SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
Termomodernizacja dachu Gimnazjum nr 1 w Koronowie

ST 02.00.00
1.

ROBOTY MURARSKIE

_________

WSTĘP

1.1.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na wykonaniu robót
murowych ścian.
1.2.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru Robót,
które zostaną zrealizowane w ramach zadania -
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- w zakresie wykonania i odbioru robót murarskich.
1.3.

Zakres Robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia następujących robót:
- przemurowanie kominów.
1.4.

Określenia podstawowe

Warstwa

konstrukcyjna - część ściany oparta

na fundamencie lub stropie,

przenosząca obciążenia własne

muru, obciążenia od stropów, od zabudowy otworów i mocowanych elementów instalacyjnych i wyposażenia.
Warstwa izolacyjna - nałożona na warstwę konstrukcyjną i trwale z nią połączona powłoka lub warstwa materiału,
którego zadaniem jest przede wszystkim nadanie własności izolacyjnych murowi.
Warstwa elewacyjna - nałożona bezpośrednio na warstwę konstrukcyjną lub izolacyjną, albo samodzielnie
stojąca, oddzielona przerwą powietrzną zewnętrzna warstwa ściany.
Kotwienie - mocowanie warstwy izolacyjnej, elewacyjnej lub elementów instalacji i wyposażenia w warstwie
nośnej.
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST- 00.00
„Wymagania ogólne".
1.5.

Ogólne wymagania dotyczące Robót

1.Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne".
2.Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i
ST.
2. MATERIAŁY
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów
Według ST 00-00
2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów
•

cegła pełna: klasy 15 Mpa; Cegły pełne powinny spełniać wymagania normy PN-B-12050:1996 lub
aprobaty technicznej,

•

Zaprawy do murowania:

Rozróżnia się zaprawy produkowane fabrycznie oraz zaprawy produkowane na budowie.
Stosowanie zapraw produkowanych fabrycznie oraz zapraw produkowanych na budowie (dla których kontroluje
się dozowanie składników i wytrzymałość zaprawy) upoważnia do zakwalifikowania wykonania robót do kategorii
A (przy spełnieniu pozostałych wymogów zgodnie z PN-B-03002: 1999).
Stosowanie zapraw produkowanych na budowie, dla których ustala się markę zaprawy tylko na podstawie jej
orientacyjnego składu objętościowego, kwalifikuje wykonanie robót do kategorii B.
Przyporządkowanie zaprawy o danej wytrzymałości średniej do odpowiedniej klasy zaprawy powinno być zgodne
z zakresem zmian wytrzymałości zaprawy podanym w tablicy 1.
Tablica 1 Zakres zmian wytrzymałości przypisany klasie zaprawy
Klasa zaprawy

Wytrzymałość średnia

Zakres zmian wytrzymałości w trakcie

[MPa]

badania [MPa]

Ml

1

od 1,0 do 1,5

M2 M5 M10 M20

2

od 1,6 do 3,5

5 10 20

od 3,6 do 7,5
od 7,6 do 15,0 od 15,1 do 30,0

2.3.

Składowanie materiałów

Według ST 00-00
3. SPRZĘT
3.1.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST - 00 „Wymagania ogólne".
3.2.

Sprzęt do wykonania robót

Nie stawia się szczególnych wymagań w zakresie sprzętu, wykraczających poza ST-00 „Wymagania ogólne"
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ROBOTY MURARSKIE

_________

TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST - 00 „Wymagania ogólne".
5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1.

Ogólne zasady wykonania Robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne".
•

Konstrukcje murowe powinny być w trakcie wykonywania zabezpieczane przed

oddziaływaniem

warunków atmosferycznych (np. niskich temperatur, deszczu, śniegu, kurzu) za pomocą folii, mat itp.
•

Warunki wykonania konstrukcji z elementów murowych w okresie obniżonych temperatur powinny
zapewniać wiązanie i twardnienie zaprawy zgodnie z przygotowanymi procedurami technologicznymi.

Szybkość wznoszenia murów powinna być dostosowana do przyjętego rodzaju zaprawy w murze i jej
wytrzymałości. Dla przeciętnych warunków szybkość ta nie powinna być większa od podanej w tablicy 2.
Tablica 2 Szybkość wznoszenia murów
Rodzaj zaprawy

Najkrótszy okres (w dobach) od rozpoczęcia muru dolnej kondygnacji do rozpoczęcia na
tym samym odcinku muru następnej kondygnacji przy wysokości h muru dolnej
kondygnacji
h ≤3,5

3,5 ≤h ≤ 5

5≤h≤7

Cementowo-wapienna

5

6

7

Cementowa

3

3,5

4

Grubość spoin
•

Nominalna grubość spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych wykonywanych przy
użyciu zapraw zwykłych i lekkich nie powinna przekraczać 12mm z odchyleniem +3 i -2mm,

•

Spoiny pionowe uważa się za wypełnione, jeżeli zaprawa sięga co najmniej 0,4 długości spoiny. W
przeciwnym razie spoiny należy uważać za niewypełnione.

•

Przy stosowaniu zapraw do spoin cienkich grubość nominalna spoin wspornych nie powinna być
większa niż 3mm z odchyleniem -1mm.

•

Mury nie przeznaczone do tynkowania powinny być spoinowane. Spoinowanie można wykonywać
równocześnie ze wznoszeniem

muru

lub po jego wykonaniu.

Profile

spoiny

powinny zapewniać

odprowadzanie wody opadowej poza obręb spoiny.
•

Mury tynkowane lub spoinowane po zakończeniu murowania należy wykonywać na spoiny niepełne,
pozostawiając spoinę niewypełnioną zaprawą na głębokość ok. 15mm od lica.

•

W murach zbrojonych poprzecznie grubość spoin powinna być o 5mm większa od średnicy zbrojenia
umieszczonego w spoinie.

5.2.

Szczegółowe zasady wykonania Robót

Warunki przystąpienia do robót murowych
Przed rozpoczęciem robót murowych należy przeprowadzić kontrolę co najmniej:
•

zgodności wykonania robót ziemnych i usytuowania fundamentów,

•

zgodności usytuowania, wymiarów i kątów skrzyżowania ścian,

•

zgodności właściwości elementów murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi,

•

sprawności stosowanego sprzętu.

Sprawdzić w projekcie konstrukcyjnym, zgodnie z PN-B-03002:1999, założenia dotyczące przyjętej kategorii
wykonania robót murowych oraz kategorii elementów murowych. W przypadku sytuacji, w której przyjęte w
projekcie założenia są korzystniejsze od zaistniałych na budowie, konieczna jest analiza stanu bezpieczeństwa
konstrukcji dla nowych warunków wykonana przez projektanta konstrukcji.
Sprawdzić jakość elementów murowych i zapraw, wymagając od producentów wyrobów certyfikatów zgodności
lub deklaracji zgodności lub też prowadząc badania we własnym zakresie i oceniając je zgodnie z PN-B03002:1999.
Wykonanie murów jednolitych
Mury z cegły ceramicznej pełnej
Układ cegieł w murze powinien odpowiadać zasadom prawidłowego wiązania zgodnie z PN-68/B-10020. Można
stosować układy tradycyjne (kowadełkowy, krzyżykowy, polski, holenderski) oraz układ wielorzędowy (w filarach).
Specjalne dekoracyjne układy cegieł w ścianach nietynkowanych mogą być stosowane pod warunkiem zachowania
zasad prawidłowego wiązania.
W połączeniach murów warstwa wozówkowa jednego muru powinna być przeprowadzona przez miejsce
połączenia (styku) bez przerw, a warstwa główkowa drugiego muru (na tym samym poziomie) powinna dochodzić
tylko do połączenia. Spoiny poprzeczne nie powinny pokrywać się z przedłużeniem lic obu murów, lecz być
przesunięte o 1/4 lub 3/4 cegły.
Ścianki działowe o grubości 1/4 cegły należy murować na zaprawie cementowej marki nie niższej niż M3. W

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
Termomodernizacja dachu Gimnazjum nr 1 w Koronowie

ST 02.00.00

ROBOTY MURARSKIE

_________

przypadku gdy wysokość ścian przekracza 2,5 m lub szerokość 5,0 m, należy stosować zbrojenie z bednarki lub
z prętów okrągłych w co czwartej spoinie. Ścianki te powinny być połączone ze ścianami konstrukcyjnymi za
pomocą strzępi, a zbrojenie zakotwione na głębokości co najmniej 70 mm.
Liczba cegieł połówkowych użytych do wykonywania murów nośnych nie powinna przekraczać 15%.
6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.

Ogólne zasady kontroli

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w STT - 00 „Wymagania ogólne".
6.2.

Zakres badań prowadzonych w czasie budowy

Inżynier może w dowolnym czasie dokonywać kontroli i pomiarów sprawdzających zachowanie reżimów
wymiarowych - pionu, poziomu ścian i ich elementów, grubości i stopnia wypełnienia spoin, sposobu wiązania
elementów muru.
Badania materiałów i wyrobów
Badania właściwości materiałów i wyrobów powinny być przeprowadzane zgodnie z wymaganiami podanymi w
normach i aprobatach technicznych. Potwierdzenie właściwości materiałów i wyrobów z każdej dostawy powinno
być podane:
-w zaświadczeniach z kontroli,
-w zapisach w dzienniku budowy,
-w innych dokumentach.
Każda dostawa materiałów lub wyrobów powinna być wyraźnie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklarację
zgodności. Transport, dostawa, odbiór i przechowywanie materiałów i wyrobów powinny być zgodne z
wymaganiami norm i aprobat technicznych. Przy odbiorze elementów murowych na budowie należy sprawdzić
zgodność typu, rodzaju, klasy, wymiarów i asortymentu elementów murowych z wymaganiami podanymi w
projekcie lub w specyfikacji technicznej.
Badania konstrukcji murowych
Ocenę prawidłowości wiązania muru w szczególności w stykach i narożnikach na zgodność z ustaleniami należy
przeprowadzić na podstawie oględzin i zapisów w dzienniku budowy.
Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia zaprawą należy przeprowadzić na podstawie oględzin i pomiaru
taśmą z podziałką milimetrową. W przypadku murów zewnętrznych spoinowanych, sprawdzenie należy
przeprowadzić na losowo wybranej ścianie za pomocą taśmy stalowej. Do oceny należy przyjmować średnią
grubość spoiny ustaloną przy założeniu średnich wymiarów cegły na odcinku ściany o długości conajmniej 1,0m.
Sprawdzenie poziomowości warstw muru należy przeprowadzić z pomocą poziomnicy murarskiej lub wężowej
oraz łaty kontrolnej, a w przypadku budynków o długości powyżej 20m - za pomocą niwelatora.
Sprawdzenie prawidłowości wykonania ścianek działowych,

nadproży,

gzymsów,

przewodów,

przerw

dylatacyjnych oraz osadzania ościeżnic należy przeprowadzić na podstawie oględzin.
Sprawdzenie liczby użytych uszkodzonych lub połówkowych elementów murowych należy przeprowadzać w
trakcie robót i na podstawie zapisów w dzienniku budowy.
7.

OBMIAR ROBÓT

1.Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne".
2.Jednostką obmiaru jest:
•

m3

•

m2

8.

ODBIÓR ROBÓT

8.1.
1.

Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne".

Wymagania przy odbiorze określa norma PN-68/10020 „Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy
odbiorze”, PN-68/10024 „Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych
betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze”.
Sprawdzeniu podlega:
•

zgodność wykonania z dokumentacją techniczną,

•

rodzaj zastosowania materiałów,

•

wygląd zewnętrzny powierzchni ścianek, naroży i obrzeży,

•

dopuszczalne odchyłki wymiarów

murów z cegły, pustaków ceramicznych i bloczków betonu

komórkowego powinny odpowiadać wymaganiom określonym w normach
•
9.

wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być wpisane do Dziennika Budowy.
PRZEPISY ZWIĄZANE

•PN-EN 1059:2000 Metody badania murów. Określanie wytrzymałości na ściskanie

