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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 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: Przebudowa pomieszczeń pralni 
w budynku żłobka  na nowy oddział żłobkowy oraz dostosowanie budynku do 
obowiązujących przepisów ppoż w Ozimku ul. Ostapa Dłuskiego 15
 w zakresie wykonania i odbioru robót murowych.

1.3.Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycząc zasad prowadzenia następujących robót: 
wykonanie robót murowych ścian działowych zamurowania otworów i uzupełnień w istniejących 
ścianach.

1.4.Określenia podstawowe  

Element murowy jest to drobno lub średniowymiarowy wyrób budowlany przeznaczony do 
ręcznego wznoszenia konstrukcji murowych.

Zaprawa murarska jest to zaprawa budowlana przeznaczona do stosowania w konstrukcjach 
budowlanych do spajania elementów murowych.

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. Warstwa konstrukcyjna – część ściany oparta na fundamencie, 
przenosząca obciążenia własne muru, obciążenia od stropów, od zabudowy otworów i 
mocowanych elementów instalacyjnych i wyposażenia.

Kotwienie – mocowanie warstwy izolacyjnej, lub elementów instalacji i wyposażenia w warstwie 
nośnej. Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
Polskimi Normami oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania Ogólne”

1.5.Ogólne wymagania dotyczące Robót  

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz zgodność z Dokumentacją
Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST.

2. Materiały
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2.1. Wymagania ogólne  

Uwaga
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów 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 właściwości technicznych
• · przedstawieniu zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia 

do stosowania)
• · uzyskaniu akceptacji projektanta i inżyniera budowy

2.2 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 prawdopodobieństw wystąpienia średniej wytrzymałości 
na ściskanie mniejszej od wytrzymałości zdeklarowanej jest mniejsze 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 ora warunków 
środowiskowych.

2.3 Mury z cegły pełnej  

Cegły pełne zwykłe produkowane są wg PN-75/B-12001.
Każda ściana powinna być wykonana z elementów jednej klasy i jednego wymiaru. Przy 
wykonywaniu murów silnie obciążonych na zaprawie cementowej, konieczne jest moczenie cegły 
suchej. Różnica poziomów poszczególnych części murów podczas wykonywania danego budynku 
nie powinna przekraczać 4m. W zwykłych murach ceglanych należy przyjmować następujące 
grubości spoiny:

• 12mm w spoinach poziomych, przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 
17mm, a minimalna 10mm,

• 10mm w spoinach pionowych, maksymalna nie powinna przekraczać15mm, a minimalna 
5mm .

Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna przekraczać 15%.

2.4 Bloczki z betonu komórkowego  

Elementy z autoklawizowanego betonu komórkowego w większości przypadków są produkowane 
zgodnie z wymaganiami PN-B-19301:1997 z poprawkami w PN-B-1997/Az/:2002. Duża część 
elementów jest produkowana na podstawie odrębnych aprobat technicznych. Odchyłki wymiarowe 
wysokością elementów murowych na cienkie spoiny lub spoiny lub łączonych na pióro i wpust 
wynoszą ±1,5 mm (wyroby znormalizowane) lub ±1,0 mm (elementy objęte aprobatami 
technicznymi). W przypadku elementów znormalizowanych od odmiany np.500 zalicza się 
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wszystkie wyroby o gęstości od 451 do 550 kg/m, zaś w przypadku objętych aprobatami wyroby o 
gęstości od 401 do 500kg/m3. Wytrzymałość wyrobów znormalizowanych sprawdza się na 
próbkach wysuszonych, a wyrobów objętych aprobatami w stanie powietrzno-suchym. W tym 
drugim przypadku wytrzymałość będzie o 20% niższa. Elementy z autoklawizowanego betonu 
komórkowego są produkowane w postaci średnio- lub wielkowymiarowych bloczków bez otworów. 
Mniejsze płytki są traktowane jako elementy uzupełniające, np. nadprożowe, stropowe, osłonowe 
do urządzeń instalacyjnych o kształtach wynikających z pełnionych funkcji. Elementy z betonu 
autoklawizowanego są przeznaczone do stosowania w ścianach nadziemnych konstrukcyjnych i 
wypełniających. W pomieszczeniach o wilgotności powietrza przekraczającej 60% bloczki należy 
zabezpieczyć przed zawilgoceniem. W przypadku ścian zlokalizowanych w środowisku wilgotnym 
(powyżej70-75%) jest konieczne stosowanie odpowiednich zabezpieczeń.

2.5 Zaprawy murarskie do cienkich spoin   są przeznaczone do łączenia elementów murowych 
na cienkie spoiny grubości od 1 do 3 mm. Zaprawę otrzymuje się w wyniku wymieszania z wodą 
na placu budowy fabrycznie zaprojektowanej i przygotowanej mieszanki suchej. Zaprawa może 
być stosowana do ręcznego łączenia elementów murowych, pustaków i bloczków, wg zasad 
określonych w PN-B-03002:1999. Większość zapraw jest przeznaczona do murowania ścian 
wewnętrznych w pomieszczeniach w środowisku powietrzno suchym oraz do wznoszenia murów 
zewnętrznych, nadziemnych otynkowanych lub w inny sposób zabezpieczonych przed 
bezpośrednim oddziaływaniem wody opadowej i mrozu.

2.6 Zaprawy do murów z cegły   w projektowanym budynku należy wykonywać cementowe lub 
wapienno  cementowe w zależności od dyspozycji projektowych. Przygotowanie zapraw powinno 
być wykonane mechanicznie. Zużycie przygotowanej zaprawy powinno nie przekraczać:

· 8 godz. dla zaprawy wapiennej,
· 3 godz. dla zaprawy cementowo-wapiennej,
· 2 godz. dla zaprawy cementowej.

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robót murowych należy stosować piasek rzeczny lub 
kopany.

3. Sprzęt

3.1. Ogólne wymagania sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST „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 wyznaczenia i sprawdzania 
płaszczyzn, wąż wodny do wyznaczenia jednakowych poziomów, poziomica 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: kastra, szufla do zaprawy, szkopek do wody, palety na elementy 
murowe, itp...

4. Transport
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Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST „Wymagania ogólne”

Wyroby budowlane do robót murowych mogą być przewożone różnymi środkami transportu. Przewozi się 
je luzem, ale z uwagi na możliwość uszkodzeń w trakcie transportu, załadunku i rozładunku, a później w
czasie magazynowania, należy raczej dostarczać wyroby na paletach. Wyroby na paletach ładuje się i
rozładowuje się jedynie mechanicznie. Palety należy ustawić ściśle jedna obok drugiej, równomiernie na
całej powierzchni, między burtami pojazdu transportowego a paletami trzeba zachować odpowiedni
dystans. Palety powinny być tak ustawione, aby możliwy był 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

• Mury powinny być wznoszone warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i wymaganych
grubości spoin oraz zgodnie z rysunkami roboczymi. W pierwszej kolejności należy wykonać ścian nośne i 
filary. Ściany działowe należy murować po zakończeniu ścian konstrukcyjnych poszczególnych 
kondygnacji, a ściany działowe z elementów gipsowych należy murować po
wykonaniu stanu surowego budynku.

• Mury należy wznosić równomiernie na całej ich długości i powierzchni budynku. Różnica poziomów
wznoszenia nie powinna przekraczać 4m w przypadku murów z cegły i 3,0m w przypadku murów z
bloków i pustaków. W miejscach połączeń murów wznoszonych niejednocześnie należy stosować
zazębione strzępia końcowe. Przy większych różnicach poziomów wznoszenia należy stosować
strzępia schodowe lub przerwy dylatacyjne.

• Konstrukcje murowe powinny być w trakcie wykonywania zabezpieczone 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.

• Ściany z elementów murowych powinny być usztywnione na poziomie stropów każdej kondygnacji
za pomocą wieńców żelbetowych.

5.1. Szczegółowe zasady wykonywania Robót  

Przed rozpoczęciem robót murowych należy przeprowadzić kontrole co najmniej:
· zgodności wykonania robót ziemnych i usytuowanie 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 dla nowych warunków wykonania przez projektanta konstrukcji dla 
nowych warunków wykonana przez projektanta konstrukcji. Sprawdzić jakość elementów 
murowych i zapraw, wymagając od producentów wyrobów i certyfikatów zgodności lub deklaracji 
zgodności lub też prowadząc badania we własnym zakresie i oceniając je zgodnie z PN-B-
03002:1999.
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5.2. Kontrola jakości robót  

5.2.1. Ogólne zasady kontroli

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST „Wymagania ogólne”

5.2.2. 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.

5.3. Tolerancje wykonania  

Wymagania ogólne
Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. jeśli w ustaleniach projektowych
wymagania dotyczące tolerancji nie są podane, stosuje się klasę N1. Klasę tolerancji N2 zaleca się 
w przypadku wykonywania elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodności 
konstrukcji o poważnych konsekwencjach zniszczenia oraz zależności od specyfiki wymagań 
związanych z użytkowaniem lub wykonaniem obiektu. Dokładność pomiarów odchyłek 
geometrycznych powinna wynosić 1mm. Odchylenia poziome wzdłuż usytuowania podpór i 
elementów powinny być mierzone w stosunku do osi podłużnych i poprzecznych osnowy 
geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian i filarów.
Odchylenia poziome wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować wartości różnoimienne w 
stosunku do układu odniesienia. W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze 
systematycznym należy podjąć działania korygujące.

System odniesienia
Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne z przyjętą 
osnową geodezyjną, stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określania usytuowania 
elementów konstrukcji zgodnie z PN-87/N-02351 i PN-74/N-02211. Punkty pomiarowe powinny 
być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Ściany
Dopuszczalne odchyłki wymiarów i usytuowania ścian jednej kondygnacji nie powinny być większe 
od podanych w tablicy. Dopuszczalne odchylenie usytuowania ściany na poziomie dowolnej n-tej 
kondygnacji budynku na wysokości hi [mm] w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu 
nie powinno być większe niż:
− hi/300 n przy klasie tolerancji N1,
− hi/400 n przy klasie tolerancji N2,

Dopuszczalne odchyłki wymiarów i usytuowania ścian jednej kondygnacji

Odchyłka [mm]
Klasa tolerancji

N-2 N-2

Wysokość i długość dla każdego pomieszczenia 20 10

Usytuowanie ściany w planie w stosunku do osi pomiarowej 10 5
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Odległość sąsiednich ścian w świetle 15 10

Odchylenie od pionu ściany o wysokości h h/300 h/400

Wygięcie z płaszczyzny ściany 10 lub h/750 5 lub h/1000

Dopuszczalne odchyłki grubości murów nie powinny przekraczać:
· 10 mm w przypadku murów pełnych oraz
· 20 mm w przypadku murów szczelnych.

Dopuszczalne odchylenie ścian murowanych od płaskiej powierzchni (zwichrzenie i skrzywienie) 
nie powinno być większe niż:

a) na odcinku 1m:
· 5 mm przy klasie tolerancji 1N,
· 3 mm przy klasie tolerancji N2.

b) na odcinku całej ściany:
· 20 mm przy tolerancji N1,
· 10 mm przy tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokości lub długości w metrach) na każdym 
poziomie nie powinno być większe niż:

· 20 mm przy L:S 30m,
· 0,25 (L+50) przy L>30m, i nie większe niż 50mm.

Dopuszczalne odchylenie wymiarów otworów w świetle ościeżnic nie powinno być większe niż:
a) przy wymiarze otworu do 1,0 m

· +15, -10 mm przy klasie tolerancji N1.
· +6 , -3 mm przy klasie tolerancji N2,

b) przy wymiarze powyżej 1,0 m
· +15, -10 mm przy klasie tolerancji N1,
· +10, -5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie muru o długości L (w mm) powodujące jego skłonność (odchylenie od 
obrysu) w płaszczyźnie nie powinno być większe niż:

· L/100£20 mm przy klasie tolerancji 1N
· L/200£10 mm przy klasie tolerancji 2N

Kontrola, badania i odbiór robót
W zależności od typu i użytkowania konstrukcji rozróżnia się dwie klasy kontroli wykonania 
elementów
konstrukcji:

· I – klasa kontroli zwykłej
· II – klasa kontroli rozszerzonej

Kontrola dotyczy właściwości stosowanych wyrobów i materiałów oraz wykonania robót. Klasa 
kontroli może odnosić się do wykonanej konstrukcji, określonych elementów konstrukcji lub 
określonych operacji. Jeśli w ustaleniach projektowych nie stwierdza się inaczej, przy wykonywaniu 
robót murowych stosuje się klasę kontroli 1. Kontrole rozszerzoną zaleca się w przypadku 
wykonywania konstrukcji lub elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodności i o 
poważnych konsekwencjach zniszczenia oraz w przypadku szczególnych wymagań 
funkcjonalnych. Dokumentacja z działań i wyników kontroli powinna zawierać wszystkie dokumenty 
planowania, rejestr wyników oraz rejestr niezgodności i działań komercyjnych. Dokładność 
wymiarów i usytuowania narożników oraz wybranych ścian budynku podlega kontroli ciągłej.
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Badania materiałów i wyrobów
Badania właściwości materiałów i wyrobów powinny być przeprowadzone 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 powinn 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.

6. Odbiór robót

6.1. Ustalenia ogólne dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST „Wymagania ogólne”

7. Obmiar robót

1. Ogólne zasady dot. obmiaru Robót podano w ST 00
2. Jednostką obmiaru ścian grubych – 1m3,
3. Jednostką obmiaru ścian cienkich jest – 1m2,

8. Przepisy związane

· PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanego
betonu komórkowego. Wymagania i badania przy odbiorze.
· PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
· 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;
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