SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
CZĘŚĆ B 01 – ROBOTY BUDOWLANE - ROBOTY MUROWE
1.
1.1.

WSTĘP
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Część B 01 są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót murowych w zakresie określonym w „PROJEKCIE
BUDOWLANYM BUDOWY PODSTACJI TRAKCYJNEJ W SKOKOWEJ”
opracowanym przez PROIN PROJEKTOWANIE – POZWOLENIA –NADZORY, pl.
Skarżyńskiego 1, 58-301 Wałbrzych..
1.2.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.

Zakres robót objętych ST

Specyfikacja Techniczna Część B 01 „Roboty budowlane - Roboty murowe” obejmuje
następujący zakres robót:
- wymurowanie ścian nośnych i działowych budynku podstacji
- wymurowanie ścian kanałów podposadzkowych
1.4.

Określenia podstawowe

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi
odpowiednimi normami i Częścią G - „Wymagania ogólne."
1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją
Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Części G - „Wymagania ogólne."
2.
2.1.

MATERIAŁY
Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.2.

Wyroby ceramiczne.

2.2.1. Cegła budowlana pełna klasy 10 wg PN-B 12050:1996

Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
Masa 3,3 - 4,0kg
Cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej.
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Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem
przechodzącym przez całą grubość cegły o długości powyżej 6mm nie może przekraczać
dla cegły -10% cegieł badanych.
Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 24%.
Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa
Gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm3
Współczynnik przewodności cieplnej 0,52-0,56 W/mK
Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15°C i odmrażania - brak
uszkodzeń po badaniu.
Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła puszczona z wysokości l,5m na inne
cegły nie rozpadła się.
2.2.2. Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

Wymiary jak poz. 2.2.1.
Masa 4,0-4,5 kg.
Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych
Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%.
Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa.
Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa.
Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na
inne cegły nie rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej
pęknięcie. Ilość cegieł nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa
niż:
2 na 15 sprawdzanych cegieł
3 na 25 sprawdzanych cegieł
5 na 40 sprawdzanych cegieł
2.2.3. Cegła dziurawka

Wymiary jak poz. 2.2.1.
Cegła drążona wypalana z gliny powinna odpowiadać normie PN-74/B-12002. Przy
odbiorze cegły na budowie należy sprawdzić zgodność klasy oznaczonej na cegłach z
zamówieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej. Klasa cegły
powinna być dobrana odpowiednio do stosowanej marki zaprawy zgodnie z wymogami
normy PN-87/B-03002. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe cegły pełnej wynoszą
odpowiednio: ± 6mm dla długości, ± 4mm dla szerokości, ± 3mm dla grubości.
2.3.

Wyroby betonowe.

Bloczki betonu komórkowego (ściany zewnętrzne)
Wymiary l = 590 mm, s = 240 mm, h = 240 mm
Masa 24 - 26kg
Wytrzymałość na ściskanie min 4,0 MPa
Współczynnik przenikania ciepła mniejszy niż 0,18 W/mK
Gęstość pozorna 0,4-0,7 kg/dm3
Bloczki betonu komórkowego (ściany wewnętrzne)
Wymiary l = 590 mm, s = 240 mm, h = 120 mm
Masa 12 - 13kg
Wytrzymałość na ściskanie min 4,0 MPa
Gęstość pozorna 0,4-0,7 kg/dm3
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Bloczki betonowe M6 klasy 15
Wymiary l = 380 mm, s = 240 mm, h = 120 mm
Masa 24 - 26kg
Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 16%.
Wytrzymałość na ściskanie 15,0 MPa
Gęstość pozorna 2,2-2,4 kg/dm3
Odporność na uderzenie powinna być taka, aby bloczek puszczony z wysokości l,5m na
inne bloczki nie rozpadł się.
2.4.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Klasa i wytrzymałość zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w normie
PN-B-03002:1999 „Konstrukcje murowe nie zbrojone”
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowych i cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z
dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że
temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
Materiały powinny być jak określono w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji
Technicznej bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez Inspektora Nadzoru.
3.

SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w Części G „Wymagania
ogólne”.
Do wykonania robót murowych należy użyć następującego sprzętu:
- rusztowania do prac murowych
- narzędzia ręczne
- mieszarki do zapraw
- wciągarki mechaniczne z napędem elektrycznym
Sprzęt powinien być jak określono w Specyfikacji Technicznej bądź inny, o ile
zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru.

4.

TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w Części G
„Wymagania ogólne”.
Do transportu materiałów należy użyć takich środków transportu, jak:
- samochód dostawczy
- samochód ciężarowy
- samochód skrzyniowy (dostawczy, samowyładowczy)
Załadunek jak i wyładunek materiałów musi odbywać się z zachowaniem wszelkich
środków ostrożności i bezpieczeństwa pracujących ludzi.
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Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony
zostanie przez Inspektora Nadzoru.
Transport „ciężki” powinien zostać uzgodniony z zarządem dróg właściwym dla miejsca w
zakresie godzin wykonywania i tras.
5.

WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Części G „Warunki ogólne” pkt 5.

5.1.

Wykonywanie murów.

5.1.1. Ogólne zasady wykonywania murów

Roboty murowe powinny być wykonywane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją
projektowo - kosztorysową. W przypadku ujawnienia błędów w dokumentacji lub
powstania okoliczności zmuszających do odstępstwa od projektu, decyzję o dalszym
sposobie prowadzenia robót wydaje Inspektor Nadzoru w porozumieniu z projektantem.
Cegła oraz elementy układane na zaprawie powinny być wolne od zanieczyszczeń i kurzu.
Cegłę oraz elementy porowate suche należy przed wbudowaniem nawilżyć wodą.
Mury należy układać warstwami, z przestrzeganiem prawideł wiązania, grubości spoin oraz
zachowaniem pionu i poziomu. Wnęki i bruzdy instalacyjne powinno się wykonywać
jednocześnie ze wznoszonym murem. Stosowanie cegły, bloków lub pustaków kilku
rodzajów i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem przestrzegania zasady, że każda
ściana powinna być wykonana z cegły, bloków lub pustaków jednego wymiaru i jednej
klasy.
5.1.2. Mury z cegły pełnej

W murach zwykłych grubość spoin poziomych powinna wynosić 12 mm i nie może być
większa niż 17 mm i mniejsza niż 10 mm. Spoiny pionowe powinny mieć grubość 10 mm i
nie mogą być grubsze niż 15 mm i cieńsze niż 5 mm.
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do
tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokość 5 10 mm.
Dla słupów o przekroju 0,3 m2 lub mniejszym, przenoszących obciążenia użytkowe,
dopuszczalne odchyłki spoin należy zmniejszyć o połowę.
Nie wolno zastępować całych cegieł połówkami w filarach i słupach. Połówki i cegły
ułamkowe mogą być stosowane w tych konstrukcjach w ilościach niezbędnych do
uzyskania prawidłowego rozwiązania. Rodzaj i markę zaprawy należy stosować zgodnie z
postanowieniami projektu. Odchyłki w grubości muru dla murów pełnych o grubości
ćwierć, pół i jednej cegły nie mogą przekraczać wielkości dopuszczalnych odchyłek od
odpowiednich wymiarów cegły użytej do danego muru.
5.1.3. Ścianki działowe z cegły pełnej i dziurawki

Ścianki działowe o grubości 1/4 cegły należy murować na zaprawie cementowej marki nie
niższej niż 3, przy czym przy rozpiętości powyżej 5,0 m lub przy wysokości powyżej 2,5 m
należy stosować zbrojenie z bednarki lub z prętów okrągłych w co czwartej spoinie.
Zbrojenie należy zakotwić w spoinach ścian nośnych, a w przypadku wykonania w ścianie
otworu drzwiowego - również i w powierzchni ościeżnicy przylegającej ściany.
Przesunięcie spoin w poszczególnych warstwach 1/2 cegły.
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Ścianki grubości 1/2 cegły muruje się na zaprawie cementowej lub cementowo - wapiennej.
Cegły układa się samymi wozówkami z przesunięciem spoin co 1/2 cegły. Połączenia
ścianki ze ścianami nośnymi powinny być wykonane na strzępia zazębione.
5.1.4. Wykonywanie murów z bloczku z betonu komórkowego

Przed przystąpieniem do wznoszenia ścian z bloczków z betonu komórkowego należy
sprawdzić czy gęstość objętościowa bloczków odpowiada wymaganiom norm dla odmiany
bloczków określonej w dokumentacji. Wilgotność bloczków w chwili wbudowania nie
powinna być większa niż 20%. Ściany z bloczków należy murować na zaprawach lekkich.
Mogą być stosowane również zaprawy cementowo - wapienne. Bloczki należy układać z
zachowaniem zasad normalnego wiązania na pełne spoiny o grubości 15 mm dla spoin
poziomych i 10 mm dla spoin pionowych. Odchyłki grubości spoin nie powinny być
większe niż ± 3mm. Przed ułożeniem bloczków w murze należy je obficie zwilżyć wodą,
aby beton komórkowy nie odciągał wody z zaprawy. Narożniki muru z bloczków należy
wykonywać według zasad wiązania pospolitego, stosując przenikanie się poszczególnych
warstw obu ścian. W tym samym murze konstrukcyjnym należy stosować bloczki z betonu
komórkowego jednakowej odmiany i klasy.
5.2.

Drobne roboty murarskie.

5.2.1. Osadzanie ościeżnic drewnianych i stalowych

Dopuszcza się ustawienie ościeżnic jednocześnie ze wznoszeniem muru, pod warunkiem
zabezpieczenia ościeżnic przed wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi. Zamocowanie
ościeżnic drewnianych w ścianach działowych należy wykonywać za pomocą listew
trapezowych lub trójkątnych przybitych na obu krawędziach stojaków ościeżnicy. Cegły
lub bloczki, z których muruje się ściankę, powinny być wpuszczone między listwy.
Ponadto przynajmniej w 2 miejscach stojaki ościeżnicy powinny być zamocowane do
ścianki za pomocą kotew z płaskownika lub bednarki, przybitych jednym końcem do
ościeżnicy, a drugim końcem wpuszczonych w spoinę poziomą muru na głębokość ok. 20
cm. Szerokość ościeżnicy drewnianej osadzonej w ściance działowej o grubości 1/4 lub 1/2
cegły powinna być o 3 cm większa od grubości ścianki. Zewnętrzne płaszczyzny ościeżnicy
metalowej powinny być oddalone od zewnętrznej płaszczyzny ścianek surowych o 2,5 cm,
a połączenie ościeżnicy z samą ścianką powinno być tak wykonane, aby profil ościeżnicy
był całkowicie wypełniony ścianką i zaprawą. Odległość między czołem ścianki działowej
a blachą profilu powinna wynosić co najmniej 1,5 cm, a wolna przestrzeń wypełniona
zaprawą o marce nie niższej niż 3.
Przy osadzaniu ościeżnic metalowych w ściankach uprzednio wykonanych należy wykuć
gniazda na wąsy kotwiące, a następnie po ustawieniu i wypionowaniu stojaków zaklinować
ościeżnicę silnie w murze.
5.2.2. Opieranie i omurowywanie belek

Przy opieraniu belek na murze ceglanym ostatnie trzy warstwy cegieł powinny być ułożone
na zaprawie cementowej lub cementowo - wapiennej marki co najmniej 3. Na murach z
cegły dziurawki lub bloczków belki można opierać tylko za pomocą wieńców lub poduszek
betonowych. Końce belek powinny być omurowane cegłą ułożoną na zaprawie
cementowej.
5.2.3. Osadzanie podokienników, kratek wentylacyjnych i innych elementów w murach
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Przy osadzaniu podokienników wewnętrznych o małym wysięgu należy wykuć w
ościeżach niewielkie bruzdy, następnie wyrównać zaprawą mur podokienny, dając mu mały
spadek do środka pomieszczenia, a następnie osadzić podokiennik na zaprawie cementowej
z dodatkiem mleka wapiennego. W przypadku podokienników o większym wysięgu należy
uprzednio osadzić w murze wsporniczki stalowe w odstępach co najmniej 1,0 m.
Osadzenie kratek wentylacyjnych, drzwiczek wycierowych itp. w uprzednio
pozostawionych otworach należy wykonywać na zaprawie cementowej marki co najmniej 5.
Dopuszczalne odchyłki wymiarów :
1/ Zwichrowania i skrzywienia powierzchni murów :
na dł 1 m
6mm,
na całej pow. ścian pomieszczenia
20mm
2/ Odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi :
na wysokości 1 m
6mm
na wysokości 1 kondygnacji
10mm
na całej wysokości ściany
30mm
3/Odchylenia wymiarów otworów w świetle ościeży otworów o wymiarach :
do 100 cm
szerokość
+6mm,-3mm
wysokość
+15mm,-10mm
powyżej 100cm
szerokość
+10mm,-5mm
wysokość
+15mm,-10mm
6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Części G „Wymagania ogólne” - pkt 6.
Szczegółowe zasady kontroli jakości.
Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru na
bieżąco, w miarę postępu robót jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i
zgodności wykonywanych Robot z dokumentacją techniczną i wymaganiami ST.
W szczególności obejmują:
- badanie dostaw materiałów
- kontrola prawidłowości wykonania Robót - geometrii i technologii
- kontrola zgodności wykonania z normą.
Należy przeprowadzić następujące badania :
- odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi
- odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni każdej warstwy muru
- odchylenia wymiarów otworów ościeży
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej klasę
i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i
wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7.

OBMIAR ROBÓT
Zasady obmiaru robót podano w Części G „Warunki ogólne” pkt 7.
Przy odbiorze ilościowym obowiązują następujące zasady obmiaru murów:
1. Ilość wykonywanych robót murowych oblicza się wg pomiarów z natury lub na
podstawie rysunków roboczych
2. Mury z cegły znormalizowanej grubości jednej cegły i więcej oblicza się wg ich
objętości w m3, mury cieńsze w m2 powierzchni.
3. Mury z cegły nie znormalizowanej, pustaków, bloków oblicza się w m3.

Część B 01

Podstacja Trakcyjna Skokowa

8

4. Grubość obliczeniową muru przyjmuje się łącznie ze spoinami.
5. Słupy i kolumny obmierza się w m3.
6. Długość murów prostych przyjmuje się wg ich wymiarów rzeczywistych. Długość ścian
wielobocznych, zębatych lub zakrzywionych mierzy się w rozwinięciu po obrysie
zewnętrznym ściany.
7. Z obmiaru murów odlicza się:
a) objętość otworów okiennych, drzwiowych i innych oraz wnęk - z wyjątkiem wnęk na
liczniki elektryczne i gazowe - o objętości ponad 0,05 m3,
b) objętość omurowanych konstrukcji betonowych i żelbetowych o objętości ponad 0,01
m3 ,
8. Nie odlicza się z objętości muru:
a) nadproży i przesklepień płaskich z cegły i prefabrykatów,
b) bruzd na instalacje, gniazd i bruzd oporowych pozostawionych w czasie murowania,
c) przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych,
9. Powierzchnię otworów mierzy się w następujący sposób:
a) otwory bez węgarków - w świetle murów,
b) otwory z węgarkami - w świetle węgarków,
c) otwory w których ościeżnice obmurowane są jednocześnie ze wznoszeniem muru - w
świetle ościeżnic.
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8.

ODBIÓR ROBOT
Ogólne zasady odbioru robót podano w Części G „Warunki ogólne” pkt 8.

8.1.

Roboty murowe

Odbioru robót należy dokonać po wymurowaniu ścian, wykonaniu przemurowań
spękanych lub uszkodzonych fragmentów ścian, zamurowaniu zbędnych otworów, gniazd i
bruzd oraz po ich otynkowaniu.
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robót Budowlano-Montażowych. Podstawa do odbioru robót murowych są :
- dokumentacja techniczna
- dziennik budowy
- zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających
8 2.

Całość prac

Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:
- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie
wykonywania robót,
- Dziennik Budowy,
- dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie
wykonywania robót,
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów,
- protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz robót,
- świadectwa jakości wydane przez dostawców,
Odbiór robót zanikających należy zgłaszać Inspektorowi Nadzoru z odpowiednim
wyprzedzeniem, aby nie powodować przestoju w realizacji robót.
Część B 01
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Odbiór należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót
Budowlano - Montażowych.
PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.
9.1.

Ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST - 00 „Wymagania ogólne".
9.2.

Płatności

Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki
pomiarów.
Cena jednostkowa wykonania robót oprócz kosztów określonych w Części G „Wymagania
ogólne" obejmuje również:
- prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze, ogrodzenie,
- zabezpieczenie elementów sąsiadujących przed zniszczeniem,
- składowanie części materiałów, segregowanie, układanie w stosy,
- załadunek na środki transportu,
- koszty związane z wywozem gruzu i utylizacją,
- dostarczenie niezbędnych czynników produkcji
- oczyszczenie podłoża
- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.
- wykonanie niezbędnych zabezpieczeń dla osób trzecich,
- koszty badań, odbiorów,
- przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań,
- wykonanie wszystkich koniecznych badań potwierdzonych protokołami zgodnie z
obowiązującymi przepisami i normami,
- wykonanie protokołów pomiarów, odbiorów
- przywrócenie terenu do stanu pierwotnego i uporządkowanie miejsc prowadzonych robót.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi
Normami (PN).
Do wykonania robót objętych ST mają zastosowanie w szczególności niżej
wymienione przepisy i normy.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. Nr
47 poz. 401 z dn.19.03.2003r.)
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych tom 1.
Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, poz. 1126
Normy
PN-68/B-10020
PN-B-10024

PN-90/B-14501
PN-B-03002:1999
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Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze
Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z
autoklawizowanych betonów komórkowych .Wymagania i
badania przy odbiorze.
Zaprawy budowlane zwykłe
Konstrukcje murowe niezbrojone
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