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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na wykonaniu robót
murarskich.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru Robót, które zostaną
zrealizowane w ramach zadania – PRZEBUDOWY I NADBUDOWY BUDYNKU ADMINISTRACJI TEATRU POLSKIEGO
W POZNANIU w zakresie wykonania i odbioru robót murarskich.
1.3. Zakres Robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót murarskich.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Element murowy
jest to drobno- lub średniowymiarowy wyrób budowlany przeznaczony do ręcznego wznoszenia konstrukcji murowych.
1.4.2. Zaprawa murarska
jest to zaprawa budowlana przeznaczona do stosowania w konstrukcjach budowlanych do spajania elementów murowych.
1.4.3. Wyroby pomocnicze
są to różnego rodzaju wyroby metalowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach murowych jako elementy
uzupełniające, tj. kotwy, łączniki, wsporniki, nadproża, wzmocnienia spoin.
1.4.4. Warstwa konstrukcyjna
część ściany oparta na fundamencie, przenosząca obciążenia własne muru, obciążenia od stropów, od zabudowy otworów i
mocowanych elementów instalacyjnych i wyposażenia.
1.4.5. Warstwa izolacyjna
nałożona na warstwę konstrukcyjną i trwale z nią połączona powłoka lub warstwa materiału, którego zadaszeniem jest
przede wszystkim nadanie własności izolacyjnych murowi.
1.4.6. Kotwienie
mocowanie warstwy izolacyjnej, lub elementów instalacji i wyposażenia w warstwie nośnej. Pozostałe określenia są zgodne
z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST 00.01 „Wymagania ogólne”
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne” .Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość
wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i ST.
2. MATERIAŁY
UWAGA
WSZELKIE NAZWY WŁASNE PRODUKTÓW I MATERIEŁÓW PRZYWOŁANE W SPECYFIKACJI SŁUŻĄ OKREŚLENIU
POŻĄDANEGO STANDARDU WYKONANIA I OKREŚLENIU WŁAŚCIWOŚCI I WYMOGÓW TECHNICZNYCH
ZAŁOŻONYCH W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA DANYCH ROZWIĄZAŃ.
DOPUSZCZA SIĘ ZAMIENNE ROZWIĄZANIA (W OPARCIU NA PRODUKTACH INNYCH PRODUCENTÓW) POD
WARUNKIEM:
• SPEŁNIENIA TYCH SAMYCH WŁŚCIWOŚCI TECHNICZNYCH
• PRZEDSTAWIENIU ZAMIENNYCH ROZWIĄZAŃ NA PIŚMIE ( DANE TECHNICZNE, ATESTY, DOPUSZCZENIA DO
STOSOWANIA)
• UZYSKANIU AKCEPTACJI PROJEKTANTA I ZAMAWIAJĄCEGO
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2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów
Elementy murowe
Rozróżnia się kategorię I i kategorię II elementów murowych.
� Do kategorii I zalicza się elementy murowe, których producent deklaruje, że w zakładzie stosowana jest kontrola jakości,
której wyniki stwierdzają, że prawdopodobieństwo wystąpienia średniej wytrzymałości na ściskanie mniejszej od
wytrzymałości zadeklarowanej jest nie większe niż 5%.
� Do kategorii II zalicza się elementy murowe, których producent deklaruje ich wytrzymałość średnią, a pozostałe
wymagania kategorii I nie są spełnione.
Właściwości elementów murowych powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w polskich normach przedmiotowych lub
aprobatach technicznych.
Klasy elementów oraz ich właściwości należy dobierać w zależności od rodzaju i przeznaczenia konstrukcji, przewidywanych
wartości obciążeń działających na konstrukcję oraz warunków środowiskowych.
2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów
Bloczki wapienno-piaskowe np. SILKA
Bloki wapienno-piaskowe SILKA produkowane są z tanich, powszechnie występujących komponentów. Jest to piasek
kwarcowy (90%), wapno palone mielone (7%) oraz woda (3%). Energooszczędny proces produkcyjny oraz tanie
komponenty do produkcji wpływają na to, że bloki SILKA są materiałem budowlanym o przystępnej cenie. Dodatkową zaletą
SILKI wpływającą wprost na ekonomię jest dokładność wykonania bloków. SILKĘ obecnie produkuje się z dokładnością
±1mm. Tak wysoka dokładność wykonania wyrobów wpływa na kilka czynników:
rawie cienkospoinowej (klejowej) o grubości
mineralnego o grubości do 5 mm. Koszty wykończenia w stosunku do tradycyjnych wykończeń tynkami grubymi spadają o
ponad 60%.
Zaprawy murarskie do cienkich spoin są przeznaczone do łączenia elementów murowych na cienkie spoiny grubości od 1
do 3mm. Zaprawę otrzymuje się w wyniku wymieszania z wodą na placu budowy fabrycznie zaprojektowanej i
przygotowanej mieszanki suchej. Mieszanka taka składa się ze spoiwa mineralnego (cementu lub z cementu i wapna), spoiw
polimerowych, drobnoziarnistych wypełniaczy mineralnych (piasku) o uziarnieniu do 1,0 mm oraz z dodatków i domieszek
technologicznych. Mieszanka sucha poza cementem może zawierać również spoiwo wapienne. Najczęściej są stosowane
domieszki uplastyczniające i zwiększające przyczepność zaprawy do podłoża. Zaprawa może być stosowana do ręcznego
łączenia elementów murowych, pustaków i bloczków, według zasad określonych w PN-B-03002:1999. Większość zapraw
jest przeznaczona do murowania ścian wewnętrznych w pomieszczeniach w środowisku powietrznosuchym oraz do
wznoszenia murów zewnętrznych, nadziemnych otynkowanych lub w inny sposób zabezpieczonych przed bezpośrednim
oddziaływaniem wody opadowej i mrozu. Rozróżnia się zaprawy do murów z elementów ceramicznych, silikatowych, z
betonu zwykłego, z betonu lekkiego, z betonu komórkowego i z kamienia naturalnego. Są również zaprawy uniwersalne, np.
do murów z silikatów i z betonu komórkowego. Tolerancje wymiarowe elementów murowych, przeznaczonych do murowania
na cienkie spoiny, nie powinny przekraczać w przypadku wysokości i płaskości ±1,5 mm (zalecane ±1,0 mm).
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne”.
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarów i płaszczyzn są stosowane następujące narzędzia: pion murarski, łata
murarska, linia ważna (linia pozioma) do wyznaczania i sprawdzania płaszczyzn, wąż wodny do wyznaczania jednakowych
poziomów, poziomnica uniwersalna, łata kierunkowa, warstwomierz do wyznaczania poziomów poszczególnych warstw, do
zaczepiania sznura i do wyznaczania kierunku, sznur murarski, kątownik murarski, wykrój. Do przechowywania materiałów
budowlanych w pobliżu stanowiska roboczego służą: kastra i szafel do zaprawy, szkopek do wody, palety na elementy
murowe. Murarz stosuje bezpośrednio przy murowaniu: kielnie murarskie różnej wielkości i przeznaczenia, czerpak,
wiaderko i łopatę do zapraw. Do obróbki elementów murowych są używane: młotek murarski, kirka, oskard murarski,
przecinak murarski, pucka murarska, drąg murarski oraz inne specjalistyczne narzędzia, np. do obróbki kamieni naturalnych.
W skład podstawowego zestawu murarskiego dla pustaków silikatowych lub gazobetonowych wchodzi:
• dozownik do zaprawy cienkospoinowej - na grubości ścian od 150 mm do 240 mm - do stosowania na zaprawę
cienkospoinową,
• kielnia z gracą - do nakładania zaprawy cienkospoinowej na grubość 80 mm i 120 mm,
• gilotyna - do przycinania bloczków pod żądany wymiar na placu budowy,
• chwytak - do przenoszenia bloczków jedną ręką i układania ich w warstwie muru.
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• Piła do cięcia wyrobów
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne”.
Wyroby budowlane do robót murowych mogą być przewożone różnymi środkami transportu. Przewozi się je luzem, ale z
uwagi na możliwość uszkodzeń w czasie transportu, załadunku i rozładunku, a później w czasie magazynowania, należy
raczej dostarczać wyroby na paletach. Wyroby na paletach ładuje się i rozładowuje jedynie mechanicznie. Palety należy
ustawiać ściśle jedna obok drugiej, równomiernie na całej powierzchni, między burtami pojazdu transportowego a paletami
trzeba zachować odpowiedni dystans. Palety powinny być tak ustawione, aby był możliwy wyładunek obustronny. Załadunek
i wyładunek wyrobów luzem odbywa się ręcznie. Wyroby należy układać ściśle jeden obok drugiego, dłuższym bokiem w
kierunku jazdy. Wysokość ładunku nie może przekraczać wysokości burt pojazdu.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania Robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne”
Mury powinny być wznoszone warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i wymaganych grubości spoin oraz
zgodnie z rysunkami roboczymi.
5.2. Szybkość wznoszenia murów
Powinna być dostosowana do przyjętego rodzaju zaprawy w murze i jej Wytrzymałości
5.3. Szczegółowe zasady wykonania Robót
5.3.1. Wykonanie murów jednolitych
Układ bloczków 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).Spoiny
poprzeczne nie powinny pokrywać się z przedłużeniem lic obu murów, lecz być przesunięte o 1/4 lub 3/4 cegły.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne”.
6.2. Zakres badań prowadzonych w czasie budowy
Inspektor Nadzoru 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.
6.2.2. Kontrola, badania i odbiór robót
kontroli ciągłej.
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 co najmniej 1,0 m.
• Sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz prostoliniowości krawędzi należy przeprowadzić przez
przykładanie łaty kontrolnej o długości 2,0 m w kierunkach prostopadłych na skrzyżowaniu murów oraz na powierzchni muru,
a następnie pomiar prześwitu między łatą i powierzchnią lub krawędzią muru z dokładnością do 1 mm. '
• Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru na wysokości jednej kondygnacji należy przeprowadzać za pomocą
pionu murarskiego i przymiaru z podziałką milimetrową.
• Sprawdzenie liczby użytych uszkodzonych lub połówkowych elementów murowych należy przeprowadzać w trakcie robót i
na podstawie zapisów w dzienniku budowy.
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7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST-00.01 „Wymagania ogólne”.
Jednostką obmiaru jest:
� M2 muru o odpowiedniej (zgodnej z dokumentacją długości)
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”.
Odbiór robót murowych powinien odbywać się przed wykonaniem tynków oraz innych robót wykończeniowych ścian
Podstawą do odbioru robót murowych są następujące dokumenty:
• Dokumentacja techniczna
• Dziennik budowy
• Zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę
• Protokóły odbiorów poszczególnych etapów robót zanikających
• Protokóły odbiorów materiałów i wyrobów
• Wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz technicznych jeżeli takie były wykonywane
Wszystkie roboty objęte niniejszą ST podlegają zasadom odbioru robót zanikających
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.01 „Wymagania ogólne”.
9.1. Cena jednostki obmiarowej obejmuje
Cena jednostkowa obejmuje
• Zakup i dostarczenie materiału
• wykonanie konstrukcji zgodnie z Dokumentacją Projektową i niniejszą specyfikacją
• koszty ewentualnych rusztowań i pomostów niezbędnych do wykonania robót oraz wszystkie inne roboty nie wymienione,
które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą ST przewidzianych w Dokumentacji projektowej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1) PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z antoklawizowanego betonu komórkowego.
Wymagania i badania przy odbiorze
2) metod badań zapraw do murów: PN-EN 1015-1:2000, PN-EN 1015-2:2000, PN-EN 1015-3:2000, PN-EN 1015-4:2000,
PN-EN 1015-6:2000 i PN-EN 1015-7:2000;
3) metod badań elementów murowych: PN-EN 772-3:2000, PN-EN 772-7:2000, PN-EN 772-9:2000, PN-EN 772-10:2000,
4) PN-EN 1059:2000 Metody badania murów. Określanie wytrzymałości na ściskanie
5) PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i badania przy
odbiorze Zmiany 1 Bl 5/92 poz. 22
6) PN-B-10106:1997 „Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych".
7) PN-B-12030:1996 „Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport".
8) PN-B-12030:1996/Azl:2002 „Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport (Zmiana
Azl)".
9) PN-B-12050:1996 „Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane".
10) PN-B-12051:1996 „Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły modularne".
11) PN-B-12054:1996 „Wyroby budowlane silikatowe. Kształtki ścienne, pustaki wentylacyjne, pustaki ogrodzeniowe".
12) PN-B-12055:1996 „Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki ścienne modularne".
13) PN-B-12055/A1:1998 „Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki ścienne modularne (Zmiana Al)".
14) -B-12062:1997 „Wyroby budowlane silikatowe. Elementy elewacyjne".
15) PN-B-12066:1998 „Wyroby budowlane silikatowe. Cegły, bloki, elementy".
16) PN-B-12066:1998/Azl: 1999 „Wyroby budowlane silikatowe. Cegły, bloki, elementy (Zmiana Azl)".
17) PN-B-12066:1998/Az2:2000 „Wyroby budowlane silikatowe. Cegły, bloki, elementy (Zmiana Az2)".
18) PN-B-12066:1998/Az3:2001 „Wyroby budowlane silikatowe. Cegły, bloki, elementy (Zmiana Az3)".
19) B-19301:1997 „Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komórkowego. Elementy drobnowymiarowe".
20) PN-B-19301:1997/Azl:2002 „Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komórkowego. Elementy
drobnowymiarowe (Zmiana Azl)".
21) Pr PN-EN 845-2 „Specyfikacja techniczna wyrobów dodatkowych do wznoszenia murów. Część 2: Nadproża".
22) Pr PN-EN 845-3 „Specyfikacja techniczna wyrobów dodatkowych do wznoszenia murów. Część 3: Stalowe zbrojenie do
spoin wspornych".
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23) Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB ZUAT-15/1.09/2002 „Zaprawy murarskie do cienkich spoin".
24) Instrukcja ITB 282/1988 „Wytyczne wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur".

