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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 

ST.1.6. ROBOTY  MUROWE 
 

1. WYMAGANIA OGÓLNE 

1.1. Przedmiot 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murowych przy 

wznoszeniu nowych obiektów. Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze. 

 

1.2. Zakres robót 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia prac murowych przy wznoszeniu 

ścian konstrukcyjnych, osłonowych oraz działowych, a także ścian fundamentowych w przypadku wykonywania ich z 

betonowych bloczków piwnicznych. 

Szczegółowy zakres robót według kosztorysowego Przedmiaru Robót stanowiącego integralny załącznik do 

niniejszej specyfikacji technicznej. 

 

Niniejsza specyfikacja opracowana została dla następujących klas robót według słownika CPV : 

- klasa 45.25. kod CPV 45262500-6 – roboty murarskie 

 

2. MATERIAŁY 

Zaprawa cementowo-wapienna marki Rz = 5 MPa, bloczki wapienno – piaskowe 3NFD klasy 15. 

 

2.1.      Bloczki wapienno – piaskowe  

Bloczek wapienno – piaskowy 3NFD ma wymiary 250x120x220  mm.  Zaprojektowano ściany do wykonania z 

bloczków klasy 15 MPa. 

Materiał musi posiadać wymagane atesty dopuszczenia do stosowania w budownictwie . 

 

2.3. Zaprawy murarskie 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 

Przygotowywanie zapraw do robót murowych powinno być wykonane mechanicznie. Zaprawę należy 

przygotowywać w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu; poszczególne 

rodzaje zapraw powinny być zużyte w ciągu: 

a/ zaprawa cementowo-wapienna - 8 godzin 

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

Wymagania techniczne dla piasku powinny być zgodne z obowiązującymi normami państwowymi. 

 

2.3.1. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

Do zapraw cementowo-wapiennych  można stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 

marki 25 i 35 . Do zapraw cementowych mogą być stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem że temperatura 

otoczenia co najmniej w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż 5
o
C. 

Do zapraw cementowo-wapiennych  należy stosować wapno suchogaszone lub wapno gaszone w postaci ciasta 

wapiennego otrzymanego z  wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, które powinno tworzyć jednolitą i 

jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i bez zanieczyszczeń obcych. Gaszenie wapna powinno być 

dokonane zgodnie z ustalonymi uprzednio wytycznymi kierownika budowy w nawiązaniu do wytycznych 

technologicznych. 

Dopuszcza się stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatków uplastyczniających odpowiadających 

wymaganiom obowiązujących norm i instrukcji. Skład objętościowy zaprawy należy dobierać doświadczalnie, w 

zależności od wymaganej marki zaprawy oraz od rodzaju cementu i wapna. Orientacyjne składy objętościowe zapraw 

o konsystencji 10 cm wg  stożka pomiarowego można przyjąć wg tablicy 3. 

 

Tablica 3. Orientacyjny skład objętościowy zapraw cementowo-wapiennych 

 

Marka 

zaprawy 

Orientacyjny skład objętościowy zaprawy 

cement : ciasto 

wapienne : piasek 

cement : wapno 

hydratyzowane:piasek 
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0,8 1:2:12 1:2:12 

1,5 

1:1:9 

1:1,5:8 

1:2:10 

1:1:9 

1:1,5:8 

1:2:10 

3 

1:1:6 

1:1:7 

1:1,7:5 

1:1:6 

1:1:7 

1:1:7,5 

5 
1:0,3:4 

1:0,5:4,5 

1:0,3:4 

1:0,5:4,5 

 

Marki i konsystencję zapraw należy przyjmować w zależności od przeznaczenia, kierując się wytycznymi podanymi 

w tabeli 4. 

  

Tablica 4 Marka i konsystencja zapraw cementowo-wapiennych w zależności od jej przeznaczenia 

 

Lp. Przeznaczenie zaprawy 
Konsystencja wg stożka 

pomiarowego (cm) 

Marka 

zaprawy 

1 
Do murowania fundamentów ścian budynków z pomieszczeniami 

i wilgotności względnej nie mniejszej niż 60% 
6-8 3, 5 

2 

Do wykonywania konstrukcji murowych w pomieszczeniach 

podlegających wstrząsom i murów poniżej izolacji w gruntach 

nasyconych wodą 

6-8 3, 5 

3 
Do wykonania obrzutki pod tynki zewnętrzne 9-11 1,5,3,5 

wewnętrzne 9-10 0,8,1,5,3 

4 Do wykonywania narzutu tynków 
zewnętrznych 

6-9 
1,5,3,5 

wewnętrznych 0,8,1,5,3,5 

5 
Do wykonania warstwy wierzchniej 

(gładzi) tynku zwykłego 

zewnętrznego 
9-11 

1,5 ,3 

wewnętrznego 0,8, 1,5, 3 

6 Do wykonania zalewki w zależności od zastosowania 9-11 1,5, 3,5 

 

Dozowanie dodatków uplastyczniających powinno być zgodne z wymogami normy państwowej lub instrukcji. 

Przy mieszaniu należy najpierw  mieszać składniki sypkie (piasek, cement, wapno suchogaszone), aż do uzyskania 

jednorodnej mieszaniny a następnie dodać wodę i w dalszym ciągu mieszać aż do uzyskania jednorodnej zaprawy. W 

przypadku stosowania dodatków sypkich należy je zmieszać na sucho z cementem  przed zmieszaniem go  

z pozostałymi składnikami sypkimi. W przypadku stosowania do zapraw dodatków ciekłych (np. ciasta wapiennego) 

należy je rozprowadzić w wodzie przed dodaniem do składników suchych. 

 

2.3.3 Zaprawy gotowe 

Stosując zaprawy gotowe należy ściśle przestrzegać technologii opracowanej przez producenta. Przed zastosowaniem 

wyprawy sprawdzić certyfikaty dopuszczenia produktu do stosowania w budownictwie oraz termin użycia produktu. 

 

3. SPRZĘT 

Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, łaty kierująca i murarska, warstwomierz 

narożny, pion i sznur murarski, wiadra i inne niezbędne narzędzia w zależności od wykonywanych robót oraz 

zgodnie z zaleceniami producenta. 

 

4. TRANSPORT 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów powinny odbywać się tak aby zachować ich dobry stan 

techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym materiałom  przez producentów. 

Brak szczególnych wymagań odnośnie transportu. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wymurować nowe fragmenty ścian, zamurować wskazane otwory. 

Szczegółowy zakres robót przedstawiono w pkt. 1.2. niniejszego opracowania.  
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5.1. Ogólne warunki wykonania murów 

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. 

Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej długości. Różnica poziomów poszczególnych części murów 

podczas wykonywania danego budynku nie powinna przekraczać 3 m. W miejscu połączenia murów wykonanych 

niejednocześnie należy stosować strzępia  zazębne końcowe.  

Bloczki lub inne elementy układane powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu  cegłą suchą, zwłaszcza w 

okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze  polewać lub moczyć wodą.  

Stosowanie cegły, bloczków lub pustaków kilku rodzajów i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem 

przestrzegania zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły, bloczków lub pustaków jednego wymiaru i 

jednej klasy. 

Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 

Konstrukcje murowe grubości mniejszej niż  1 cegła mogą być wykonywane tylko przy temperaturze  powyżej 0
o
C. 

W przypadku przerwania robót na okres zimowy  lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów  powinny być 

zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych. Przy wznawianiu robót należy sprawdzić stan 

techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchniej warstwy cegieł i uszkodzonej zaprawy. 

W zwykłych murach ceglanych jeżeli nie ma szczególnych wymagań  należy przyjmować grubość normową spoiny: 

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

mm. 

b/   10 mm w spoinach pionowych podłużnych  i porzecznych , przy czym grubość maksymalna nie powinna 

przekraczać 15 mm a minimalna 5 mm. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Sprawdzenie jakości bloczków i zgodności ich cech z wymaganiami dokumentacji technicznej na podstawie zapisów 

w książce obmiarów oraz z odnośnymi normami. Sprawdzenie jakości materiałów stosowanych do zapraw, betonu, 

obsypek i podsypek. Sprawdzenie efektu ostatecznego – kontrola największych odchyłek wymiarów murów, 

sprawdzenie wykonania nadproży. 

 

6.1. Podstawy odbioru robót murowych 

Podstawą dla odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

a/   zatwierdzona dokumentacja techniczna 

b/   dziennik budowy 

c/   zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę przez producentów 

d/   protokoły odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikających,  jeżeli roboty te nie były odnotowane 

w dzienniku budowy 

e/  protokóły odbioru materiałów i wyrobów 

f/   wyniki badań laboratoryjnych materiałów i wyrobów,  jeżeli takie były zalecane 

g/   ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku 

Odbiór robót murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych, ale po 

osadzeniu stolarki (ościeżnic). 

 

6.2 Odbiór murów z cegły . 

Mury powinny być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymogami aktualnych norm i instrukcji 

producenta oraz niniejszych warunków wykonania robót. 

Największe dopuszczalne odchyłki wymiarów murów z cegły , pustaków ceramicznych i wapienno – piaskowych 

oraz bloczków z betonu komórkowego powinny odpowiadać wymaganiom określonym w tablicy 6. 

Sprawdzenie  jakości cegieł i pustaków należy przeprowadzać pośrednio na podstawie wpisów do dziennika budowy 

i innych dokumentów stwierdzających zgodność cech użytych materiałów z wymogami dokumentacji technicznej 

oraz z odnośnymi normami. 

Badania techniczne przy odbiorze murów należy przeprowadzić zgodnie z wymogami obowiązujących norm. 

 

Tablica 6. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów z cegły i pustaków ceramicznych, wapienno-piaskowych 

oraz elementów z betonu komórkowego 
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Lp Rodzaje odchyłek 

Dopuszczalne odchyłki dla murów [mm] 

z cegły i pustaków ceramicznych z 

drobnowymiarowych 

elementów z betonu 

komórkowego 

mury 

spoinowane 

mury 

niespoinowane 

1 

Zwichrowania i skrzywienia powierzchni murów: 

na długości 1m 

na całej powierzchni ściany pomieszczenia 

 

3 

10 

 

6 

20 

 

4 

- 

2 

Odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi: 

na wysokości1m 

na wysokości jednej kondygnacji 

na całej wysokości ściany 

 

3 

6 

20 

 

6 

10 

30 

 

3 

6 

15 

3 

Odchylenie od kierunku poziomego górnej 

powierzchni każdej warstwy muru: 

na długości 1m 

na całej długości budynku 

 

1 

15 

 

2 

30 

 

2 

30 

4 

Odchylenie w kierunku poziomego górnej 

powierzchni ostatniej warstwy muru pod stropem 

na długości 1m 

na całej długości budynku 

 

1 

10 

 

2 

20 

 

- 

- 

5 

Odchylenia przenikają się  powierzchni muru od 

kąta  przewidzianego w projekcie (najczęściej 

prostego) 

na długości 1m 

na całej długości ściany 

 

 

 

3 

- 

 

 

 

6 

- 

 

 

 

10 

30 

6 

Odchylenie wymiarów otworów w świetle ościeży 

dla otworów o wymiarach: 
  

10 do 100 cm 
szerokość 

wysokość 

+6, -3 

+15, -10 

+6, -3 

+15, -10 

powyżej 100 cm 
szerokość 

wysokość 

+10, -5 

+15, -10 

+10, -5 

+15, -10 

 

 

6.3. Ocena wyników badań przy odbiorze 

Jeżeli badania wykażą zgodność wykonywanych robót z niniejszymi specyfikacjami technicznymi, to należy je uznać 

za zgodne z wymogami norm. 

W razie uznawania całości lub części robót za niezgodne z niniejszymi specyfikacjami należy ustalić ,czy w danym 

przypadku stwierdzone odstępstwa od postanowień niniejszych ST zagrażają bezpieczeństwu budowli i na ile 

obniżają jakość wykonywanych elementów i konstrukcji murowych.. Mury zagrażające bezpieczeństwu powinny być 

odpowiednio zabezpieczone ,  rozebrane i wykonane w sposób prawidłowy oraz ponownie przedstawione do 

odbioru. 

 

7. JEDNOSTKA OBMIARU 

(m3) muru, (m2) ścianek działowych 

 

 

8. ODBIÓR 

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oględzin, wpisów do książki obmiarów i 

sprawdzeniu z dokumentacją projektową. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawę i system płatności określać będzie umowa zawarta między Zamawiającym a Wykonawcą. 
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Zaleca się formę rozliczenia ryczałtowego. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-65/B- 14503  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celów budowlanych 

PN-ISO 8930:1997 „Podstawy projektowania i niezawodności konstrukcji budowlanych.  

    Terminologia” 

PN-ISO 8930/Ak:1997 „Podstawy projektowania i niezawodności konstrukcji budowlanych.  

Technologia (Arkusz krajowy) 

PN-B-01040:1994 „Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogólne” 

PN-90/B-03001 „Konstrukcje i podłoża budowli” 

PN-B-03002:1999 „Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia” 

PN-B-03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia”( ZmianaAZ1) 

PN-B88/B-03004 „Kominy murowane i żelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie” 

PN-B-03340:1999 „Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczenia” 

PN-68/B-10020 „Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze” 

PN-69/B-10260 "Izolacje bitumiczne" 

PN-72/B-04615 "Papy asfaltowe i smołowe". 

PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i określenia. 

PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych. 

PN-76/B-06000 Cement. Pobieranie i przygotowywanie próbek. 

PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 

PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podział, nazwy i określenie badań. 

PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych. 

PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych. 

PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 

PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren. 

PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności. 

PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości. 

PN-78/B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią. 

PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych. 

PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową. 

PN-78/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej. 

PN-78/B-06714/40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymałości na miażdżenie. 

PN-87/B-06714/43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości ziaren słabych.  

BN-84/6774-02 Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne łamane do nawierzchni drogowych. 

PN-87/B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie próbek. 

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

 

Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania, certyfikaty, aprobaty techniczne. 

 

                   


