SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SST – 5 ROBOTY MURARSKIE

1.

WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych ze wznoszeniem murów w ramach zadania pn. „ZMIANA SPOSOBU
UŻYTKOWANIA ORAZ PRZEBUDOWA I DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ W CZĘŚCI BUDYNKU NA
KLUB DZIECIĘCY”, zlokalizowanego na dz. nr ewId. 280/1, 280/2, 278/32, obręb Kroczewo, gmina
Załuski, powiat płoński.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie robót murarskich i obejmują:
− wykonanie ścianek działowych z bloczków gazobetonowych gr. 12 cm
− zamurowanie otworów okiennych ścian zewnętrznych gr. 24 cm

2.

MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-0 pkt. 3.

Do wykonania robót murarskich należy stosować materiały zgodnie z Dokumentacją
Projektową tj. opisem technicznym i rysunkami.
Do podstawowych materiałów należą:
− bloczki z betonu komórkowego gr. 12cm, 24cm
− zaprawa cementowa i cementowo-wapienna,
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą odpowiadały wymaganiom norm.
W określonym przez Inspektora nadzoru czasie przed wbudowaniem materiałów,
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła ich wytwarzania oraz
odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie, jak też na życzenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego próbki do zatwierdzenia.

3.

SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 pkt. 4.

Do wykonania prac murarskich należy stosować sprzęt odpowiedni do tego rodzaju robót.
Sprzęt wykorzystywany przez wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać
wymagania w zakresie BHP.
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Używany przez Wykonawcę sprzęt nie może powodować niekorzystnego wpływu na jakość
robót.

4.

TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 5.

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratą stateczności.

5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-0 pkt. 6.
5.2. Wykonanie do robót
1) Mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek,
wyskoków i otworów.
2) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia
murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe.
3) pustaki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.
4) wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.
5) w przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników
atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej
przerwie należ sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw
pustaków i uszkodzonej zaprawy.
6) w murach należy przyjmować spoiny poziome gr. 12mm ( max 17mm, min.10mm), a
spoiny pionowe gr. 10 mm (max. 15mm, min. 5mm).

6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robot
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST-0 pkt. 7.
6.2. Sprawdzenie jakości robót
Sprawdzeniu jakości podlega wykonanie:
− odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi,
− odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni każdej warstwy muru
− odchylenia przecinających się powierzchni murów od kąta przewidzianego w projekcie,
− odchylenia wymiarów otworów ościeży
− ułożenia elementów żelbetowych prefabrykowanych,
Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów:
1) Zwichrowania i skrzywienia - na 1 metrze długości-6mm
− na całej powierzchni-20mm
2) Odchylenia od pionu:
− na wysokości 1m-6mm
− na wys. kondygnacji-10mm
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− na całej wysokości-30mm
3) Odchylenia każdej warstwy od poziomu - na 1m długości-2mm
− na całej długości-30mm
4) Odchylenia wymiarów otworów w świetle o wymiarach - do 100cm: szerokość +6, -3mm;
wysokość +15,-10mm
− ponad 100cm: szerokość +10, -5mm; wysokość +15,-10mm

7.

OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w ST-0 pkt. 8.

7.1. Jednostki obmiarowe
Zgodnie z przedmiarem robót.

8.

ODBIÓR I PRZYJĘCIE ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót określa ST-0 pkt.9.

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robót Budowlano - Montażowych.
Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę:
− prawidłowości położenia robót w planie i przekroju
− prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów, np.
szczelin dylatacyjnych
− prawidłowości wykonania murów z cegły i bloczków betonowych
− niezbędne decyzje o dopuszczeniu materiałów i urządzeń do stosowania w
budownictwie,

9.

PODSTAWA I WARUNKI PŁATNOŚCI
Ogólne zasady płatności za wykonanie robót określa umowa oraz ST-0 pkt. 10.

10. PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

PN-68/B-10020 Roboty murowe. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych. Poprawki 1 B 1 2/82 poz. 12
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane PN-92/M-47335
Betoniarki PN-79/M-47340.00 Betonowanie. Podział
PN-80/M-47340.02 Betonowanie. Ogólne wymagania i badania
PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z
rur
PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe
PN-M-47900-4:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza
PN-ISO 3443-4:1994 Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchyłek
montażowych i ustalania tolerancji
PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót
budowlanych
PN-87/B-02355 Tolerancje wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne
PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości
zanieczyszczeń w postaci gliny.
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów
mineralnych.
PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości.
PN-EN 1925:2001 Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczenie współczynnika
nasiąkliwości kapilarnej.
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Część 2: Domieszki do
betonu. Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie.
PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Część 6: Pobieranie próbek,
kontrola zgodności i ocena zgodności.
PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne
wymagania i badania.
PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe. Wspólne wymagania i
badania.
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.
PN-72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Część 1: Klasyfikacja.
PN-EN 313- 2:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Część 1: Terminologia.
PN-EN 636-3:2001 Sklejka. Wymagania techniczne. Część 3: Wymagania dla sklejki
użytkowanej w warunkach zewnętrznych.
PN-84/M-81000 Gwoździe. Ogólne wymagania i badania.
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