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1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Przedmiot i zakres robót objętych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania konstrukcji murowych  i obejmuje wykonanie następujących czynności:

– przygotowanie zapraw,

– spajanie elementów murowych zaprawą,

– przebicia otworów w ścianach.

Przedmiotem  specyfikacji  jest  także  określenie  wymagań  odnośnie  właściwości  materiałów
wykorzystywanych  do  robót  murowych  oraz  wymagań  dotyczących  wykonania  i  odbiorów  konstrukcji
murowych.

1.2. Określenia podstawowe

Określenia  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz  określeniami
podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, , a także zdefiniowanymi poniżej:

Konstrukcja murowa – konstrukcja powstająca na placu budowy w wyniku ręcznego spojenia elementów
murowych zaprawą murarską.

Element  murowy  –  drobno-  lub  średniowymiarowy  wyrób  budowlany  przeznaczony  do  ręcznego
wznoszenia konstrukcji murowych.

Grupa  elementów  murowych  –  elementy  murowe  o  podobnej  procentowej  zawartości  otworów  oraz  ich
kierunku odniesionym do ułożenia elementu w murze.

Otwór – ukształtowana przestrzeń pusta, która może przechodzić lub nie przez cały element murowy.

Zaprawa  budowlana  –  mieszanina  nieorganicznego  spoiwa,  kruszywa,  wody  i  innych  dodatków
technologicznych,  jeżeli  są  wymagane.  Zaprawy  budowlane  dzielą  się  na:  murarskie,  tynkarskie  i
specjalne np. żaroodporne, montażowe lub zalewowe.

Zaprawa  murarska  –  zaprawa  budowlana  przeznaczona  do  spajania  elementów  murowych  w  jedną
konstrukcyjną całość i wyrównywania naprężeń występujących w murach.

Wyroby  dodatkowe  wykorzystywane  przy  wznoszeniu  konstrukcji  murowych  –  różnego  rodzaju  wyroby
metalowe,  żelbetowe  lub  z  tworzyw  sztucznych  stosowane  w  konstrukcjach  murowych  jako  elementy
uzupełniające tj. kotwy, łączniki, wsporniki, nadproża i wzmocnienia (zbrojenie) spoin.

Inne wyroby i  materiały  wykorzystywane przy wznoszeniu  konstrukcji  murowych –  materiały  i  wyroby do
wykonywania zapraw murarskich oraz wszelkiego rodzaju dodatki np. przeciwmrozowe.

Warunki  środowiskowe  –  w  zależności  od  stopnia  narażenia  konstrukcji  na  zawilgocenie  rozróżnia  się
zgodnie z PN-B-03002 pięć klas środowiska:

– klasa 1:  środowisko suche np. wnętrza budynków mieszkalnych i  biurowych, a także nie podlegające
zawilgoceniu wewnętrzne warstwy ścian szczelinowych, 

– klasa 2: środowisko wilgotne wewnątrz pomieszczeń np. w pralni lub środowisko zewnętrzne, w którym
element  nie  jest  wystawiony  na  działanie  mrozu,  łącznie  z   elementami  znajdującymi  się  w
nieagresywnym gruncie lub wodzie, 

– klasa 3: środowisko wilgotne z występującym mrozem,

– klasa 4: środowisko wody morskiej – elementy pogrążone całkowicie lub częściowo w wodzie morskiej,
elementy położone w strefie bryzgów wodnych lub znajdujące się w powietrzu nasyconym solą,

– klasa 5: środowisko agresywne chemicznie (gazowe, płynne lub stałe).

Mur w ścianie piwnicznej zabezpieczony w sposób należyty przed przenikaniem wody uważać można za
znajdujący się w środowisku klasy 2.

Wartość  deklarowana  –  wartość  dotycząca  wyrobu,  określona  zgodnie  z  normą,  którą  producent  jest
zobowiązany uzyskać przy założonej zmienności procesu produkcyjnego.

Wytrzymałość  średnia  elementów  murowych  na  ściskanie  –  średnia  arytmetyczna  wytrzymałość  na
ściskanie określonej liczny elementów murowych.

Znormalizowana wytrzymałość  elementów murowych na ściskanie – wytrzymałość  elementów murowych
na  ściskanie  sprowadzona  do  wytrzymałości  równoważnego  elementu  murowego  w  stanie
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powietrzno-suchym, którego zarówno wysokość jak i mniejszy wymiar w kierunku poziomym wynoszą 100
mm.

Zaprawa murarska wg projektu – zaprawa, której  skład i  metoda wytwarzania zostały podporządkowane
osiągnięciu wymaganych właściwości (podejścia ze względu na właściwości użytkowe).

Zaprawa  murarska  wg  przepisu  –  zaprawa  wykonana  wg  wcześniej  określonej  receptury,  której
właściwości wynikają z ustalonych proporcji składników (podejścia ze względu na recepturę).

Czas  korekty  świeżo  zarobionej  zaprawy  –  mierzony  w  minutach  czas,  w  którym  50%  przylegającej
płaszczyzny  sześcianu,  umieszczonego  na  warstwie  zaprawy  rozprowadzonej  na  określonym  podłożu
stanowiącym element murowy i następnie uniesionego, jest pokryta przylegającą zaprawą.

Spoina wsporna – pozioma warstwa zaprawy pomiędzy dwiema płaszczyznami elementów murowych.

Nadproże – belka przejmująca obciążenie z obszaru nad otworem w ścianie murowanej.

Nadproże pojedyncze – nadproże pracujące jako pojedyncza belka.

Nadproże  złożone  –  nadproże  składające  się  z  dwóch  lub  więcej  elementów  konstrukcyjnych,  z  których
każdy ma strefę ściskaną i rozciąganą.

Nadproże zespolone – nadproże zawierające część prefabrykowaną oraz uzupełniającą, wykonywaną na
miejscu wbudowania.

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją
projektową,  specyfikacjami  technicznymi  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Ogólne  powszechnie
stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,  

1.4. Dokumentacja robót murowych

Konstrukcje  murowe należy  wykonywać  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  oraz  podstawy  prawne  
podane w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 

Przy wykonywaniu konstrukcji murowych należy wykorzystywać:

"Projekt Budowlano-Wykonawczy Szkolnej Hali Sportowej" - część konstrukcyjna

"Projekt Budowlano-Wykonawczy Boisk Sportowych" część konstrukcyjna

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW

2.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  ST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 

2.2. Rodzaje materiałów

Materiały i wyroby wykorzystywane w robotach murarskich:

– elementy murowe,

– zaprawy murarskie,

– wyroby dodatkowe,

– inne wyroby i materiały.

Wszystkie  materiały  i  wyroby  stosowane  do  wykonania  konstrukcji  murowych  powinny  odpowiadać
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Elementy murowe

2.2.1.1. Rodzaje stosowanych  elementów murowych

• Łącznik i przybudówki południowa i północna :

– ściany  fundamentowe  i  ściany  cokołu  -  bloczki  betonowe  Tekno-Amer  Blok  -  25  cm,  cegła
ceramiczna pełna gr. 25 cm ma zaprawie M5  

– ściany  konstrukcyjne  wewntrzne  i  zewnętrzne  -  bloczki  gazobetonowe  odmiany  600  na  zapr.
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cem-wap. marki 5MPa,

– słupki  i  filarki  miedzyokienne  oraz  ściana  przy  wiatrołapie  -  cegła  pełna  kl.  15MPa  na  zaprawie
cem-wap. marki 5MPa,

– ścianki działowe w pomieszczeniach wilgotnych - z cegły dziurawki, w pozostałych pomieszczeniach
z bloczków M600 na zaprawie cem-wap. 5 MPa,

– ściany attykowe - z cegłu ceramicznej pełnej klasy150 na zaprawie cem-wap M5,

– nadproża - z belek prefabrykowanych typu L-19

                     - monolityczne  jako ciągłość wieńca - materiały jak dla wieńca

                     - monolityczne wg rysunków konstrukcyjnych 

• Wielkość elementów:

– drobnowymiarowe o  wadze kilku  kilogramów (cegły  pełne  i  drążone,  bloczki  pełne)  układane  przy
murowaniu jedną ręką,

– średniowymiarowe  o  wadze  kilkunastu  lub  dwudziestu  kilku  kilogramów  (pustaki  i  bloki  pełne)
układane oburącz przy murowaniu.

Elementy  wielkowymiarowe,  np.  nadproża  lub  prefabrykowane  bloki  ścienne,  które  są  układane
przez  kilku  murarzy  lub  przy  użyciu  sprzętu  mechanicznego,  nie  są  zaliczane  do  grupy  elementów
murowych.

2.2.2.Zaprawy murarskie

Do murów zbrojonych powinny być  wykorzystywane zaprawy cementowe o wytrzymałości  nie  niższej

niż 5 N/mm2, a w przypadku murów zbrojonych w środowisku wilgotnym – o wytrzymałości nie niższej niż

8 N/mm2. Do murów zbrojonych należy stosować zaprawy nie powodujące korozji zbrojenia.

• Wytrzymałość spoiny

Początkowa  wytrzymałość  charakterystyczna  na  ścinanie  spoiny  zapraw  klasy  M  1  do  M  d
wytwarzanych na miejscu budowy może być określana na podstawie:

1) badań połączenia spoiny z elementem murowym według PN-EN 1052-3,

2) wartości tabelarycznych zawartych w załączniku C do normy PN-EN 998-2 wynoszących:

– 0,15 N/mm2 dla zapraw ogólnego stosowania i lekkich,

– 0,3 N/mm2 dla zapraw do cienkich spoin.

W odniesieniu do zapraw wykonywanych fabrycznie producent powinien deklarować charakterystyczną
początkową wytrzymałość spoiny.

Deklaracja  może  być  wydana  na  podstawie  badań  przeprowadzonych  zgodnie  z  procedurą
zapisaną  w  PN-EN  1052-3  lub  według  wcześniej  podanych  wartości  normowych  zawartych  w
załączniku C do normy PN-EN 998-2.

• Reakcja na ogień

Producent  powinien  podać  klasę  reakcji  na  ogień  zaprawy.  Klasyfikację  reakcji  na  ogień  zapraw
przeprowadza się według PN-EN 13501-1 następująco:

1) zaprawy zawierające frakcję  jednolicie rozmieszczonych materiałów organicznych, liczoną  masowo
lub  objętościowo  ≤  1,0%  (przyjmuje  się  tę  wartość,  która  ma  większe  znaczenie),  zalicza  się  do
klasy A1 reakcji na ogień bez konieczności przeprowadzania badania,

2) zaprawy zawierające frakcję  jednolicie rozmieszczonych materiałów organicznych, liczoną  masowo
lub  objętościowo  ≥  1,0%  (przyjmuje  się  tę  wartość,  która  ma  większe  znaczenie),  zalicza  się
(deklaruje) do odpowiedniej klasy reakcji na ogień na podstawie przeprowadzonych badań.

• Przepuszczalność pary wodnej

Współczynnik  przepuszczalności  (dyfuzji)  pary  wodnej  zapraw  murarskich  przeznaczonych  do
stosowania  w  elementach  zewnętrznych  budynku,  wytwarzanych  na  miejscu  budowy,  przyjmuje  się
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według wartości tabelarycznych z PN-EN 1745, uzależnionych od gęstości zaprawy.

• Współczynnik przewodzenia ciepła

Przy  produkcji  zapraw  murarskich  na  placu  budowy  współczynnik  przewodzenia  ciepła  powinien
mieścić się w granicach  zawartych w PN-B-10104.

2.2.2. Wyroby dodatkowe

Prefabrykowane wyroby dodatkowe stosowane w konstrukcjach murowych powinny spełniać  wymagania
norm PN-EN 845. Wymaganiom określonym w normie PN-EN 845-1 powinny odpowiadać:

– kotwy,

– listwy kotwiące,

– wieszaki i wsporniki,

stosowane do wzajemnego łączenia ze sobą murów oraz łączenia muru z innymi częściami konstrukcji lub
budowli, takimi jak: ściany, stropy, belki i słupy. 

Wymagania  podane  w  normie  PN-EN  845-2  powinny  spełniać  jednolite,  pojedyncze  oraz  zespolone  i
złożone nadproża prefabrykowane o rozpiętości do 4,5 m:

– stalowe,

– betonowe,

– murowane.

Wymaganiom  określonym  w  normie  PN-EN  845-3  powinno  odpowiadać  zbrojenie  do  spoin  wspornych
murów, obejmujące siatki stalowe:

– spajane,

– wiązane,

– ciągnione.

Stal zbrojeniowa węglowa stosowana w konstrukcjach murowych powinna spełniać wymagania podane w
PN-B-03264 a austenityczna stal nierdzewna w PN-89/H-84023-06.

2.2.3. Inne wyroby i materiały

Do wznoszenia konstrukcji murowych można stosować inne wyroby i materiały:

– cement spełniający wymagania norm PN-EN 197-1 i PN-EN 413-1,

– wapno budowlane odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 459-1,

– piasek i inne kruszywa mineralne, których właściwości odpowiadają wymaganiom normy PN-EN 13139,

– kruszywa lekkie do betonów i zapraw spełniające wymagania określone w PN-EN 13055,

– wodę do betonów i zapraw zgodną z wymaganiami normy PN-EN 1008.

Stosowane  spoiwa  polimerowe  i  inne  domieszki  do  zapraw  powinny  spełniać  wymagania  odpowiednich
norm polskich lub aprobat technicznych.

2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót murowych  

Wyroby i materiały do robót murowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegółowej),

– każda  jednostka  ładunkowa  lub  partia  elementów  murowych  luzem  jest  zaopatrzona  w  etykietę
identyfikacyjną,

– wyroby  i  materiały  konfekcjonowane  są  właściwie  opakowane,  firmowo  zamknięte  (bez  oznak
naruszenia  zamknięcia)  i  oznakowane  (pełna  nazwa  wyrobu,  ewentualnie  nazwa  handlowa  oraz
symbol handlowy wyrobu),

– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

– producent  dostarczył  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub
jednostkowego  zastosowania  wyrobów  oraz  karty  techniczne  (katalogowe)  wyrobów  lub  firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,

– spełniają  wymagania  wynikające  z  ich  terminu  przydatności  do  użycia  (termin  zakończenia  robót
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murowych  powinien  się  kończyć  przed  zakończeniem  terminów  przydatności  do  stosowania
odpowiednich wyrobów).

Przyjęcie wyrobów i  materiałów na budowę  powinno być  potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokołem przyjęcia materiałów.

2.4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót murowych 

Materiały i wyroby do robót murowych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją
producenta  oraz  wymaganiami  odpowiednich  dokumentów  odniesienia  tj.  norm  bądź  aprobat
technicznych.

Place  składowe  do  przechowywania  elementów  murowych  powinny  być  wygrodzone,  wyrównane  i
utwardzone  z  odpowiednimi  spadkami  na  odprowadzenie  wód  opadowych  oraz  oczyszczone  z
zanieczyszczeń.

Pomieszczenie  magazynowe  do  przechowywania  materiałów  i  wyrobów  niemrozoodpornych  lub
opakowanych  powinno  być  kryte,  suche  oraz  zabezpieczone  przed  zawilgoceniem,  opadami
atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych.

Wyroby w miejscu magazynowania należy przechowywać w partiach według rodzajów, typów, odmian,
klas i gatunków, zgodnie z wymaganiami norm wyrobów, w sposób uporządkowany, zapewniający łatwość
dostępu i przeliczenia. Elementy murowe należy przechowywać:

a) w jednostkach ładunkowych,

b) luzem w stosach (słupach) lub pryzmach.

Sposób  układania  jednostek  ładunkowych,  stosów  lub  pryzm  powinien  być  zgodny  z  wymaganiami
normy PN-B 12030.

Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach w
temperaturze  powyżej  +5°C  a  poni żej  +35°C.  Wyroby  pakowane  w  worki  powinny  by ć  układane  na
paletach  lub  drewnianej  wentylowanej  podłodze,  w  ilości  warstw  nie  większej  niż  10,  o  ile  dokument
odniesienia lub instrukcja producenta nie stanowią inaczej. 

Cement i wapno suchogaszone luzem należy przechowywać w zasobnikach (zbiornikach) do cementu.

Kruszywa  i  piasek  do  zapraw  można  przechowywać  na  składowiskach  otwartych,  w  warunkach
zabezpieczających  je  przed  zanieczyszczeniem,  zmieszaniem  z  innymi  asortymentami  lub  frakcjami
kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych zasiekach).

Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy przechowywać w
szczelnych  i  czystych  pojemnikach  lub  cysternach.  Nie  wolno  przechowywać  wody  w  opakowaniach  po
środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład
chemiczny wody.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 

3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót murarskich

Do wykonywania robót murarskich należy stosować:

A. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarów oraz płaszczyzn:

– pion murarski, łatę murarską,   łatę ważoną, wąż wodny, poziomnicę uniwersalną, łatę kierunkową,

– warstwomierz  do  wytyczenia  poziomów  poszczególnych  warstw  i  do  zaczepiania  sznura  oraz  do
wyznaczania kierunku,

– sznur murarski, kątownik murarski, wykrój.

B. Do przechowywania materiałów budowlanych na stanowisku roboczym:

– kastrę na zaprawę, szafel do zaprawy, szkopek do wody, palety na elementy murowe, wiadra.

C. Do obróbki elementów murowych:

– młotek murarski, kirkę, oskard murarski, przecinak murarski, packę murarską, drąg murarski,

D. Do murowania:
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– kielnię murarską, czerpak, łopatę do zaprawy, rusztowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 

5.2. Ogólne zasady wykonywania robót murowych

Roboty murowe należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą specyfikacją techniczną
i zasadami sztuki murarskiej.

· mury  należy  wykonywać  warstwami  z  zachowaniem  prawidłowego  wiązania  elementów  murowych  i
grubości spoin tak, aby ściana stanowiła jeden element konstrukcyjny,

· elementy murowe powinny być układane na płask, a nie na rąb lub na stojąco,

· spoiny poprzeczne i podłużne w sąsiednich warstwach muru powinny być usytuowane mijankowo,

· mury należy wnosić możliwie równomiernie na całej ich długości,

· elementy murowe powinny być czyste i wolne od kurzu,

· przed  wbudowaniem  elementy  murowe  powinny  być  moczone,  jeżeli  takie  wymaganie  zawarto  w
dokumentach odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu,

· stosowanie  elementów  murowych  połówkowych  przy  murowaniu  słupów  i  filarów,  poza  liczbą
konieczną do uzyskania prawidłowego wiązania, jest niedopuszczalne,

· liczba elementów murowych połówkowych nie powinna przekraczać:

– w murach konstrukcyjnych zbrojonych – 10%,

– w murach konstrukcyjnych niezbrojonych – 15%,

– w ścianach wypełniających, podokiennych i na poddaszu – 50%,

· konstrukcje  murowe  o  grubości  mniejszej  niż  1  cegła,  murowane  na  zaprawy  zwykłe,  mogą  być
wykonywane  przy  temperaturze  powyżej  0°C,  a  murowane  na  zaprawy  lekkie  i  klejowe  mog ą  być
wykonywane przy minimalnej temperaturze określonej przez producenta zaprawy,

· wykonywanie  konstrukcji  murowych o  grubości  1  cegły  i  grubszych dopuszcza się  przy  temperaturze
poniżej  0°C  pod  warunkiem  stosowania  środków  umożliwiających  wiązanie  i  twardnienie  zaprawy,
przewidzianych  w  specyfikacji  technicznej,  lub  pod  warunkiem  dopuszczenia  takiej  możliwości  przez
producenta zaprawy,

· w  przypadku  przerwania  robót  na  okres  zimowy  lub  z  innych  przyczyn,  wierzchnie  warstwy  murów
powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych.

5.3. Organizacja robót murowych

5.3.1. Podstawowe zasady prawidłowej organizacji robót murowych:

– wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy,

– praca na murach w pojedynkę lub grupami (zespołami) o liczebności dostosowanej do rodzaju budowy,

– racjonalne urządzenie  stanowiska murarskiego z  dogodnym umieszczeniem materiałów budowlanych
(najbliżej muru wolny pas szerokości 600 mm, dalej materiały, a za materiałami drogi transportowe),

– wznoszenie murów pasami o odpowiedniej wysokości,

– zastosowanie odpowiednich rusztowań (technicznie niezbędnych i ekonomicznie uzasadnionych),

– zaopatrzenie robotników we właściwy sprzęt murarski i ochronny,

– dostarczanie materiałów budowlanych do stanowiska roboczego w sposób wykluczający przestoje,

– zorganizowanie robót systemem ruchu równomiernego (podział budowy na działki).

5.4. Rodzaje wiązań cegieł w murze:

Wiązanie murów oraz ich styków i narożników powinno być wykonane zgodnie z przykładami podanymi
w  pkt.  3.1.2.  Warunków  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  część  A,  zeszyt  3
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„Konstrukcje murowe”, wydanie ITB – rok 2006 a także w normie archiwalnej PN-68/B-10020.

5.5. Sposoby murowania z cegieł, pustaków lub bloczków

5.5.1. Sposoby murowania z uwagi na rodzaj spoin wsporczych:

– na spoiny zwykłe grubości od 8 do 15 mm,

5.5.2. Sposoby murowania z uwagi na rodzaj złącza pionowego

– zwykłe z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych łączonych elementów,

5.6. Zasady wykonywania nadproży

5.6.1. Nadproża   wykonywane  na  placu  budowy  jako  monolityczne-ciągłość  wieńca,  monolityczne  wg
rysunków konstrukcyjnych oraz prefabrykowane  typu L-19 prefabrykowane.

              Nadproża prefabrykowane powinny spełniać wymagania normy PN-EN 845-2.

5.6.2. Nadproża murowe zbrojone wykonywane na placu budowy.

A. Nadproża ze zbrojeniem dolnym mogą być stosowane przy otworach o rozpiętości do 1,5 m. Nadproże
wykonuje się na sztywnym deskowaniu, na którym rozściela się zaprawę cementową grub. 30-40 mm,
a  następnie  wtapia  w  nią  zbrojenie  stalowe.  Zbrojenie  musi  być  zakotwione  w  murze  na  co  najmniej
400 mm.  Nadproże powinno być sprawdzone wg PN-B-03340.

5.6.3. Nadproża  murowe  zespolone  wykonywane  są  na  placu  budowy  z  gotowych  kształtek
nadprożowych,  zbrojonych  prętami  stalowymi  i  łączonych  (zespalanych)  betonem.  Kształtki
nadprożowe  betonowe.

           Nadproża należy wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta kształtek.

Nadproża powinny być  opierane na zaprawie i  wypoziomowane zarówno w kierunku podłużnym jak  i
poprzecznym. Oparcie końca nadproża powinno być nie mniejsze niż 100 mm. Przy murach wykonanych z
elementów  zawierających  więcej  niż  50%  pustek  powietrznych  lub  z  elementów  z  autoklawizowanego
betonu komórkowego minimalna długość oparcia końca nadproża powinna być wyliczona w dokumentacji
projektowej,  zgodnie  z  PN-EN  1996-1-1.  W  przypadku  ścian  szczelinowych  oparcie  powinno  sięgać  co
najmniej na 50 mm poza zakończenie szczeliny wewnętrznej. 

Elementy prefabrykowane nadproży murowych powinny spełniać wymagania PN-EN 845-2.

5.6.4. Nadproża  żelbetowe  wylewane  stosuje  się  w  ścianach  wewnętrznych.  Nadproża  te  należy
wykonywać zgodnie z zasadami obowiązującymi dla konstrukcji żelbetowych, a więc przestrzegać
wymagania zawarte w szczegółowej specyfikacji technicznej dla konstrukcji żelbetowych.

5.6.5. Nadproża  prefabrykowane  stalowe  żelbetowe,  sprężone,  ceramiczne,  silikatowe,  z  betonu
komórkowego,  z  kamienia  naturalnego  lub  sztucznego  oraz  z  kombinacji  tych  wyrobów powinny
spełniać wymagania PN-EN 845-2. Można je montować bez konieczności stemplowania. Długość
oparcia belek powinny być takie jak dla nadproży murowych zespolonych.

5.7. Wentylacja i przewody kominowe

We wszystkich pomieszczeniach zastosowano wentylowanie grawitacyjne. 

Część pomieszczeń wentylowana mechanicznie wentylatorami. 

Przewody wentylacyjne odprowadzające zużyte powietrze z pomieszczeń ponad dach budynku.

5.7.1. Elementy kominowe

Przewody wentylacyjne wykonane  z pustaków ceramicznych wentylacyjnych, obudowanych na poziomie
parteru i piętra ściankami z cegły pełnej  gr. 6,5 lub 12 cm.

5.7.2. Przekroje i wymiary kanałów

Kanały mają przekrój  kwadratowy. Minimalny przekrój kanałów dymowych z cegieů wynosi ˝ x ˝ cegůy, tj.
140  x  140  mm.   Wymiary  przewodów  kominowych  powinny  być  zgodne  z  dokumentacją  projektową.
Odchyłki od wymiarów przewodów, określonych w dokumentacji projektowej, wynikające z niedokładności
ich wykonania nie powinny przekraczać +10 i -5 mm.

5.7.3. Kierunek prowadzenia przewodów

Przewody należy prowadzić  w miarę  możności pionowo, bez załamań.  Ewentualne odchylenia przewodu
od  pionu  nie  powinny  przekraczać  30°.  Powierzchnie  wewn ętrzne  przewodów  w  miejscach  załamań
należy  zabezpieczyć  przed  uderzeniem  kuli  kominiarskiej  ochraniaczami  stalowymi.  Długość  przewodu
biegnącego  w  kierunku  odchylonym od  pionu  nie  powinna  przekraczać  2,0  m.  Odchylenie  przewodu  od
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pionu wynikające z niedokładności wykonania nie powinno być większe niż dla spoinowanych powierzchni
muru – tablica 7 w pkt. 5.13.6. niniejszej specyfikacji technicznej.

5.7.4. Zasady prowadzenia przewodów wentylacyjnych

Przewody wentylacyjne należy prowadzić od wlotu do wylotu komina. W kominach powinny być wykonane
boczne  otwory  wylotowe.  Dopuszcza  się  wykonywanie  górnych  otworów  wylotowych,  pod  warunkiem
stosowania nasad blaszanych nad wylotem.

5.7.5.  Zasady wykonywania murów z przewodami kominowymi

Zapewnienie  maksymalnej  szczelności  przewodów  kominowych  wymaga,  zgodnie  z  PN-89/B-10425  i
Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  część  A,  zeszyt  3  „Konstrukcje
murowe”, wydanie ITB-2006 r., przestrzegania następujących zasad:

– kształt,  wymiary  zewnętrzne,  położenie  kanałów,  wlotów,  wylotów,  załamań,  trzonów  kominowych,
obróbki blacharskie, zakończenia górne powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową,

– wmurowywać należy tylko elementy murowe dopuszczone do stosowania w przewodach kominowych i
jednocześnie określone w dokumentacji projektowej,

– najniższa klasa cegieł użytych do murowania wynosi 15,

– elementy murowe należy układać na pełne spoiny,

– w przewodach wentylacyjnych minimalna gruboúă przegród wynosi Ľ cegůy,

– minimalna odległość przewodów kominowych od lica ściany zewnętrznej wynosi nie mniej niż 1 cegłę,

– przewody powinny być drożne na całej długości oraz dawać naturalny ciąg powietrza ku górze (ssanie),
zapewniający ujście przez przewody spalin lub zużytego powietrza ponad dach,

– ścianki kanałów powinny być murowane na tej samej zaprawie co sąsiednie mury,

– do wykonywania kominów ponad dachem należy używać cegieł licowych, 

– w  miejscu  przebicia  komina  przez  dach  należy  wykonać  obróbkę  blacharską  zabezpieczającą
poddasze przed wodą opadową,

– wierzch komina powinien być nakryty czapą żelbetową z okapnikiem, odizolowaną warstwą papy,

– przerwy dylatacyjne powinny być wykonane zgodnie z zaleceniami normy PN-B-03002.

5.8. Ogólne zasady wykonywania gzymsów i przerw dylatacyjnych

5.8.1. Gzymsy  powinny  być  murowane  z  cegły  na  płask  lub  na  rąb,  jeżeli  nadwieszenie  cegły  nie
przekracza 10 cm.

Przy większym wysięgu gzymsów ich rozwiązanie konstrukcyjne musi wynikać z dokumentacji projektowej.

Gzymsy mogą być również murowane ze specjalnych kształtek ceramicznych.

5.8.2. Przerwy dylatacyjne w murach powinny być wykonane zgodnie z PN-B-03002.

5.9. Wymagania jakościowe robót murowych

Roboty murow powinny spełniać wymagania określone w " Warunkach technicznychi wykonania i odbioru
robót budowlanych, część A, zeszyt 3 „Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 rok 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót murowych

Przed  przystąpieniem  do  robót  murowych  należy  odebrać  roboty  ziemne  i  fundamentowe  oraz
przeprowadzić badania wyrobów i materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót.

6.2.1. Odbiór robót poprzedzających wykonanie robót murowych

Roboty  ziemne  i  fundamentowe  należy  odebrać  zgodnie  z  wymaganiami  odpowiednich  szczegółowych
specyfikacji technicznych.

6.2.2. Badania materiałów

Badania należy przeprowadzić pośrednio na podstawie przedłożonych:
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– deklaracji zgodności lub certyfikatów,

– zapisów dziennika budowy, protokołów przyjęcia materiałów na budowę,

– deklaracji producentów użytych wyrobów.

Konieczne  jest  sprawdzenie  czy  deklarowane  lub  zbadane  przez  producenta  parametry  techniczne
odpowiadają wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej.

Materiały,  których  jakość  budzi  wątpliwości  mogą  być  zbadane  na  wniosek  zamawiającego  przez
niezależne laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

6.3. Badania w czasie robót

Badania  w  czasie  robót  polegają  na  sprawdzeniu  zgodności  wykonywanych  robót  murowych  z
dokumentacją  projektową,  wymaganiami  niniejszej  specyfikacji  i  instrukcjami  producentów.  Badania  te  w
szczególności  powinny  dotyczyć  sprawdzenia  zbrojenia  oraz  wewnętrznych  części  muru  ulegających
zakryciu,  a  także  kontroli  jakości  zapraw  wykonywanych  na  budowie.  Ponadto  po  wykonaniu  stanu
surowego  budynku  i  stanu  wykończeniowego,  ale  przed  podłączeniem  urządzeń  gazowych,  trzonów
kuchennych, pieców, kominków należy sprawdzić przewody kominowe.

6.3.1. Sprawdzenie zbrojenia powinno obejmować kontrolę:

– średnic zbrojenia z dokładnością do 0,5 mm,

– długości całkowitej i poszczególnych odcinków zbrojenia z dokładnością do 10 mm,

– rozstawienia i właściwego powiązania prętów z dokładnością do 1 mm,

– otulenia zbrojenia z dokładnością do 1 mm,

6.3.2. Sprawdzenie wewnętrznych części muru ulegających zakryciu powinno w szczególności dotyczyć
prawidłowości wiązania elementów w murze, grubości i wypełnienia spoin, liczby użytych wyrobów
ułamkowych.  Badania  te  należy  przeprowadzać  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  w pkt.  6.4.
niniejszej specyfikacji technicznej.

6.3.3. Kontrola jakości zapraw wykonywanych na budowie powinna obejmować badania wskazane w pkt.
2.2. niniejszej specyfikacji technicznej.

6.3.4. Badania przewodów kominowych po wykonaniu stanu surowego budynku:

a) sprawdzenie drożności przewodów należy przeprowadzać  za pomocą  kominiarskiej kuli  umocowanej
na  sznurze,  spuszczonej  do  wylotu  przewodu  oraz  obserwacji  jej  przebiegu  we  wlotach,  otworach
rewizyjnych, kontrolnych i wycierowych,

b) sprawdzenie  prawidłowości  prowadzenia  przewodów  przeprowadza  się  równocześnie  ze
sprawdzeniem drożności oraz przez porównanie prowadzenia przewodów z dokumentacją projektową
i wymaganiami pkt. 5.11. niniejszej specyfikacji technicznej,

c) sprawdzenie  kierunku  przewodów  przeprowadza  się  przez  obserwację  i  pomiar  zewnętrznych
powierzchni  muru z przewodami (kierunek przewodu murowanego z  cegieł  lub bloczków widoczny z
ich układu) i porównanie z dokumentacją projektową,

d) sprawdzenie  wielkości  przekroju  przewodów  przeprowadza  się  za  pomocą  taśmy  stalowej  przez
pomierzenie przewodu w otworach kontrolnych z dokładnością do 5 mm i porównanie z dokumentacją
projektową,

e) sprawdzenie grubości przegród przeprowadza się  za pomocą  dwóch listew włożonych do sąsiednich
otworów kontrolnych i pomierzenie ich odległości taśmą stalową z dokładnością do 5 mm,

f) sprawdzenie wiązania cegieł lub bloczków przeprowadza się wzrokowo przez obserwację lica muru z
przewodami oraz obserwację wnętrza przewodu przez otwory kontrolne,

g) sprawdzenie kształtu i wymiarów zewnętrznych murów z przewodami przeprowadza się zgodnie z pkt.
6.4. niniejszej specyfikacji technicznej,

h) sprawdzenie wypełnienia spoin oraz stanu powierzchni przewodów przeprowadza się wzrokowo przez
obserwację lica muru i powierzchni wewnętrznej przewodów przez otwory kontrolne za pomocą lustra i
latarki elektrycznej.

6.3.5. Badania  przewodów  kominowych  po  wykonaniu  stanu  wykończeniowego,  przed  podłączeniem
trzonów kuchennych, pieców, kominów i urządzeń gazowych:

a) sprawdzenie szczelności przewodów przeprowadza się za pomocą łuczywa lub świecy dymnej
przez wsunięcie do wlotu sprawdzanego przewodu, a po ukazaniu się dymu w wylocie – przez
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zamknięcie wylotu i obserwację sąsiednich wylotów oraz wlotów w innych pomieszczeniach. W
przypadku stwierdzenia wydobywania się  dymu w obserwowanym wylocie lub wlocie należy w
przewód ten wpuścić obciążony na końcu biały sznur lub taśmę i powtórzyć próbę kopcenia, a
następnie  wydobyć  sznur  i  w  miejscu  wskazanym  przez  okopcony  odcinek  sznura
przeprowadzić uszczelnienie przewodu,

b) sprawdzenie  wyposażenia  otworów  wycierowych  i  rewizyjnych  przeprowadza  się  przez
dokładne ich obejrzenie, próbę zamknięcia i otwarcia drzwiczek oraz próbę obruszania ich ręką,

c) sprawdzenie wlotów do przewodów przeprowadza się przez dokładne ich obejrzenie, pomiary i
porównanie z dokumentacją,

d) sprawdzenie wylotów przewodów przeprowadza się analogicznie jak sprawdzenie wlotów,

e) sprawdzenie prawidłowości ciągu przed podłączeniem urządzeń  przeprowadza się  za pomocą
łuczywa  lub  palnika  przez  przystawienie  go  w  odległości  ok.  10  cm  do  wlotu  przewodu  i
stwierdzenie wyraźnego odchylenia się płomienia w kierunku wlotu. Sprawdzenie prawidłowości
ciągu  po  podłączeniu  urządzeń  przeprowadza  się  przez  próbne  palenie  i  stwierdzenie
prawidłowego spalania się materiału opałowego,

f) pozostałe  badania  –  w  miarę  potrzeby  wykonanie  badań  podanych  w  pkt.  6.3.4.  niniejszej
specyfikacji technicznej.

6.3.6. Wyniki  przeprowadzonych  badań  powinny  być  porównane  z  wymaganiami  podanymi  w  pkt.  2.2.
oraz  5.  niniejszej  specyfikacji  technicznej  i  opisane  w  dzienniku  budowy  a  także  protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy.

6.4. Badania w czasie odbioru robót

Badania  w  czasie  odbioru  robót  przeprowadza  się  celem  oceny  czy  spełnione  zostały  wszystkie
wymagania dotyczące wykonania robót murowych, w szczególności w zakresie:

– zgodności  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacją  techniczną  wraz  z  wprowadzonymi  zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,

– prawidłowości oceny robót poprzedzających roboty murowe, 

– jakości wykonania robót murowych.

Przy  badaniach  w  czasie  odbioru  robót  należy  wykorzystać  wyniki  badań  dokonanych  przed
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych
robót.

Badania  sprawdzające  jakość  wykonania  robót  murowych,  według  pkt.  4.  Warunków  technicznych
wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  część  A,  zeszyt  3  „Konstrukcje  murowe”,  wydanie  ITB-2006  r.
oraz normy archiwalnej PN-68/B-10020:

a) sprawdzenie zgodności z dokumentacją 

b) sprawdzenie prawidłowości wiązania elementów w murze, stykach i narożnikach 

c) sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia 

d) sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru końcowego 

e) sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz prostoliniowości krawędzi muru 

f) sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru 

g) sprawdzenie poziomości warstw murowych 

h) sprawdzenie kątów pomiędzy przecinającymi się płaszczyznami dwóch sąsiednich murów 

i) sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  ścianek  działowych,  nadproży,  gzymsów,  przerw
dylatacyjnych 

j) sprawdzenie liczby użytych wyrobów ułamkowych – należy przeprowadzać  w trakcie robót przez
oględziny  i  stwierdzenie  zgodności  z  wymaganiami  podanymi  w  pkt.  5.3.  niniejszej  specyfikacji
technicznej,

k) sprawdzenie  przewodów  kominowych  –  poprzez  sprawdzenie  wlotów  i  wylotów  przewodów  i
prawidłowości ciągu po podłączeniu urządzeń  gazowych, pieców ogrzewczych oraz kominków, a
także w miarę potrzeby wykonanie innych  badań.
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Wyniki  badań  powinny  być  porównane  z  wymaganiami  i  opisane  w  dzienniku  budowy,  protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora  oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót murowych

7.2.1. Ilości poszczególnych konstrukcji murowych oblicza się wg wymiarów określonych w przedmiarze
robót

7.2.2. Od powierzchni ścian  należy odejmować:

– powierzchnie   konstrukcji  betonowych  lub  żelbetowych  (z  wyjątkiem  prefabrykowanych  nadproży
żelbetowych), jeśli  wypełniają one więcej niż połowę grubości ściany lub ich objętość  przekracza 0,01

m3, 

– powierzchnie kanałów wentylacyjnych murowanych z pustaków i  ewentualnie obmurowanych cegłami
lub płytkami,

Wariant I

– powierzchnie projektowanych otworów okiennych, drzwiowych i innych większych od 0,5 m2,

Od  powierzchni  ścianek  działowych  należy  odejmować  powierzchnie  otworów,  liczone  według
projektowanych wymiarów w świetle ościeżnic, a w przypadku ich braku w świetle muru.

7.2.3. Potrącane  otwory  w  ścianach  murowanych,  dla  których  ustala  się  odrębne  ceny  wykonania
ościeży, oblicza się w sztukach.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,

9.   PODSTAWA  ROZLICZENIA  ROBÓT  PODSTAWOWYCH,  TYMCZASOWYCH  I  PRAC
TOWARZYSZĄCYCH

9.1. Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  rozliczenia  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod
CPV 45000000-7, 

Podstawę  rozliczania robót murowych stanowi ustalona w umowie kwota ryczałtowa za określony zakres
robót obejmujący konstrukcje murowe.

10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-EN  771-2:2006   Wymagania  dotyczące  elementów  murowych  –  Część  2:  Elementy  murowe
silikatowe.

2. PN-EN  771-3:2005   Wymagania  dotyczące  elementów  murowych  –  Część  3:  Elementy  murowe  z
betonu kruszywowego (z kruszywami zwykłymi i lekkimi).

3. PN-EN 771-3:2005/A1:2006  jw.

4. PN-EN  771-4:2004   Wymagania  dotyczące  elementów  murowych  –  Część  4:  Elementy  murowe  z
autoklawizowanego betonu komórkowego.

5. PN-EN 771-4:2004/A1:2006  jw.

6. PN-EN 845-1:2004  Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Część 1: Kotwy, listwy kotwiące,
wieszaki i wsporniki.

7. PN-EN 845-2:2004  Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Część 2: Nadproża.
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8. PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005jw.

9. PN-EN 845-3:2004  Specyfikacja  wyrobów  dodatkowych  do  murów  –  Część  3:  Stalowe  zbrojenie  do
spoin wspornych.

10. PN-EN 998-1:2004  Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 1: Zaprawa tynkarska.

11. PN-EN 998-1:2004/AC:2006 jw.

12. PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 1: Zaprawa murarska.

13. PN-EN  1457-2003   Kominy  –  Ceramiczne  wewnętrzne  przewody  kominowe  –  Wymagania  i  metody
badań.

14. PN-EN 1457:2003/A1:2004 jw.

15. PN-EN 1457:2003/AC:2007 jw.

16. PN-EN  1996-1-1:2006(U)  Kominy  –  Gliniane  /  ceramiczne  obudowy  systemów  kominowych  –
Wymagania i metody badań.

17. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

18. PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw  Konstrukcje murowe zbrojone – Projektowanie i obliczanie.

19. PN-B-03340:1999/Az1:2004  Konstrukcje murowe zbrojone – Projektowanie i obliczanie.

20. PN-B-10104:2005   Wymagania  dotyczące  zapraw  murarskich  ogólnego  przeznaczenia  –  Zaprawy  o
określonej składzie materiałowym, wytwarzane na miejscu budowy.

21. PN-89/B-10425  Przewody  dymowe,  spalinowe  i  wentylacyjne  murowane  z  cegły  –  Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze.

22. PN-B-19304:1997 Prefabrykaty budowlane z nieautoklawizowanego betonu komórkowego – Elementy
drobnowymiarowe.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

− Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  –  Wymagania  ogólne  Kod  CPV
45000000-7, wydanie II OWEOB Promocja – 2005 rok.

− Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  Część  A  –  Roboty  ziemne  i
konstrukcyjne, zeszyt 3 „Konstrukcje murowe”, wydanie ITB – 2006 rok.

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1, część 2, wydanie Arkady – 1990
rok.


