ST-1.03 ROBOTY MUROWE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót,
które zostaną wykonane przy remoncie budynku Zespołu Szkół nr 5 im. Karola Brzostowskiego w Ełku ul.
Sikorskiego 5.
1.2

Zakres robót

Zadanie obejmuje wykonanie w jednym lub kilku etapach remontu pomieszczeń Zespołu Szkół Nr 5 w
Ełku.
l .3 Zakres Robót objętych ST
1.3.1. Wymagania ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Specyfikacjami Technicznymi: według spisu treści
1.3.2. NiezaleŜnie od innych postanowień będą stosowane przez Wykonawcę normy państwowe, instrukcje
i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych.
l .4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z właściwymi obowiązującymi
przepisami, z ST-1.00 „Wymagania Ogólne" i właściwymi 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 InŜyniera. Ogólne wymagania podano w ST-1.00 „Wymagania Ogólne"
2.

MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-1.00 „Wymagania ogólne". Wszystkie zakupione 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 wyposaŜone w takie dokumenty na Ŝyczenie InŜyniera.
2.2. Cegła
Cegła w zaleŜności od rodzaju i typu oraz od miejsca zastosowania powinna odpowiadać wymaganiom
ustalonym w PN-B-12011:1997, PN-B-12002:1997, PN-B-12061:1997, PN-B-12050:1996.
Stosowanie cegły o wymiarach nie objętych powyŜszymi 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.
W murach nośnych nie zbrojonych dopuszcza się stosowanie połówek cegły w liczbie nie przekraczającej 15%, a w murach nośnych zbrojonych -10% całkowitej liczby uŜytych cegieł. W ścianach wypełniających, w murach podokiennych oraz w ścianach najwyŜszej kondygnacji i na poddaszu (z wyjątkiem murów ogniochronnych) dopuszcza się uŜycie cegieł ułamkowych przy jednoczesnym zastosowaniu co najmniej
50% cegieł całych i przy wystarczającym przewiązaniu spoin. Przed wbudowaniem cegła powinna być moczona (polewana wodą).
2.3. Bloczki i pustaki z betonu, pustaki ceramiczne.
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Bloczki i pustaki z betonu powinny odpowiadać wymaganiom określonym w PN-B-19306:1999,
PN-B-19307:1999.
2.4. Zaprawy
Do murów niezbrojnych nie naraŜonych na trwałe i silne zawilgocenie mogą być stosowane zaprawy budowlane wapienne wg PN-65/B-14502, cementowo-wapienne wg PN-65/B-14503; a tam, gdzie to jest uwarunkowanej względami konstrukcyjnymi - takŜe zaprawy budowlane cementowe wg PN-65/B-14504.
Do konstrukcji murowych znajdujących się w warunkach wilgotnych naleŜy stosować tylko zaprawy budowlane cementowe.
Do murów zbrojonych powinny być stosowane zaprawy budowlane cementowe wg PN-I 65/B-14504, przy
czym marka zaprawy nie powinna być niŜsza niŜ 50 w przypadku murów znajdujących się w warunkach suchych, a nie niŜsza niŜ 80 -w warunkach wilgotnych.
Ponadto dopuszcza się stosowanie takich zapraw specjalnych, które na podstawie wyników |badań przeprowadzonych przez upowaŜnione laboratoria spełniają następujące warunki:
a) charakteryzują się przyczepnością do stali wystarczającą do zapewnienia współpracy materiałów
b) gwarantują uzyskanie przez nie wymaganej wytrzymałości,
c) nie powodują korozji zbrojenia.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak teŜ przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp Sprzęt uŜywany
przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację InŜyniera.
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach InŜyniera w terminie przewidzianym kontraktem.
3.2. Sprzęt
-wyciąg
- betoniarka
- drobny sprzęt montaŜowy
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-1.00 „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 InŜyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.
4.2. Materiały i sprzęt mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez
InŜyniera w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-1.00 „Wymagania ogólne".
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Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robót
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty murowe. Roboty murowe wykonać
zgodnie z normą PN-68/B-10020 i PN-89/B-10425.
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,
5.3. Układ cegieł
Układ cegieł powinien odpowiadać ogólnym zasadom prawidłowego wiązania muru, przy czym moŜe
być zastosowany jeden z układów tradycyjnych, w których spoiny pionowe w dwóch kolejnych warstwach poziomych muru powinny się mijać co najmniej o 6 cm albo teŜ układ typu wielorzędowego, w
którym przewiązanie podłuŜnych spoin pionowych następuje w kaŜdej szóstej lub czwartej (filary)
warstwie poziomej muru. Układ typu wielorzędowego zaleca się stosować szczególnie w filarach o
przekroju prostokątnym. Dla murów nie przeznaczonych do tynkowania projekt moŜe 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 naleŜy 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 ułoŜone zbrojenie, powinna być co
najmniej o 4 mm większa niŜ grubość zbrojenia, ale całkowita grubość spoiny nie powinna przekraczać
wielkości podanej powyŜej łącznie z odchyłką dodatnia. W murach zbrojonych podłuŜnie spoiny, w których
mają być umieszczone pręty zbrojenia wewnętrznego, powinny mieć grubość co najmniej o 5 mm większą niŜ
średnica prętów, a grubość warstwy ochronnej zaprawy w zaleŜności od rodzaju konstrukcji powinna
odpowiadać wymaganiom określonym w PN-67/B-03005
W murach nie przewidzianych do tynkowania lub spoinowania spoiny powinny być całkowicie wypełnione zaprawą aŜ do lica muru. W murach nośnych przewidzianych do tynkowania lub spoinowania nie
naleŜy 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 niŜ 10 mm i nie większą niŜ 20
mm.
5.5. Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne
Nie przewidziano wykonywania tego typu wymurowań.
5.6. Bloczki i pustaki z betonu, pustaki ceramiczne.
Układ muru powinien odpowiadać zasadom prawidłowego wiązania przyjętym dla muru z cegły: spoiny w
dwóch następujących po sobie warstwach poziomych muru powinny się mijać co najmniej o 6 cm,
Mury powinny być wznoszone równomiernie na całej ich długości, a ściany podłuŜne i poprzeczne
powinny być wykonywane jednocześnie z odpowiednim wzajemnym przewiązaniem lub zakotwieniem.
Mury konstrukcyjne jednej kondygnacji powinny być wykonane z elementów jednakowej odmiany i marki i na jednakowej zaprawie. Elementy powinny być czyste, a ich powierzchnie powinny być przed ułoŜeniem zwilŜone wodą: nie dopuszcza się wbudowywania elementów uszkodzonych w stopniu przekraczającym wielkości podane w BN-67/6745-01. Bloczki powinny być układane w murze tak, aby siły pionowe działały w kierunku prostopadłym do wzrostu masy w formie.
W ścianach nie dopuszcza się wykonywania bruzd, przebić i wnęk, z wyjątkiem bruzd skrobanych
oraz gniazd i przebić rozwiercanych dla przewodów instalacyjnych. W przypadku dłuŜszej przerwy we
wznoszeniu murów, trwającej ponad l tydzień, lub gdy występują opady ciągłe - naleŜy wykonane mury
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zabezpieczyć przed opadami, np. przez osłonięcie od góry pasem papy.
6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Przedmiotem kontroli będzie sprawdzanie wykonywania Robót w zakresie ich zgodności z Dokumentacją
Projektową, Specyfikacją Techniczną ł instrukcjami InŜyniera. Wykonawca jest zobowiązany do stałej i
systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną w mniejszej ST i
zaakceptowaną przez InŜyniera. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-1.00 „Wymagania
ogólne". Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia załoŜonej jakości wykonywanych robót murowych. Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania
InŜynierowi zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową
ST i PZJ.
Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w
specyfikacjach, mogą być przez InŜyniera dopuszczone do uŜycia bez badań. Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić InŜyniera o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania,
Wykonawca przedstawia na piśmie wynik badań do akceptacji InŜyniera. Wykonawca powiadamia pisemnie InŜyniera o zakończeniu kaŜdej roboty zanikającej, którą moŜe kontynuować dopiero po stwierdzeniu załoŜonej 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 ZałoŜenia ogólne.
W zaleŜności od konkretnego przypadku i ogólnych warunków budowy badania naleŜy przeprowadzać w
trakcie odbioru poszczególnych elementów robót murowych lub w czasie odbioru całości tych robót
Badania prawidłowości i dokładności wykonania zbrojenia murów naleŜy 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, bloczków betonu komórkowego i pustaków ceramicznych do
przewodów kominowych w murze, w stykach murów i naroŜnikach
- sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia
- sprawdzenie zbrojenia
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowości krawędzi muru
- sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru
- sprawdzenie poziomowości warstw muru
- sprawdzenie kąta
- sprawdzenie liczby uŜytych połówek cegły
- wielkość przekroju przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych
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7.

OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-1.00 „Wymagania ogólne"
7.2. Jednostka obmiaru
Jednostkami obmiaru wykonania robót są jednostki określone w Przedmiarze Robót.
8.

ODBIÓR ROBÓT

8. l. Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-1.00 „Wymagania ogólne"
8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami InŜyniera
jeŜeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.
W przypadku stwierdzenia usterek InŜynier ustali zakres robot poprawkowych, które Wykonawca
zrealizuje na własny koszt w terminie uzgodnionym z InŜynierem. Odbiór robót murowych wykonać zgodnie z normą PN-68/B-10020 i PN-89/B-10425.
9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-1.00 „Wymagania ogólne"
9.2. Płatności
NaleŜne płatności wyliczone będą za wykonane Roboty zgodnie z Dokumentacją Projektową, Obmiarem 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,
- 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-12061:1997 Wyroby budowlane ceramiczne - Cegły i kształtki elewacyjne
- PN-B-19306:1999 Prefabrykaty budowlane z betonu - Elementy ścienne drobnowymiarowe - Bloczki
- 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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