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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
SST(3)
Zadanie inwestycyjne:

Centrum Dydaktyczne Badań Kół Zębatych
P W S Z im. Prezydenta S. Wojciechowskiego
w Kaliszu

Lokalizacja:

Kalisz ul. Poznańska 201-205

IV.

Roboty murowe SST(3)

1.

Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej SST(3)
Przedmiotem SST(3) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
murowych.

2.

Przedmiot i zakres robót objętych SST(3)
Roboty, których dotyczy SST(3) obejmują wykonanie następującego zakresu robót:

2.1

Ściany konstrukcyjne :
- z pustaków z betonu komórkowego murowane na zaprawie klejowej:
• Wewnętrzne o grubości – 24 cm;
• Zewnętrzne o grubości - 30 cm;
• Zewnętrzne o grubości - 42 cm;
- z bloczków betonowych:
• Wewnętrzne o grubości – 24 cm.

2.2
2.3

3.

Ściany kominowe
- z elementów betonowych Schiedel murowane na zaprawie cem-wapiennej;
Ścianki działowe:
- z pustaków z betonu komórkowego murowane na zaprawie klejowej o
grubości 11,5 cm.
Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości materiałów i wyrobów
budowlanych.
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej
specyfikacji są:
Pustaki z betonu komórkowego o gr. 42 cm w odmianie TLMB PP6-0,70;
Pustaki z betonu komórkowego o gr. 24 cm w odmianie TLMB PP6-0,70;
Pustaki betonu komórkowego o gr. 11,5 cm w odmianie TLMB PP6-0,70;
Bloczki betonowe, kategoria odchyłek wymiarów „D”
wytrzymałość na ściskanie: średnia 20,0 N/mm2
Bloczki z betonu powinny odpowiadać wymaganiom określonym
w PN-B-19306:1999, PN-B-19307:1999.
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Pustaki kominowe betonowe Schiedel
Zaprawa klejowa cienkowarstwowa do murowania pustaków z betonu komórkowego;
Zaprawa cementowo-wapienna do murowania bloczków betonowych M 15 MPa;
Zaprawa cementowo-wapienna marki do murowania ścian kominowych10 MPa
wg PN-82/B-93215.
4.

Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych określone
zostały w pkt. 3 ST - część ogólna.
Przy wykonywaniu prac murarskich z betonu komórkowego na budowie zaleca
się stosować podane niej narzędzia i akcesoria:
• Piła taśmowa - do przycinania bloczków do Ŝądanego wymiaru i wycinania
skomplikowanych kształtów,
• Piła widiowa – do ręcznego cięcia bloczków, S t r o n a | 6
• Rylec – do ręcznego wycinania bruzd w ścianie pod instalacje elektryczne,
• Kielnie do zapraw cienkowarstwowych H+H – szerokość dostosowana do
grubości bloczków: 36,5; 30; 24; 20; 17,5; 11,5; 10; 7,5; 5 cm,
• Packa do szlifowania – do wyrównywania ewentualnych nierówności murów
z bloczków odmiany 400,
• Strug – do wyrównywania ewentualnych nierówności murów z bloczków odmiany
500 i 600
• Prowadnica kątowa – do dokładnego przycinania betonu komórkowego.

5.

Wymagania szczegółowe dotyczące środków transportowych
Wymagania ogólne określone zostały w pkt. 4 ST - część ogólna.
Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie
z przepisami oraz wytycznymi producenta.
Beton komórkowy dostarczany jest na budowę transportem samochodowym,
bloczki są zapakowane na palety a całość zafoliowana. Palety mogą być
stawiane nie więcej niż w dwóch warstwach na równym i twardym podłożu
zapewniającym ich stabilność.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych
i jakościowych materiałów dostarczonych na plac budowy oraz za ich właściwe
składowanie i ich wbudowanie.

6.

Wymagania szczegółowe wykonania robót murowych

6.1

Ogólne zasady wykonywania murów z bloczków z betonu komórkowego.
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, otworów itp.
2. W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne i słupy. Ścianki
działowe grubości poniżej 1 bloczka należy murować nie wcześniej niż
po zakończeniu ścian głównych danej kondygnacji.
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3. Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości.
W miejscu połączenia murów wykonanych jednocześnie należy stosować strzępia
zazębione końcowe.
W przypadku konieczności zastosowania większej różnicy w poziomach
wznoszonych murów niż 4 lub 3 należy dokonać tego strzępiami schodowymi lub
zastosować przerwy dylatacyjne.
4. Bloczki z betonu komórkowego powinny być czyste i wolne od kurzu.
5. Stosowanie bloczków kilku rodzajów klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem
przestrzegania zasady, że każda ściana powinna być wykonana z bloczków jednego
wymiaru i jednej klasy.
6. Izolację wodoszczelną poziomą w budynkach murowanych należy zawsze
wykonywać na wysokości co najmniej 15 cm nad terenem, niezależnie od poziomej
izolacji wodochronnej murów fundamentowych.
7. Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem
murów.
8. 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 folia lub papą).
Przy wznawianiu robót po innej dłuższej przerwie w robotach należy sprawdzić stan
techniczny murów i gdy zajdzie potrzeba, usunąć wszelkie uszkodzenia murów.
Pierwszą warstwę bloczków muruje się na izolacji poziomej na zaprawie cementowowapiennej. Następnie warstwy bloczków muruje się na zaprawę klejową
cienkowarstwową poziomą po uprzednim oczyszczeniu powierzchni murowanej.
Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i
grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do
odsadzek, uskoków i otworów. W czasie wykonywania murów odchylenie muru
od pionu nie powinno przekraczać 0,5 cm na 1,0 metrze wysokości tego muru i
1,0 cm na wysokości kondygnacji.
Ścianki działowe należy murować na cieką zaprawę klejową i łączyć ze ścianami
konstrukcyjnymi poprzez systemowe kotwy z płaskownika stalowego.
Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości.
Wykonywanie konstrukcji murowych nie dopuszcza się w temperaturze poniżej
00 C. Rodzaj i grubość spoin w murach winna być zgodna z warunkami
technicznymi i wynosić w spoinach poziomych o grubości 1-3 mm.
Spoiny poziome powinny być dokładnie wypełnione zaprawą.
W przypadku przerwania robót wierzchnie warstwy murów powinny być
zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych.
6.3

Zaprawa murarska cementowo-wapienna
Marka i skład zaprawy używanej do robót murowych powinny być zgodne
z wymaganiami podanymi w projekcie. Skład objętościowy zapraw do murów
z cegły i pustaków należy dobierać zgodnie z wymaganą marką zaprawy (10 Mp).
oraz rodzajem użytego cementu i piasku.
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Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana
możliwie wcześniej po jej przygotowaniu; poszczególne rodzaje zapraw powinny
być zużyte w ciągu:
3 godzin – zaprawy cementowo – wapiennej,
2 godzin – zaprawy cementowej,
Do zapraw cementowych należy stosować cement portlandzki marki 25 i 35.
Dopuszcza się stosowanie do zapraw cementowych dodatków uplastyczniających
(plastyfikatorów) lub uszczelniających i przyśpieszających wiązanie albo
twardnienie. Stosowanie tych dodatków powinno być zgodne z atestami
dopuszczającymi do stosowania w budownictwie.
Skład objętościowy zaprawy należy dobierać doświadczalnie, w zależności od
wymaganej marki zaprawy oraz marki cementu.
Grubość spoin w murach nie zbrojonych i dopuszczalne odchyłki ich grubości
należy przyjmować:
- poziome - 12 mm - odchyłka - 2 do + 5 mm;
- pionowe - 10 mm - odchyłka + 5 mm;
6.4

Murowanie bloczków z betonu komórkowego
Do murowania bloczków z betonu komórkowego zalecane jest stosowanie
cienkowarstwowych zapraw klejowych, gotowych do użycia po dodaniu wody.
Murowanie przy użyciu zapraw klejowych różni się od klasycznego murowania
przy użyciu zapraw tradycyjnych zwykłych czy ciepłochronnych.
Suchą zaprawę klejową należy zmieszać z wodą za pomocą mieszadła osadzonego
w wolnoobrotowej wiertarce do uzyskania konsystencji zgodnej z instrukcją
producenta. Przed położeniem pierwszej warstwy należy za pomocą zaprawy
cementowej wyrównać nierówności fundamentu lub płyty stropowej. W przypadku
układania pierwszej warstwy bloczków na ścianie fundamentowej, należy pamiętać
o ułożeniu izolacji poziomej pod warstwą wyrównawczą z zaprawy cementowej.
Po ułożeniu pierwszej warstwy należy wygładzić drobne nierówności pacą do
szlifowania, a następnie usunąć powstały pył. Następnie specjalną kielnią lub
pojemnikiem (patrz zdjęcia) układa się warstwę kleju na całej szerokości ściany.
Grubość warstwy kleju nie może przekraczać 3 mm. Następnie po sprawdzeniu
wypoziomowania bloczków w narożach budynku rozciąga się poziome sznury,
wzdłuż których posługując się dodatkową poziomicą i gumowym młotkiem układa
się kolejne warstwy.
Stosując bloczki o pionowych ścianach łączonych na pióro i wpust nie należy
stosować klejenia pionowych spoin. Przy murowaniu należy zwracać uwagę na
zachowanie jednakowej grubości spoiny w granicach 2 - 3 mm.
Bloczków przy murowaniu na cienkowarstwowe zaprawy klejowe nie należy zwilżać
wodą.
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7.

Warunki BHP przy wykonywaniu robót
Określone zostały w pkt. 1.9 ST - część ogólna.

8.

Kontrola , badania i odbiór robót budowlanych
Ocenie przy odbiorze robót murowych podlega: sposób wykonania wiązań,
pionowość i zachowanie równości płaszczyzn oraz grubość spoin.
Kontroli podlega również jakość spoin pod względem wytrzymałościowym
i przyczepności z wyrobami ściennymi.
Wykonane mury muszą odpowiadać wymaganiom stawianym w WTWiORB.

8.1

Zgodność wbudowanych materiałów z dokumentacja techniczną i wymaganymi
atestami jakościowymi.
Badania techniczne przy odbiorze murów należy przeprowadzać zgodnie z
wymaganiami obowiązujących norm.

8.2

Roboty murowe - ocenie przy odbiorze robót podlega: sposób wykonania
wiązań, pionowość i zachowanie równości płaszczyzn w aspekcie dopuszczalnych
odchyłek.

8.3

Zaprawy - w przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy
kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie.
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami
nadzoru, jeżeli wszystkie badania i oględziny dały pozytywne wyniki.

9.

Przedmiar i obmiar robót
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w pkt. 7 ST-część ogólna.

10.

Odbiór robót
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-8 -część ogólna
Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych
robót wykończeniowych.
Odbiór jakościowy robót murarskich:
Odbiór jakościowy przeprowadzany jest na podstawie oględzin i wyrywkowych
pomiarów. Określa się zgodność wykonywania murów z podanymi w normach
warunkami technicznymi. W szczególności należy sprawdzić:
- zgodność położenia i głównych wymiarów ścian z dokumentacją techniczną,
grubość ścian,
- wymiary otworów okiennych i drzwiowych, ich rozmieszczenie i liczbę, grubość
spoin i stopień ich zapełnienia zaprawą,
- zgodność przebiegu warstwy z kierunkiem poziomym, czy powierzchnia i
krawędzie ścian zachowują kierunek pionowy, czy zastosowane materiały są
zgodne z wymaganiami projektu.
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11.

Rozliczenie robót
Ogólne wymagania dotyczące rozliczenia wykonanych robót podano w pkt. 9
ST -część ogólna.

12.

Dokumenty odniesienia
Ogólne dokumenty odniesienia podane zostały w pkt. 10 ST- część ogólna.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych
tom I –Budownictwo ogólne :
– rozdział 1 – ogólne warunki wykonania robót budowlano – montażowych
– rozdział 9 – konstrukcje i elementy murowe.
Zalecane normy, instrukcje, wytyczne i świadectwa
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem Polskie Normy ( PN )
i normy branżowe ( BN ) a w szczególności:
– PN – 68 / B – 10020 – Roboty murowe. Wymagania i badania przy odbiorze
– PN – 79 / B – 06711 – Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
– PN – 65 / B – 14504 – Zaprawy budowlane cementowej
– PN-EN 771-4:2004 wraz ze zmianą PN-EN 771-4:2004/A1:2005 (U)1
Wymagania dotyczące elementów murowych
- Część 4: Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego,
– PN-B-19301:2004 Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu
komórkowego. Elementy drobnowymiarowe
– PN-89/B-06258
Autoklawizowany beton komórkowy
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