne" Wykonawca jest
zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość
wykonywanych robót.
Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.
4.2. Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez In
żyniera w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00
„Wymagania ogólne".
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robót
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą montowane wykonywane ścianki działowe.
Roboty murowe wykonać zgodnie z normą PN-68/B-10020 i PN-89/B-10425.
Ścianki działowe i systemowe wykonać zgodnie z instrukcją montażu opracowaną przez producentów
systemów.
5.2. Rodzaje konstrukcji murów.
Konstrukcja murów z cegły powinna być określona projektem, przy czym mury te mogą być wykonane
jako:
- mury pełne zwykłe nie zbrojone i zbrojone.
- mury pełne wielorzędowe,
- mury szczelinowe z wypełnieniem lub bez wypełnienia.
5.3. Układ cegieł
Układ cegieł powinien odpowiadać ogólnym zasadom prawidłowego wiązania muru, przy czym może
być zastosowany jeden z układów tradycyjnych, w których spoiny pionowe w dwóch kolejnych war
stwach poziomych muru powinny się mijać co najmniej o 6 cm albo też układ typu wielorzędowego, w
którym przewiązanie podłużnych spoin pionowych następuje w każdej szóstej lub czwartej (filary)
warstwie poziomej muru. Układ typu wielorzedowego zaleca się stosować szczególnie w filarach o
przekroju prostokątnym. Dla murów nie przeznaczonych do tynkowania projekt może przewidywać
specjalne, dekoracyjne układy cegieł, odpowiadające jednak zasadom prawidłowego wiązania.
5.4. Grubość i wypełnienie spoin.
Grubość spoin w murach nie zbrojonych i dopuszczalne odchyłki ich grubości należy przyjmować:
- poziome - 12 mm - odchyłka - 2 do + 5 mm
- pionowe - 10 mm - odchyłka ± 5 mm
W murach zbrojonych poprzecznie grubość spoin, w których ma być ułożone zbrojenie, powinna być
co najmniej o 4 mm większa niż grubość zbrojenia, ale całkowita grubość spoiny nie powinna przekra
czać wielkości podanej powyżej łącznie z odchyłką dodatnia. W murach zbrojonych podłużnie spoiny, w
których mają być umieszczone pręty zbrojenia wewnętrznego, powinny mieć grubość co najmniej o 5 mm
większą niż średnica prętów, a grubość warstwy ochronnej zaprawy w zależności od rodzaju kon
strukcji powinna odpowiadać wymaganiom określonym w PN-67/B-03005
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W murach nie przewidzianych do tynkowania lub spoinowania spoiny powinny być całkowicie wy
pełnione zaprawą aż do lica muru. W murach nośnych przewidzianych do tynkowania lub spoinowania
nie należy wypełniać zaprawą spoin na głębokość 5-10 mm, licząc od lica muru, a przy powierzchniach
muru, przy których jest umieszczone zbrojenie zewnętrzne - na głębokość nie mniejszą niż 10 mm i nie
większą niż 20 mm.
5.5. Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych Wymagania ogólne
Montaż należy prowadzić przy temperaturze w pomieszczeniu nie niższej niż 15°C i wilgotności
względnej powietrza nie większej niż 60% z tym, że okładziny bez spoinowania mocowane na gwo
ździe albo wkręty mogą być osadzane już przy temperaturze nie niższej niż 5°C.
Płyty należy przybijać do drewnianych elementów konstrukcji lub podkładu za pomocą gwoździ
papowych, a do stalowych lub aluminiowych - mocować za pomocą -wkrętów, np. samogwintujących
wg PN-79/M-83102. Metalowe elementy konstrukcji powinny być w odpowiedni sposób zabezpieczone
przed korodującym działaniem gipsu. Rozstaw gwoździ lub wkrętów powinien być nie większy niż 30
cm, a ich odległość od krawędzi płyty powinna wynosić 10-15 mm. Łebki gwoździ lub wkrętów powinny
być tak dociśnięte, aby wgłębiały się w licowe powierzchnie płyt, ale nie powodowały przerwania kartonu
lecz jedynie mogą go nieco wgniatać w gips. Łebki elementów mocujących należy zaszpachlować.
Wykonywanie spoin
Wolną przestrzeń pomiędzy krawędziami płyt należy oczyścić i zwilżyć, a następnie wypełnić
gęstym zaczynem gipsowym z dodatkiem opóźniacza dopuszczonego do stosowania w budownictwie
do spoin gipsowych. Zaczyn gipsowy należy wcisnąć w spoiny tak, aby przylegał do podłoża, do
mocujących placków lub łat drewnianych, a nadmiar zaczynu ściągnąć.
Spoinę płaską należy po stwardnieniu wyrównać szpachlówką olejną lub rzadkim zaczynem do lica płyt tyn
kowych. Spoinę wklęsłą należy przed stwardnieniem zaczynu wyprofilować szablonem metalowym lub z
twardego drewna. Przy ościeżnicach, podokiennikach, itp. powinny być wykonywane wyłącznie
spoiny wklęsłe lub bruzdy o szerokości 2-4 mm wypełnione zaczynem gipsowym i osłonięte listew
ką ze sztucznego tworzywa lub z drewna. Zamiast zaczynu gipsowego może być do spoinowania użyta
szpachlówką.
5.6. Ścianki systemowe
Po dostarczeniu elementów ścianek systemowych na budowę należy je zamontować w miejscach po
danych w projekcie. Montażu dokonać zgodnie z instrukcją Producenta i odpowiednimi przepisami do
tyczącymi wykonywania tego rodzaju robót.
5.7. Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne
Przewody (kanały) kominowe w budynku: wentylacyjne, spalinowe i dymowe, prowadzone w ścianach
budynku, w obudowach, trwale połączonych z konstrukcją lub stanowiące konstrukcje samodzielne, po
winny mieć wymiary przekroju, sposób prowadzenia i wysokość, stwarzające potrzebny ciąg zapew
niający wymaganą przepustowość, oraz spełniające wymagania określone w Polskich Normach.
Przewody kominowe powinny być szczelne. Najmniejszy wymiar przekroju lub średnicy murowanych prze
wodów kominowych spalinowych o naturalnym ciągu i przewodów dymowych powinien nosić co najmniej
0,14 m.
Przewody kominowe do wentylacji grawitacyjnej powinny mieć powierzchnię przekroju co najmniej 0,016 m2
oraz najmniejszy wymiar przekroju co najmniej 0,11 m, a do wentylacji mechanicznej - wymiary przekroju
wynikające z obliczeń przepływów powietrza.
Przewody kominowe powinny być wyprowadzone ponad dach na wysokość zabezpieczającą przed niedo
puszczalnym zakłóceniem ciągu.
Wymaganie uznaje się za spełnione, jeżeli wyloty przewodów kominowych zostaną wyprowadzone
ponad dach w sposób określony Polską Normą dla kominów murowanych PN-89/B-10425.
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6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6. l. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Przedmiotem kontroli będzie sprawdzanie wykonywania Robót w zakresie ich zgodności z Dokumentacją
Projektową, Specyfikacją Techniczną i instrukcjami Inżyniera. Wykonawca jest zobowiązany do stałej i sys
tematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakcep
towaną przez Inżyniera. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne".
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych ścianek działowych. Wykonaw
ca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania Inżynierowi
zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową ST i PZJ.
Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w spe
cyfikacjach, mogą być przez Inżyniera dopuszczone do użycia bez badań. Przed przystąpieniem do badania, Wy
konawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie badania
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wynik badań do akceptacji Inżyniera. Wy
konawca powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynu
ować dopiero po stwierdzeniu założonej jakości.
6.2. Program badań.
Podstawę do odbioru technicznego robót murowych stanowią następujące badania:
a) sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną,
b) badanie materiałów,
c) badanie wykonanych konstrukcji murowych
6.3. Warunki przystąpienia do badań Założenia ogólne.
W zależności od konkretnego przypadku i ogólnych warunków budowy badania należy przeprowa
dzać w trakcie odbioru poszczególnych elementów robót murowych lub w czasie odbioru całości tych
robót
Badania prawidłowości i dokładności wykonania zbrojenia murów należy przeprowadzać w trakcie robót i
wyniki zapisać do dziennika budowy
Do odbioru całości robót zakończonych wykonawca obowiązany przedstawić:
a) protokół badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) jakości materiałów,
b) protokoły badań między operacyjnych (częściowych).
c) zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonania robót.
Badanie konstrukcji murowych
\ sprawdzenie prawidłowości wiązania cegieł, w murze, w stykach murów i narożnikach
- sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia
- sprawdzenie zbrojenia
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowości krawędzi ścian
- sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi ścian
- sprawdzenie poziomowości warstw muru
- sprawdzenie kąta
- sprawdzenie liczby użytych połówek cegły
- sprawdzenie prawidłowości montażu konstrukcji aluminiowej pod ścianki działowe z płyt
- sprawdzenie prawidłowości montażu płyt
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- sprawdzenie prawidłowości montażu ścianek systemowych
7.

OBMIAR ROBÓT

7. l. Ogólne zasady obmiaru Robót
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne" 7.2. Jednostka obmiaru
Jednostkami obmiaru wykonania robót są jednostki określone w Przedmiarze Robót.
8.

ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne"
8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inżyniera
jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. W przypadku stwierdzenia usterek Inżynier
ustali zakres robot poprawkowych, które Wykonawca zrealizuje na własny koszt w terminie uzgod
nionym z Inżynierem. Odbiór robót murowych wykonać zgodnie z normą PN-68/B-10020 i PN-89/B10425.
9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI

9. l. Ogólne wymagania dotyczące płatności
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne" 9.2. Płatności
Należne płatności wyliczone będą za wykonane Roboty zgodnie z Dokumentacją Projektową, Ob
miarem Robót i oceną jakości wykonania Robót - w oparciu o ceny jednostki obmiarowej, podane w
Wycenionym Przedmiarze Robót.
Cena wykonania Robót obejmuje:
- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,
- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów,
- wykonanie rusztowania,
- wykonanie pomostów roboczych i zabezpieczeń,
- wykonanie murów z cegły,
- wykonanie ścianek działowych z płyt
- wykonanie ścianek systemowych
- rozbiórkę rusztowań oraz pomostów roboczych i zabezpieczeń,
- oczyszczenie terenu Robót
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń,
- oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
- PN-88/B-30000 Cement portlandzki.
- PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw.
- PN-M-48090:1996 Rusztowania stalowe z elementów składanych.
- PN-B-03163-2:1998 Rusztowania drewniane budowlane.
- PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze
- PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne - Cegły budowlane
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- PN-B-12002:1997 Wyroby budowlane ceramiczne - Cegły dziurawki
- PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne - Cegły kratówki
- PN-B-12006:1997 Wyroby budowlane ceramiczne - Pustaki do przewodów wentylacyjnych
- PN-B-12007:1997 Wyroby budowlane ceramiczne - Pustaki do przewodów dymowych
- PN-EN 438-1:1997 Wysokociśnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL) - Płyty z żywic termoutwardzalnych
- Wymagania
- PN-B-79405:1997 Płyty gipsowo-kartonowe
- PN-65/B-14502 Zaprawy budowlane wapienne
- PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
- PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe
- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe
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