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452-5  ROBOTY MURARSKIE 
 
1. Wstęp 
 
1.1 Przedmiot SST  
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania  dotyczące wykonania i odbioru 
robót budowlanych związanych ze zmianą sposobu uŜytkowania budynku połoŜonego w 
Węglińcu przy ul. Wolności 1 na działce nr 68 na pomieszczenia Centrum Kultury w Węglińcu.. 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Grupa Klasa Kategoria Opis 

45200000-9   Roboty budowlane w zakresie 
wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz w 
zakresie inŜynierii lądowej i wodnej. 

 45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania 
pokryć i konstrukcji dachowych i inne 
podobne roboty specjalistyczne. 

  45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji 
dachowych oraz podobne roboty. 

  45262500-6 Roboty murarskie. 
 
1.2 Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia 
umowy na wykonanie robót zawartych w pkt.1.1 
 
1.3 Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo uŜyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi 
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
1.4 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 
-wykonaniem ścian osłonowych, wewnętrznych i działowych z pustaków Porotherm P+W, 
-wykonaniem ścian fundamentowych z bloczków betonowych,  
-wykonaniem słupów z cegły pełnej, 
-wykonaniem ścian działowych w garaŜu z cegły pełnej, 
   
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami InŜyniera. 
 
2. Materiał 
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 
Do przygotowania zapraw stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
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2.2 Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl. 3 i 5 i 7MPa wytwarzana na budowie lub 
dostarczona z węzła betoniarskiego (obowiązkiem Inspektora nadzoru inwestorskiego 
zatwierdzenie receptur na wytwarzane zaprawy wytwarzane na budowie), 
Zaprawa cementowa kl. 5 i 10 MPa -  wykonać w węźle betoniarskim na budowie zgodnie z  
zatwierdzoną receptura przez Inspektora nadzoru. 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw murarskich naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować cement portlandzki z dodatkiem ŜuŜla lub 
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ŝe temperatura otoczenia w 
ciągu 7 dni od chwili zuŜycia zaprawy nie będzie niŜsza niŜ+5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy 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 naleŜy dobierać doświadczalnie, w zaleŜności od wymaganej marki 
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
 
2.3. Wyroby ceramiczne 
2.3.1. Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996 
Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 
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; moŜe 
natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęknięcie. Ilość cegieł nie spełniających powyŜszego 
wymagania nie powinna być większa niŜ: 
-2 na 15 sprawdzanych cegieł 
-3 na 25 sprawdzanych cegieł 
-5 na 40 sprawdzanych cegieł. 
 
2.4. Pustaki ceramiczne np. POROTHERM 
Wymiary: 38×25×23,8 cm, 25×27,5×23,8 cm, 25×11,5×23,8 cm 
Odmiany: 38 P+W, 25 P+W, 11,5P+W 
Odchyłki od wymiarów: 
długość  ±1 mm 
wysokość  ±2 mm 
szerokość ±2 mm 
Bloczki naleŜy chronić przed zawilgoceniem. 
 
2.5. Bloczki betonowe  
Wymiary: 25×38×12 cm, bloczki betonowe , certyfikat nr B-08/77/97  do wznoszenia ścian piwnic 
wykonywane z betonu klasy B15  
 
2.6. Kominy np. Schiedel 
Pakiet podstawowy zawiera: 
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Kształtkę ścieku kondensatu, drzwiczki wyczystkowe z szablonem, kratkę przewietrzającą, płytę 
czołową, kit kwasoodporny, brzeszczot piły, szablon do nakładania zaprawy, stoŜek komina, 
szalunek tracony, rurę ceramiczną 33 cm, uchwyty. 
Rura ceramiczna  
Okrągła rura wewnętrzna produkowana jest z wysokowartościowej, ogniotrwałej ceramiki. Jej 
właściwości odpowiadają specjalnym wymogom techniki kominowej.  Wewnętrzna rura 
ceramiczna wyróŜnia się wysoką odpornością na temperatury i zmiany temperatur. Jest szczelna i 
kwasoodporna. Jej ogrzewana masa jest bardzo mała. 
Płyta izolacyjna  
Płyta izolacyjna przylega równomiernie do rury wewnętrznej. Gwarantuje ona warunki izolacji 
cieplnej komina odpowiadającej grupie I i II odporności przewodzenia ciepła według normy DIN 
18160 część 1. wydanie luty 1987. Forma i wymiar płyt izolacyjnych są dostosowane do komina 
izolowanego Schiedel z przewietrzeniem. Poprzez szczególną formę profilowania z klinowymi 
nacięciami płyta izolacyjna Schiedel przylega dokładnie do okrągłego przekroju rury wewnętrznej i 
kształtki pierścieniowej. 
Pustak zewnętrzny  
Pustak zewnętrzny, o wysokości modułowej 33 cm wykonany jest z betonu lekkiego. Kanały w 
naroŜnikach umoŜliwiają przewietrzenie płyty izolacyjnej. Równocześnie gwarantuje centryczne 
ustawienie rury wewnętrznej i warstwy izolacyjnej. 
 
Inwestor dopuszcza uŜycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów niŜ 
sugerowani pod warunkiem, iŜ jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz winny 
spełniać warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z  2004r. nr 92 
poz. 881) 
 
3. Sprzęt 
Do wykonania robót naleŜy stosować dowolny typ sprzętu, sprawny technicznie i zaakceptowany 
przez Inspektora nadzoru, np.: 
-rusztowanie warszawskie, 
-urządzenia do przygotowania zaprawy – betoniarka, 
-wyciąg jednomasztowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
 
4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami, utratą stateczności i szkodliwymi wpływami atmosferycznymi. 
Cegła ceramiczna pełna powinna być układana na środku transportowym na rąb równolegle do 
kierunku jazdy. Cegła dziurawka oraz pustaki kominowe powinny być układane na środku 
transportowym szczelnie jedna obok drugiej, w jednakowej liczbie warstw, otworami w kierunku 
jazdy. Dodatkowo kaŜda warstw pustaków kominowych powinna być przełoŜona wyściółką. 
Ewentualne wolne miejsca między ścianami środka transportowego a załadowanym stosem cegieł 
powinny być wypełnione materiałem wyściółkowym.  
Na placu budowy cegłę pełną układa się na terenie wyrównanym w kozłach po 250 sztuk wg 
poszczególnych klas, a cegłę dziurawkę po 200 sztuk. 
Pustaki kominowe składuje się w stosach (słupach) po 100 sztuk, po 5 sztuk w 2 rzędach na 
wysokość 10 warstw. 
 
5. Wykonanie robót 
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5.1.  Wymagania ogólne: 
Mury naleŜy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do 
pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów. 
W pierwszej kolejności naleŜy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniŜej 1 cegły 
naleŜy murować nie wcześniej niŜ po zakończeniu ścian głównych. 
Mury naleŜy wznosić moŜliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów 
wykonanych niejednocześnie naleŜy stosować strzępia zazębione końcowe. 
Bloczki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
Wnęki i bruzdy instalacyjne naleŜy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
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 folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuŜszej przerwie naleŜy sprawdzić stan 
techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 
Roboty naleŜy rozpocząć od pomiarów. W trakcie wznoszenia ścian w otworach drzwiowych  
montujemy ościeŜnice stalowe, a w naroŜnikach  kątowniki ochronne 45 x 45 x 4. Poziom góry 
ościeŜnicy zamontować 205 cm nad planowanym poziomem podłogi. NadproŜa nad otworami 
drzwiowymi i okiennymi wykonać zaczynając od wyznaczenia poziomu posadowienia belek  
(ppbs). Poziom ppbs ustalić w odniesieniu do projektowanego poziomu posadzki w 
pomieszczeniach sąsiadujących i innych otworów znajdujących się w tej samej płaszczyźnie ściany. 
Ściany w strefie podporowej wykonać do poziomu o 5 cm niŜszego od projektowanego ppbs. 
Następnie przystąpić do wykonania poduszek betonowych pod belki z betonu min. B-15 o 
konsystencji plastycznej układając w miejscu planowanego podparcia nadproŜa beton z nadmiarem 
i układając na nim belki. Po 7 dniach prowadzenia pielęgnacji betonu moŜna przystąpić do 
wykonania ściany na nadproŜu. Ustawienie i rozebranie rusztowania w miarę potrzeb. 
 
5.2.  Mury z cegły pełnej i bloczków  
a) Spoiny w murach. 
-12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 mm, 
a minimalna 10 mm, 
-10 mm w spoinach pionowych podłuŜnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie          
powinna przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm. 
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania 
nie naleŜy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
b) Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 
Liczba cegieł uŜytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niŜ 15% 
całkowitej liczby cegieł. 
-JeŜeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), naleŜy przestrzegać 
zasady, Ŝe kaŜda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru. 
-Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości róŜniącej 
się więcej niŜ o 5mm naleŜy wykonywać na strzępia zazębione boczne. 
 
5.3.  Ściany z pustaków ceramicznych np.POROTHERM 
Sposób murowania jak tradycyjny: 
-spoiny poziome 12 mm 
-łączenie pionowe na wpust i pióro, bez konieczności stosowania spoiny pionowej. 
 
5.4.  MontaŜ kominów np. Schiedel 
Prace przygotowawcze 
Przed rozpoczęciem montaŜu musi być znane umiejscowienie drzwiczek wyczystkowych oraz 
wysokość osi przyłącza trójnika spalinowego. JeŜeli z projektu wynika konieczność zastosowania 
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dodatkowej (górnej) wyczystki kominowej zaleca się uzgodnienie jej z rejonowym mistrzem 
kominiarskim. W przypadku kominów z dodatkowym kanałem wentylacyjnym, naleŜy ustalić 
wysokość otworu wywiewnego w pomieszczeniu. W celu statycznego wzmocnienia wolnostojącej 
części komina powyŜej dachu, moŜna w razie potrzeby zastosować dodatkowe usztywnienie 
komina prętami wprowadzanymi do otworów w naroŜach pustaka kominowego. MontaŜ komina 
powinien odbyć się na wcześniej przygotowanym fundamencie. Pustaki zewnętrzne naleŜy osadzać 
na zaprawie cementowej lub cementowo – wapiennej marki 3 MPa. Prawidłowość jej ułoŜenia 
ułatwia szablon do nakładania zaprawy. Zaprawa powinna być połoŜona jedynie na ściankach 
pustaka (kanały przewietrzające – w naroŜach pustaka – oraz izolacja termiczna nie powinny mieć 
kontaktu z zaprawą) Spoiwem elementów ceramicznych jest specjalny kit kwasoodporny 
dostarczany w tubach z „pistoletem”. Przed jego ułoŜeniem naleŜy usunąć brud i kurz z krawędzi 
elementu ceramicznego. Kit nakładając na zwilŜoną wcześniej krawędź. Zbiornik na kondensat 
naleŜy połączyć z kanalizacją. W przypadku przerw w montaŜu komina naleŜy zabezpieczyć jego 
wnętrze przed zamoknięciem. 
Prace montaŜowe. 
Szalunek tracony ułoŜyć na ostatnim pustaku. Po upewnieniu się, Ŝe cztery wygięcia dobrze 
wpasowały się w otwory w pustaku (co gwarantuje odpowiednie wycentrowanie szalunku 
traconego wzglądem pustaka kominowego) naleŜy wykonać szalunek zewnętrzny, ułoŜyć 
odpowiednie zbrojenie i wylać beton o klasie min C 20/25. NaleŜy pamiętać, aby poziom betonu 
wylewanej płyty nie przekroczył poziomej linii na szalunku traconym wyznaczającej max 
wysokość wykonywanej płyty przykrywającej. Po związaniu betonu rozebrać szalunek zewnętrzny, 
osadzić ostatnią rurę ceramiczną na kicie kwasoodpornym i na jej wystający odcinek nałoŜyć 
stalowy stoŜek komina. MontaŜ dodatkowych drzwiczek wyczystkowych wykonujemy tylko w 
razie potrzeby, po uzgodnieniu z mistrzem kominiarskim. Otwór przejścia stropowego i dachowego 
musi być ze wszystkich stron większy od wymiaru zewnętrznego pustaka o min. 2-3 cm. (Przy 
konstrukcji drewnianej zachować odległość 5 cm). Wolną przestrzeń wypełnić wełną mineralnà i 
zalać betonem. Zwrócić uwagę na pozostawienie odpowiedniej dylatacji. Dylatację wypełnić 
materiałem elastycznym (np. sznur z wełny mineralnej). Obie części płyty czołowej z wełny 
mineralnej dociąć do wielkości wyciętego otworu. Nasunąć uchwyty metalowe, wsunąć razem w 
otwór w pustaku. Drzwiczki przybić gwoździami do pustaka. Przesuwanà ramę drzwiczek 
rewizyjnych dopasować do trójnika wyczystkowego. Po zamontowaniu drzwiczek komin 
otynkować tynkiem cementowo-wapiennym. 
 
6. Kontrola jakości robót 
Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z projektem budowlanym i SST. W trakcie robót wykonać 
odbiory  międzyoperacyjne po wykonaniu robót  murowych - przez uprawnionego kominiarza 
 
6.1. Materiały  
Przy odbiorze cegły i bloczków naleŜy przeprowadzić na budowie: 
sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach i bloczkach z zamówieniem i wymaganiami 
stawianymi w dokumentacji technicznej, 
-próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie, 
-wymiarów i kształtu cegły, 
-liczby szczerb i pęknięć, 
-odporności na uderzenia, 
-przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 
W przypadku niemoŜności określenia jakości cegły i bloczków przez próbę doraźną naleŜy ją 
poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 
 
6.2. Zaprawy 
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W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, naleŜy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 
powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniŜszej tabeli 

Dopuszczalne odchyłki [mm] Rodzaj odchyłek mury spoinowane mury niespoinowane 
Zwichrowania i skrzywienia: 
– na 1 metrze długości 
– na całej powierzchni 

 
3  
10 

 
6 
20 

Odchylenia od pionu 
– na wysokości 1 m 
– na wysokości kondygnacji 
– na całej wysokości 

 
3 
6 
20 

 
6 
10 
30 

Odchylenia kaŜdej warstwy od poziomu 
– na 1 m długości 
– na całej długości 

 
1 
15 

 
2 
30 

Odchylenia górnej warstwy od poziomu 
– na 1 m długości 
– na całej długości 

 
1 
10 

2 
10 

Odchylenia wymiarów otworów w świetle  
o wymiarach: 
do 100 cm                 szerokość 
                                  wysokość 
ponad 100 cm 
                                  szerokość 
                                  wysokość 

 
 
+6, –3 
+15, –1 
 
+10, –5 
+15, –10 

 
 
+6, –3 
+15, –10  
 
+10, –5 
+15, –10 

 
7. Obmiar robót. 
Jednostką obmiaru jest m3 wykonanego  fundamentu,  m2  ściany, m przewodu kominowego.  
 
8. Odbiór robót. 
 Sprawdzeniu podlegają: 
-wykonanie wszystkich przewidzianych robót 
-sprawdzenie droŜności przewodów wentylacyjnych. 
W wyniku odbioru naleŜy: 
-sporządzić częściowy protokół odbioru robót 
-protokół odbioru robót zanikających 
-dokonać wpisu do dziennika budowy 
-sporządzić protokół odbioru kominiarskiego robót w stanie surowym. 
JeŜeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty naleŜy uznać za 
zgodne z wymaganiami  SST i PB. 
 
9. Podstawa płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w  Wymaganiach ogólnych. 
Cena obejmuje: wykonanie niezbędnych czynności montaŜowych,  uzyskanie pozytywnego 
protokółu odbioru kominiarskiego oraz zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa 
bhp, ppoŜ., sanitarnych i ochrony środowiska i  uporządkowanie terenu budowy. 
 
10.  Przepisy związane 
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PN-68/B-10020   Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 
PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego uŜytku. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego uŜytku. 
PN-97/B-30003  Cement murarski 15. 
PN-88/B-30005  Cement hutniczy 25. 
PN-86/B-30020  Wapno. 
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 
PN-80/B-06259 Beton komórkowy. 
 


