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1. Podstawowe zasady prawidłowego i bezpiecznego
wykonywania ścian z produktów UNISIL

Podczas wykonywania prac murarskich z wykorzystaniem produktów UNISIL należy przestrzegać
obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w budownictwie (BHP) [8, 9].
W szczególności należy:
•

•
•

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
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Przygotować stanowisko robocze przed rozpoczęciem prac murarskich poprzez usunięcie
śmieci, niepotrzebnych odpadów materiałowych, uporządkowanie innych przedmiotów, które
mogą utrudniać prace;
Sprawdzić stan techniczny rusztowań i pomostów roboczych oraz urządzeń,
wykorzystywanych podczas prac murarskich;
Roboty murarskie w wykopach można prowadzić wyłącznie po uprzednim zabezpieczeniu
ścian wykopu. Murarz powinien mieć zapewnioną przestrzeń w wykopie minimum 0,7 m, jeżeli
stanowisko robocze znajduje się między wznoszoną ścianą a skarpą wykopu;
Roboty murarskie prowadzone na wysokości powyżej 1,0 m (szósta warstwa dla produktów
UNISIL o wysokości 220 mm) należy wykonywać z pomostów roboczych, zamontowanych co
najmniej 0,5 m poniżej górnej krawędzi wznoszonego muru. Nie wolno przeciążać pomostów
roboczych;
Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu odbioru rusztowania przez
kierownika budowy lub uprawnioną osobę;
Nie należy pracować na rusztowaniach ustawionych na prowizorycznych podporach (np.
bloczkach silikatowych) jak również stosować uszkodzonych pomostów;
Niedozwolone jest pozostawianie materiałów i wyrobów na pomostach rusztowań po
zakończeniu pracy;
Nie należy przesuwać rusztowań i pomostów bez ich uprzedniej rozbiórki;
Otwory w ścianach zewnętrznych obiektu budowlanego, stropach lub inne otwory, których
dolna krawędź znajduje się poniżej 1,1 m od poziomu stropu lub pomostu, powinny być
zabezpieczone balustradą. Tak samo pozostawione w czasie wykonywania robót otwory w
ścianach, zwłaszcza otwory na drzwi, balkony, szyby dźwigów, powinny być również
zabezpieczone balustradą;
W okresie zimowym należy regularnie oczyszczać pomosty robocze i przejścia ze śniegu i lodu;
Zabronione jest prowadzenie prac murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych;
Mury należy wznosić z zachowaniem wiązań murarskich warstwami tak, aby zapewnić
stateczność wykonywanego muru i konstrukcji budynku;
Stanowisko robocze powinno być stale utrzymane w czystości i porządku;
Przy wykonywaniu prac murarskich powinny być zachowane normy dźwigania i przenoszenia
ładunków. Masa przedmiotów podnoszonych i przenoszonych przez mężczyzn nie może
przekraczać 30 kg przy pracy stałej oraz 50 kg przy pracy dorywczej. Masa przedmiotów
przenoszonych przez jednego pracownika na odległość przekraczającą 25 metrów nie może
przekraczać dla mężczyzn 30 kg. Taki sam limit obowiązuje dla prac polegających na

przenoszeniu przedmiotów pod górę po nierównej powierzchni (pochylniach i schodach),
których maksymalny kąt nachylenia nie przekracza 30°, a wysokość przekracza 4 m, jeżeli kąt
nachylenia przekracza 30° to limit 30 kg obowiązuje dla pracy wykonywanej dorywczo, przy
pracy stałej wykonywanej w tych warunkach limit jest niższy i wynosi 20 kg.

Praca dorywcza to ręczne przemieszczanie przedmiotów, ładunków lub materiałów nie
częściej niż 4 razy na godzinę, jeżeli łączny czas wykonywania tych prac nie przekracza 4 godzin
na dobę.
Masa pojedynczego bloczka silikatowego UNISIL wynosi poniżej 20 kg z wyjątkiem jednego
produktu UNISIL 24 P P+W+F o masie 23,3 kg. Elementy murowe systemu UNISIL spełniają
powyższe ograniczenia i mogą być stosowany przy ręcznych pracach murowych
wykonywanych przez jednego murarza (mężczyznę).

max. 50 kg

praca stała

odległość ponad 25 m

kąt nachylenia < 30° (praca stała)

powyżej 4 m

praca dorywcza

max. 30 kg

max. 30 kg

max. 30 kg

powyżej 4 m

max. 30 kg

kąt nachylenia > 30° (praca dorywcza)

Rys.1.1. Normy dźwigania i podnoszenia przy pracach murarskich
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2. Wyroby budowlane UNISIL do wykonania ścian
murowanych
2.1. Materiały i wyroby
Zgodnie z obowiązującymi przepisami realizując obiekty budowlane można stosować wyroby
budowlane dopuszczone do obrotu. Dokumentem potwierdzającym wprowadzenie do obrotu jest
deklaracja właściwości użytkowych (DWU) na rynku Unii Europejskiej oraz krajowa deklaracja
właściwości użytkowych (KDWU) na rynku krajowym. Wszystkie elementy murowe UNISIL zostały
wprowadzone do obrotu deklaracją właściwości użytkowych i zostały dopuszczone do obrotu na
terenie Unii Europejskiej.
Zgodnie z rozporządzeniem UE 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane
warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG
[10], ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych [11] oraz rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie [12], każda dostawa materiałów lub wyrobów na budowę
powinna być zidentyfikowana i powinny jej towarzyszyć odpowiednie dokumenty.

Dokumenty, jakie musi udostępnić producent wyrobów oferowanych do sprzedaży:
• Deklaracja właściwości użytkowych (dla wyrobów znakowanych CE);
• informacja towarzysząca oznakowaniu CE znajdująca się na etykiecie wyrobu;
• Instrukcja obsługi (karta techniczna wyrobu).

Deklaracje właściwości użytkowych oraz karty techniczne bloczków silikatowych UNISIL dostępne są
na stronie internetowej www.ppmb-niemce.com.pl
Do wykonania konstrukcji murowych należy stosować materiały i wyroby o właściwościach
określonych w projekcie budowlanym (architektoniczno-budowlanym lub technicznym). Zgodnie z
obowiązującymi przepisami wymaganym dokumentem, który zawiera informacje o właściwościach
użytkowych wyrobów budowalnych jest deklaracja właściwości użytkowych (DWU) lub krajowa
deklaracja właściwości użytkowych (KDWU). Producent powinien również udostępniać instrukcję
obsługi (stosowania) wyrobu budowlanego.
W normie zharmonizowanej EN 771-2:2011+A1:2015 (polskie tłumaczenie PN-EN 771-2+A1:2015-10)
[1] określono wszystkie wymagania, które muszą spełniać silikatowe elementy murowe. Zakres
wymagań uzależniony jest od deklarowanego przez producenta zamierzonego zastosowania elementu
murowego określonego zgodnie z tą normą. Należy wyróżnić elementy murowe przeznaczone do
wykonywania murów zabezpieczonych i niezabezpieczonych.
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Wszystkie elementy murowe produkowane i oferowane przez PPMB Niemce S.A. wprowadzane są do
obrotu na podstawie EN 771-2:2011+A1:2015 [1] i są oznakowane CE.
W przypadku wątpliwości czy właściwości elementów murowych UNISIL odpowiadają tym, które
zostały zadeklarowane w DWU należy wstrzymać się z ich zastosowaniem i powiadomić o tym pisemnie
dział sprzedaży PPMB Niemce S.A.
Na rysunkach 2.1., 2.2. i 2.3. pokazano elementy murowe produkowane przez PPMB Niemce S.A. w
podziale na elementy pełne i drążone oraz na grupy ze względu na wymagania geometryczne (wielkość
i ułożenie drążeń).

UNISIL 8 P+W kl.15

UNISIL 12 P+W kl.15

UNISIL 24 P+W kl.15 UNISIL 24L P+W kl.20

UNISIL 15 P+W kl.15

UNISIL 18 P+W kl.15 UNISIL 18 P+W kl.20

UNISIL 24P P+W kl.20 UNISIL 25 P+W kl.15

6 NFD kl.15

Rys. 2.1. Bloczki silikatowe UNISIL drążone - grupa 1 ze względu na wymagania geometryczne

UNISIL 24P P+W+F kl.25

Silikat 1 NF kl.20

Rys. 2.2. Bloczki silikatowe UNISIL pełne - grupa 1S ze względu na wymagania geometryczne

UNISIL 18A P+W kl.25

UNISIL 18A kl.25

UNISIL 18A kl.30

UNISIL 18 A+ kl.30

Rys. 2.3. Bloczki silikatowe UNISIL akustyczne (pełne) - grupa 1S ze względu na wymagania
geometryczne
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2.2. Sposób pakowania wyrobów UNISIL
Silikatowe elementy murowe UNISIL produkowane przez PPMB Niemce pakowane są na palety
drewniane z logo producenta o wymiarach 110x100 cm lub 100x97 cm w zależności od asortymentu
oraz zabezpieczone folią. Etykieta z informacją o produkcie umieszczana jest na każdym pakiecie pod
folią. Instrukcja obsługi (stosowania) wyrobów jest dołączana do dokumentów dostawy. Szczegółowe
informacje na temat liczby elementów na palecie, masy palety zawarte są w Katalogu produktów oraz
w kartach technicznych poszczególnych wyrobów.

max 100 cm

max 100 cm

Rys. 2.4. Bloczki silikatowe UNISIL zabezpieczone folią na drewnianej palecie

2.3. Zamawianie wyrobów i materiałów
Jeżeli projekt nie zawiera szczegółowych informacji na temat ilości potrzebnych wyrobów, można
skorzystać z norm zużycia podanych na kartach technicznych silikatowych elementów UNISIL. Zbiorcze
zestawienie norm zużycia dla wszystkich produktów zawiera Katalog produktów UNISIL.
Przy zamawianiu zaleca się uwzględnienie możliwych strat materiałowych, które mogą wynikać
zarówno ze sposobu transportu, składowania na budowie, przycinania elementów murowych jak i
zastosowanej technologii budowy (rodzaju stosowanej zaprawy zwykłej lub do cienkich spoin). Należy
podkreślić wpływ wykonawców na straty materiałowe – ze względu na stosowane przez nich narzędzia
oraz doświadczenie robotników wykonujących prace murarskie. W zależności od tych czynników na
straty należy przewidzieć od kilku do kilkunastu procent ponad teoretycznie wyliczoną ilość materiału.
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3. Narzędzia do wykonania ścian murowanych z
produktów UNISIL
Przy wykonywaniu robót murowych z silikatowych elementów murowych UNISIL należy stosować
powszechnie dostępne narzędzia oraz sprzęt dopuszczony do stosowania w budownictwie i spełniający
wymogi przepisów BHP. Na konkretnej budowie należy dobrać zestaw narzędzi odpowiedni do
przyjętej technologii budowy (mur wykonywany na zaprawie zwykłej lub cienkowarstwowej, mur
jedno- lub wielowarstwowy z warstwą izolacji, wykończony tynkiem bądź okładziną itp.) i wielkości
inwestycji.

Sprzęt i narzędzia do wykonania ścian murowanych z produktów UNISIL
wyposażenie osobiste murarza:
• kask,
• okulary ochronne,
• buty budowlane,
• rękawice ochronne,
• kamizelka odblaskowa,
niwelacja:
• niwelator,
• poziomnica wodna,
• sznur murarski,
• poziomnica murarska długości min. 80 cm,
• pion,
• łata,
• kątownik,
• taśma miernicza,
przygotowanie i nakładanie zaprawy murarskiej:
• betoniarka (zaprawa zwykła)
• pojemnik z podziałką w litrach,
• wiadro,
• kastra,
• łopata,
• czerpak,
• kielnia murarska,
• wiertarka z regulacją obrotów oraz mieszadłem do zaprawy cienkowarstwowej
(nienapowietrzającym zaprawy),
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•
•
•

kielnia lub skrzynka do zaprawy cienkowarstwowej o szerokościach dostosowanych do
szerokości elementów murowych/grubości muru,
młotek gumowy,
zmiotka,

obróbka silikatowych elementów murowych:
• miarka,
• ołówek murarski,
• młotek murarski,
• przecinak murarski,
• szlifierka kątowa z tarczą do cięcia kamienia o możliwie największej średnicy (na małych
budowach),
• gilotyna do cięcia bloczków (na większych budowach),
• pilarka stołowa lub piła elektryczna do cięcia elementów murowych (na większych
budowach),
podnoszenie, transport i składowanie materiałów na budowie:
• dźwig z widłami rozładunkowymi,
• wózek widłowy,
• ręczny wózek widłowy do transportu palet na kondygnacjach,
• rusztowania,
• folia,
• maty ocieplające,

prace wykończeniowe:
• wiertarka z wiertłami do betonu,
• bruzdownica.
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4. Organizacja robót murowych
4.1. Transport

Silikaty, jak każde inne drobnowymiarowe elementy murowe należy w odpowiedni sposób
transportować i składować tak, aby zminimalizować możliwość ich uszkodzenia.
Załadunek, rozładunek, transport oraz składowanie wyrobów silikatowych zawsze powinno odbywać
się przy zachowaniu przepisów BHP.
Transport silikatów
Elementy murowe UNISIL transportowane są najczęściej samochodami ciężarowymi o nośności od 22
do 24 t o dopuszczalnej masie całkowitej do 40 t. Mogą to być zarówno ciągniki siodłowe z naczepą,
jak też samochody ciężarowe z przyczepą. Powierzchnie ładunkowe muszą być równe, bez
zanieczyszczeń i ograniczone otwieranymi burtami.
Ilość palet oraz wagę ładunku należy dostosować do dopuszczalnej ładowności pojazdu lub zespołu
pojazdów.
Załadunek w PPMB Niemce S.A. odbywa się wózkiem widłowym z boków samochodu.
Podczas załadunku samochodu palety z wyrobami powinny być dostawione do siebie. Zalecane jest
powiązanie palet pasami, zarówno pomiędzy sobą jak i ze skrzynią ładunkową. Ładunek powinien być
zabezpieczony w taki sposób, aby uniemożliwić jego przemieszczanie w czasie transportu.
Za zabezpieczenie ładunku odpowiada kierowca, to on powinien nadzorować rozmieszczenie palet na
samochodzie i zabezpieczyć je na czas transportu. Na wielkość i liczbę uszkodzeń wyrobów w trakcie
transportu wpływ ma stan techniczny samochodów oraz sposób prowadzenia pojazdu przez kierowcę.

Rys. 4.1. W zakładzie PPMB Niemce S.A. załadunek palet na samochód odbywa się wózkiem widłowym
z boków samochodu
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Rys. 4.2. Zalecane zabezpieczenie palet na samochodzie – każda z palet zamocowana do skrzyni
ładunkowej pojazdu

Rozładunek silikatów
Przy rozładunku wyrobów należy przestrzegać przepisów BHP. W zależności od stanu nawierzchni w
miejscu rozładunku można zastosować wózki widłowe lub urządzenia dźwigowe wyposażone w
odpowiedni osprzęt taki jak chwytak i pasy, o udźwigu dostosowanym do ciężaru przenoszonych palet
z wyrobami. Należy zwrócić uwagę na to, aby za pomocą chwytaka podnosić palety od dołu, a nie z
boków. Jeżeli rozładunek wykonywany jest z wykorzystaniem pasów wskazana jest szczególna
ostrożność i stosowanie się do przepisów BHP. Zaleca się stosowanie zawiesi do podczepiania pasów,
aby wyeliminować ściskanie elementów murowych pasami. Nie zaleca się rozładunku ręcznego, który
może prowadzić do znacznych uszkodzeń materiału.

4.2. Składowanie
Przy składowaniu wyrobów należy przestrzegać przepisów BHP. Bloczki silikatowe UNISIL można
przechowywać bezterminowo, jeżeli są prawidłowo składowane i zabezpieczone przed działaniem
warunków atmosferycznych oraz innego zawilgocenia i mrozu. Nie tracą one wówczas swoich
właściwości technicznych.
Palety z silikatowymi elementami murowymi UNISIL , a tym bardziej rozpakowane elementy (podobnie
jak inne rodzaje cegieł, bloczków i pustaków), nie powinny być wielokrotnie przestawiane na budowie.
Dlatego należy wcześniej wyznaczyć i odpowiednio przygotować miejsce składowania. Ważne, aby były
to powierzchnie równe, płaskie i utwardzone oraz zabezpieczone przed zalewaniem wodą, zarówno
podczas ulewnych opadów deszczu jak też podczas roztopów i odwilży. W zależności od stanu
nawierzchni placu składowego, fabrycznie zabezpieczone folią wyroby silikatowe UNISIL na paletach
można składować piętrowo, maksymalnie w dwóch warstwach.
Pomiędzy rzędami palet na placu składowym należy pozostawić wolną przestrzeń – przejazd o
szerokości dostosowanej do gabarytów wykorzystywanych urządzeń transportowych.
Przy składowaniu większej ilości wyrobów warto zadbać o odpowiednie rozmieszczenie ich, grupując
wyroby według ich parametrów lub zastosowania (np. klasy wytrzymałości), aby wyeliminować ryzyko
pomyłek.
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Na placu budowy najkorzystniej rozstawić palety z materiałem wzdłuż przyszłych murów, pozwoli to
ograniczyć ręczny transport bloczków. Należy przewidzieć, jakie ilości materiału będą potrzebne i w
jakim miejscu, a ponadto ustawiać je tak, aby nie blokowały pracy i komunikacji na placu budowy i
pozwalały na ustawienie pomostów roboczych.

max 2 warstwy

Przechowywane w otwartym terenie bloczki silikatowe UNISIL powinny być zabezpieczone folią
(nieuszkodzoną).

Rys. 4.3. Maksymalna wysokość składowania palet z silikatowymi elementami murowymi UNISIL na
odpowiednio przygotowanych i dobrej jakości powierzchniach

4.3. Organizacja pracy na budowie
Na placu budowy podczas wykonywania robót murarskich często pracuje jednocześnie wiele osób.
Dobra organizacja ich pracy powinna umożliwiać wykonywanie robót bezkolizyjnie, ergonomicznie, bez
zbędnych przestojów i z zachowaniem zasad BHP.
Organizacja stanowiska roboczego powinna być dostosowana do przyjętej technologii murowania
(murowanie na zaprawie zwykłej czy też cienkowarstwowej). Należy rozplanować stanowiska robocze,
miejsca składowania materiałów, sposób ich opakowania (zabezpieczenia), ustawienie rusztowań i
drogi transportowe.

Przy wykonywaniu prac murarskich z silikatowych elementów murowych UNISIL najbardziej
efektywnym i sprawdzonym rozwiązaniem jest ich prowadzenie przez 3-osobowe brygady, w których
podział pracy jest następujący:
•
•
•

pierwszy pracownik: nakłada zaprawę, a później koryguje ułożenie silikatowych elementów
murowych UNISIL ,
drugi pracownik: układa elementy w murze,
trzeci pracownik: dostarcza elementy murowe i ewentualnie je przycina, przygotowuje
zaprawę i dostarcza ją pierwszemu pracownikowi.

W zależności od wielkości budowy, kształtu murów, ilości robót murowych, liczby pracowników, ich
kwalifikacji itp. liczba pracowników wykonujących poszczególne zadania, jak i podział prac może się
zmieniać.
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Stanowisko robocze dla murarza powinno być tak przygotowane, aby praca mogła być wykonywana
efektywnie (rys. 4.4). Materiały powinny być składowane możliwie blisko wznoszonego muru tak, aby
pracownik miał je w zasięgu ręki. Jednak zbyt małe odległości pomiędzy składowanymi elementami
murowymi i wykonywanym murem, mogą ograniczać swobodę poruszania się murarza. Dodatkowo w
dalszej fazie prac może pojawić się problem z ustawieniem rusztowań. Przy zbyt dużych odległościach
murarz traci czas na przemieszczanie się, a uciążliwość jego pracy wzrasta. Dobrym rozwiązaniem jest
rozstawienie palety z materiałem wzdłuż przyszłych murów, pozwoli to ograniczyć ręczny transport na
placu budowy.
Zaleca się dostarczanie materiału potrzebnego do murowania z wyprzedzeniem aby uniknąć
niepotrzebnych przerw w pracy.
Przy prowadzeniu prac na wyższych kondygnacjach, należy pamiętać o dopuszczalnym obciążeniu
stropów i nie składować nadmiernej ilości materiałów i urządzeń do ich transportu.

ok. 120 cm
składowanie wyrobów

ok. 80 cm
strefa robocza

strefa transportu

Rys. 4.4. Optymalna organizacja miejsca pracy

4.4. Wpływ warunków pogodowych

Roboty budowlane prowadzone są często niezależnie od pory roku i panujących warunków
atmosferycznych. Wykonywanie prac murarskich w niesprzyjających warunkach atmosferycznych
wymaga odpowiedniego przygotowania i dostosowania się do tych warunków.
Roboty murarskie wykonywane w temperaturze powyżej +5ᵒC mogą być prowadzone na zasadach
ogólnych, co oznacza, że podczas murowania należy przestrzegać tzw. „procedury letniej”.
W temperaturach niższych, czyli poniżej +5ᵒC, które w Polsce występują najczęściej od początku
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listopada do końca marca, podczas murowania należy stworzyć warunki umożliwiające osiągnięcie
przez mur zakładanej wytrzymałości stosując tzw. „procedurę zimową” wykonania muru.
Bez względu na porę roku aura może zaskakiwać i organizując roboty murowe należy być
przygotowanym na ulewne deszcze, silne wichury, znaczny wzrost czy spadek temperatury, a w okresie
jesienno-zimowym oblodzenie, mróz itp.

Procedura letnia wykonania muru
Optymalne warunki temperaturowe dla robót murarskich występują wówczas, kiedy temperatura
otoczenia zawiera się w przedziale od +5ᵒC do +25ᵒC. W tych temperaturach nie ma problemów z
wiązaniem zaprawy w murze.

Jeżeli silikatowe elementy murowe UNISIL są suche, to przed wmurowaniem powinny być polewane
wodą – to w jakim stopniu, zależy od warunków na budowie. Zbyt suche silikaty odciągną z zaprawy
wodę potrzebą do jej wiązania. Z drugiej strony zbyt mokre mogą spowodować, że zaprawa będzie
miała nieodpowiednią konsystencję, co może skutecznie uniemożliwić wykonanie muru. Również w
miesiącach letnich należy zabezpieczać wzniesiony już mur, zwłaszcza w okresie występowania
ulewnych deszczy lub gdy prace zostają przerwane na dłuższy czas. Wystarczy przykryć folią górną
powierzchnię muru i skutecznie zabezpieczyć ją przed zerwaniem przez silny wiatr, np. dociskając
bloczkiem silikatowym (rys. 4.5).

folia ochronna

elementy dociskające folię

Rys. 4.5. Przykład zabezpieczenia muru przed ulewnym deszczem

Przy wysokich temperaturach i niskiej wilgotności powietrza następuje szybkie odparowywanie wody
z zaprawy, co niekorzystnie wpływa na parametry muru. Zaprawa zbyt szybko wiąże a ponadto
występuje skurcz zaprawy. W takich warunkach zalecane jest zwilżanie wodą powierzchni wspornych
(kładzenia) silikatowych elementów murowych UNISIL bezpośrednio przed ich wmurowaniem. Nowo
wzniesiony mur przykryć folią, aby opóźnić proces jego wysychania (rys. 4.6).
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elementy dociskające folię

Rys. 4.6. Przykład zabezpieczenia świeżo wykonanego muru przed nadmiernym wysychaniem

Procedura zimowa wykonania muru
W okresie zimowym, w czasie występowania niskich temperatur, czyli poniżej +5ᵒC, każda decyzja o
rozpoczęciu murowania powinna być podjęta przez osobę odpowiedzialną za budowę i
udokumentowana wpisem do dziennika budowy.
Instytut Techniki Budowlanej wydał w 2011r. Instrukcję Nr. 288 „Wykonywanie robót budowlanych w
okresie obniżonej temperatury” [13], do której należy się stosować w razie konieczności murowania w
niskich temperaturach. W instrukcji zawarto opis czterech metod:
•

•
•

•
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metoda zachowania ciepła muru – stosowana może być wówczas, gdy temperatura
otaczającego powietrza jest nie niższa niż -10 ᵒC. Świeżo wykonany mur powinien być
zabezpieczony matami termoizolacyjnymi. W sytuacji, gdy warunki są wyjątkowo
niesprzyjające, mur należy dodatkowo nagrzewać np. nagrzewnicami powietrza;
metoda zimnych składników – może być stosowana wówczas, gdy temperatura nie jest niższa
niż -10ᵒC. Do murowania stosuje się zaprawy szybkowiążące;
metoda podgrzewania – może być stosowana, gdy temperatura powietrza nie jest niższa niż 15ᵒC. Mury jest wykonywany zgodnie z wyżej opisanymi metodami, a do murowania używa się
podgrzanej zaprawy;
metoda murowania w cieplakach - metoda polega na wykonaniu wokół budynku, jego
fragmentu lub tylko murowanej ściany, ogrzewanej przestrzeni roboczej – np. poprzez
ustawienie namiotu i nagrzewnic powietrza. Metodę można stosować nawet wówczas, gdy
temperatura jest niższa niż -15ᵒC, niezależnie od warunków atmosferycznych. Stosuje się
wówczas zaprawy takie jak w normalnych warunkach atmosferycznych.

Niezależnie od zastosowanej metody murowania w niskich temperaturach, należy pamiętać, że:
•
•
•

•
•
•
•

•
•

•

miejsce pracy powinno być osłonięte od działania czynników atmosferycznych (wiatr, śnieg
itp.) oraz oczyszczone z lodu i śniegu – nie należy stosować środków chemicznych;
decyzję o prowadzeniu pracach murarskich w warunkach zimowych podejmuje kierownik
budowy lub inspektor nadzoru, dokumentując to wpisem do dziennika budowy;
nie dopuszcza się stosowania przemarzniętych, mokrych i oblodzonych materiałów
budowlanych. Należy pamiętać, że czas rozmarzania materiałów jest uzależniony od czasu
składowania i warunków w jakich były przechowywane;
elementy murowe powinny być składowane pod przykryciem, tak, aby były zabezpieczone
przed zawilgoceniem i mrozem;
do zapraw przygotowanych fabrycznie nie wolno dodawać na budowie jakichkolwiek
domieszek i dodatków, chyba że wynika to jednoznacznie z instrukcji producenta zaprawy lub
zostało jednoznacznie zapisane w projekcie;
skład i procedura wykonania zaprawy murarskiej przygotowywanej na budowie według
przepisu, powinny być podane przez projektanta obiektu w projekcie lub wpisane przez niego
do dziennika budowy;
nowo wznoszony mur musi być chroniony przed mrozem, deszczem, śniegiem, aż do chwili gdy
zaprawa uzyska odpowiednią wytrzymałość. W przypadku, gdy zaprawa w odpowiednim czasie
nie związała, mur należy rozebrać;
nie wolno kontynuować prac murarskich na przemarzniętym murze;
w okresie występowania niskich temperatur każdorazowo, przed przystąpieniem do
murowania, należy sprawdzić czy zaprawa w wykonanym wcześniej fragmencie muru związała
prawidłowo. Sprawdzenia dokonuje się poprzez silne uderzenie gumowym młotkiem w boczną
powierzchnię muru. Jeżeli nie spowoduje to pojawienia się zarysowań w spoinach i odspojenia
elementów murowych, można kontynuować murowanie. W przeciwnym przypadku
odpowiedni fragment muru należy rozebrać;
mur wykonany w warunkach zimowych powinien być obciążony możliwie jak najpóźniej.
Szczególnie, jeżeli świeżo wykonany mur może być obciążony siłami poziomymi (parcie gruntu,
wiatr itp.) W takiej sytuacji należy mur zabezpieczyć przed działaniem tych obciążeń, aż do
chwili, gdy temperatury dodatnie będą występowały przynajmniej przez tydzień.

Bloczki stabilizujące
folię ochronną
Mata ocieplająca
zabezpieczona
folią ochronną

Rys. 4.7. Przykład zabezpieczenia muru w okresie występowania niskich temperatur
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5. Wykonanie muru z produktów UNISIL
5.1. Roboty wstępne
Przed rozpoczęciem robót murarskich należy sprawdzić zgodność wykonania robót poprzedzających
roboty murowe z dokumentacją techniczną lub wpisami do dziennika budowy (wymiary i położenie,
wypoziomowanie elementów budynku, na których będą murowane ściany: ławy czy też płyty
fundamentowe, wieńce, belki i stropy) i dokonać ich odbioru. Niezależnie od tego, w trakcie
wykonywania robót murowych, mogą zostać wykryte niezauważone wcześniej nieprawidłowości i
błędy w wykonanych wcześniej elementach budynku, które będą miały wpływ na konstrukcję murową
wznoszonego obiektu. Podczas dokonywania odbioru robót murowych należy w protokole odbioru
odnotować takie wcześniej niewykryte nieprawidłowości oraz ocenić ich wpływ na elementy
podlegające odbiorowi.

5.2. Izolacje
Związane z pracami murarskimi zabezpieczenie budynku przed wilgocią powinno polegać na ułożeniu
w murze izolacji przeciwwilgociowej poziomej powyżej poziomu gruntu, jak również na powierzchniach
murów poniżej poziomu terenu oraz na wyższych kondygnacjach w pomieszczeniach narażonych na
zawilgocenie podczas zgodnego z przeznaczeniem ich użytkowania.
Prawidłowo wykonane izolacje przeciwwilgociowe zabezpieczają budynek przed podciąganiem
kapilarnym wód gruntowych i opadowych. Rozwiązanie izolacji budynku powinno być częścią projektu.
Na rynku dostępne są różne systemy i rodzaje izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych. Sposób
i technologia ich stosowania powinna być zgodna z zaleceniami producenta.
Nieprawidłowo ułożone izolacje przeciwwilgociowe bądź też wykonane z nieodpowiednich materiałów
mogą być przyczyną poważnych uszkodzeń zarówno muru jak i całej konstrukcji budynku. Dlatego
miejsce, materiał i sposób ułożenia izolacji przeciwwilgociowych lub przeciwwodnych powinny być
opisane w projekcie i wykonywane zgodnie z projektem lub na podstawie wpisów projektanta do
dziennika budowy.
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5.3. Wymagania konstrukcyjne dotyczące muru
z silikatowych elementów murowych UNISIL
Mur niezbrojony jest materiałem konstrukcyjnym wówczas, jeżeli został wykonany z elementów
murowych ułożonych zgodnie z przyjętymi zasadami i połączony trwale zaprawą murarską.

5.3.1.

Przewiązanie muru

Zgodnie z normą PN-EN 1996-1-1 [2] elementy murowe w murach niezbrojonych powinny zachodzić
na siebie w poszczególnych warstwach w taki sposób, aby ściana zachowywała się jak jeden element
konstrukcyjny. Elementy murowe o wysokości mniejszej lub równej 250 mm dla uzyskania
przewiązania murarskiego powinny zachodzić na siebie, co najmniej 0,4 wysokości elementu lub
40 mm (należy wybrać większą wartość).
Przy wykonywaniu muru z bloczków silikatowych UNISIL, których wysokość wynosi 220 mm, dla
uzyskania prawidłowego przewiązania murarskiego minimalne przesunięcie elementów w kolejnych
warstwach muru powinno wynosić 88 mm. Ze względu na rozkład naprężeń oraz odporność na
zarysowania zaleca się wykonywanie przewiązań w połowie długości bloczka (125 mm).

a)

b)

Rys. 5.1. Przewiązanie murarskie a) minimalne wynikające z wymagań normowych, b) zalecane

Do wykonania muru z prawidłowym wiązaniem murarskim niezbędne są krótsze elementy murowe,
które uzyskuje się poprzez przycinanie całych lub uszkodzonych elementów. Należy przy tym pamiętać,
aby wymiary elementu po przycięciu uwzględniały grubość spoiny.
Przy wmurowaniu przyciętego bloczka, należy pamiętać o wypełnieniu zaprawą spoiny pionowej.
Spoiny pionowe należy wypełniać zaprawą zawsze, gdy przynajmniej jeden z łączonych elementów ma
gładką (nieprofilowaną na pióro i wpust) powierzchnię czołową. W celu uniknięcia znacznej liczby
przycinania elementów murowych, długość ściany i rozmiary otworów oraz pilastrów powinny być
zgodne z krotnością wymiarów elementów murowych.
W murach zbrojonych, czyli takich w których pręty lub siatki zbrojeniowe umieszczone w zaprawie
murarskiej, zapewniają ich współpracę w przejmowaniu oddziaływań, normowy warunek minimalnego
przewiązania elementów murowych możne być niezachowany PN-EN 1996-1-1 [2].
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5.3.2.

Spoiny w murze

Silikatowe elementy murowe UNISIL produkowane w kategorii odchyłek wymiarów T2 mogą być
stosowane do wykonywania zarówno murów z cienką jak i zwykłą spoiną, a elementy w kategorii T1
tylko ze spoiną zwykłą.
Zgodnie z normą PN-EN 1996-1-1 [2] grubość spoin w murach z cienkimi spoinami nie powinna być
mniejsza niż 0,5 mm i nie większa niż 3 mm (nominalnie 2 mm). W murach ze zwykłymi spoinami
grubość spoin powinna wynosić od 6 mm do 15 mm (nominalnie 10 mm).
Elementy murowe do wznoszenia murów z cienkimi spoinami powinny zachowywać odchyłki
wymiarów ± 1 mm na wysokości.
Jedną z najważniejszych zasad prawidłowego wykonania muru, jest dobranie odpowiedniej zaprawy
do elementów murowych, a nigdy odwrotnie. Właściwości zaprawy murarskiej powinny być
dopasowane do właściwości elementów murowych.
Zaprawę należy układać równomiernie na całych powierzchniach wspornych oraz czołowych. Spoin
czołowych można nie wypełniać jedynie w przypadkach, gdy mur wznoszony jest z elementów
profilowanych z piórami i wpustami. W murach zbrojonych poddanych zginaniu i ścinaniu w
płaszczyźnie, spoiny czołowe (pionowe) powinny być całkowicie wypełnione zaprawą.
Ze względu na możliwość popełnienia pomyłek nie powinno się wykonywać murów, w których tylko
część spoin czołowych jest wypełniona zaprawą.
W projekcie powinna być jednoznaczna informacja o tym czy mury powinny być wykonane z
wypełnionymi, czy też z niewypełnionymi spoinami czołowymi (pionowymi). Jeżeli projekt takiej
informacji nie zawiera, to wykonanie murów bez spoin pionowych powinno być odnotowane w
dzienniku budowy wpisem przez osobę uprawnioną.
Zgodnie z zapisem normowym PN-EN 1996-1-1 [2] uznaje się spoiny pionowe za wypełnione wtedy,
gdy zaprawa została ułożona na całej wysokości spoiny i na szerokości powyżej 40% szerokości
elementu murowego.
Maksymalna szerokość spoiny pionowej niewypełnionej zaprawą przy łączeniu bloczków
profilowanych na pióro i wpust to 2 mm. Szersze spoiny pionowe należy wypełniać zaprawą.
grubość spoiny ≤ 2 mm

Rys. 5.2. Maksymalna grubość spoiny pionowej niewypełnionej zaprawą – w przypadku elementów
murowych na pióro-wpust
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Do wykonywania muru należy stosować zaprawy przewidziane w projekcie. Jeżeli jest takie wskazanie,
zmiana zaprawy może być dokonana za zgodą osoby upoważnionej i potwierdzona wpisem do
dziennika budowy.
Zaprawa murarska powinna mieć dobrą przyczepność do łączonych elementów murowych,
zapewniając w ten sposób nie tylko ich trwałe połączenie w jeden materiał konstrukcyjny, ale również
szczelność konstrukcji murowej.
Zastosowanie nieodpowiedniej lub nieprawidłowo ułożonej w spoinach zaprawy murarskiej, może
doprowadzić do istotnej zmiany parametrów muru, jego zarysowań, a w niektórych wypadkach nawet
do utraty nośności.
Najważniejsze funkcje spoiny w murze zabezpieczonym:
•
•

łączenie elementów murowych – ma to szczególne znaczenie w murach, w których mogą
występować naprężenia ścinające i rozciągające;
przekazywanie obciążeń pomiędzy poszczególnymi elementami murowymi –
nierównomierne rozłożenie zaprawy, a szczególnie miejsca, w których jej brak, powodują
powstawanie w elementach murowych miejscowych koncentracji naprężeń mogące być
przyczyną zarysowań i pęknięć muru;

Mur z silikatów na cienką spoinę

Zaprawę do murowania na cienką spoinę należy przygotować według wskazówek podanych przez
producenta zaprawy. Wiadro z podziałką ułatwi dozowanie składników, wiertarka z regulacją obrotów
oraz mieszadłem umożliwi rozrobienie zaprawy bez jej napowietrzania.
Zaprawę można nakładać na dwa sposoby. Zaprawę cienkowarstwową na krótkich odcinkach nakłada
się za pomocą kielni, której szerokość powinna być dopasowana do grubości muru. Przy dłuższych
odcinkach muru można wykorzystywać do nakładania zaprawy specjalne skrzynki (dozowniki).
Nie należy rozkładać zaprawy na odcinkach dłuższych niż 4 m muru aby zapobiec jej zbyt szybkiemu
wysychaniu. Każdy ułożony bloczek należy stabilizować przy pomocy młotka gumowego. Prawidłowość
układania kolejnych warstw muru należy kontrolować za pomocą poziomnicy.
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Mur z silikatów UNISIL na zaprawę zwykłą (tradycyjną)

Do wykonywania murów z elementów silikatowych UNISIL można stosować zaprawy tradycyjne
cementowo-wapienne lub w szczególnych przypadkach zaprawy cementowe.
Ze względu na zapewnienie odpowiednich właściwości zalecane jest stosowanie zapraw
przygotowywanych fabrycznie, ale przy wykorzystaniu odpowiednich receptur mogą być również
stosowane zaprawy przygotowywane na miejscu budowy.
Wymagania dla zapraw określają normy PN-EN 998-2 [6] oraz PN-B-10104 [7].
Przy doborze zaprawy należy zadbać o to, aby miała ona odpowiednią przyczepność do elementów
murowych. Zaleca się, aby wytrzymałość zaprawy murarskiej nie była większa od wytrzymałości
elementów silikatowych UNISIL. Najkorzystniej jest stosować zwykłą zaprawę murarską cementowowapienną.
Wapno zawarte w zaprawie wpływa na poprawę jej urabialności i przyczepności, a dodatek cementu
zapewnia wystarczający poziom wytrzymałości. Czas zużycia takiej zaprawy w warunkach normalnych
może wynosić od 3 do 5 godzin, ale może się znacząco skrócić w niesprzyjających warunkach
pogodowych (wysokie temperatury, silny wiatr i spadek wilgotności powietrza). Podczas murowania w
okresie występowania wysokich temperatur (powyżej 25 °C) zaprawę należy zużyć w ciągu 1 godziny.
Należy zaznaczyć, że czas przydatności (urabialność) zapraw cementowo-wapiennych jest zawsze
zdecydowanie dłuższy niż zapraw cementowych. Przy zaprawie cementowej czas zużycia od jej
zarobienia nie powinien w normalnych warunkach przekraczać 2 godzin, a w temperaturze powyżej
25°C zaprawę należy zużyć bezzwłocznie.
Zaprawę cementową stosuje się tylko wówczas gdy to jednoznacznie wynika z projektu.
Zaprawy cementowe stosowane są głównie w tych fragmentach murów, które są narażone na ciągłe
oddziaływanie wody, np. w strefach cokołowych.
Jeżeli w zaprawie rozpoczął się proces wiązania to nie wolno jej dalej stosować, nawet po dodaniu
wody i wymieszaniu.
Grubość spoin w murze wykonywanym na zaprawie zwykłej powinna być nie mniejsza od 6 mm i nie
większa niż 15 mm. Zaleca się utrzymanie stałej grubości spoiny w całym murze.

5.3.3.

Układanie bloczków w murze

Większość elementów murowych UNISIL produkowana jest z profilowanymi powierzchniami
czołowymi (pióro i wpust). Spełniają one wymagania normy PN-EN 771-2[1] w zakresie dopuszczalnych
odchyłek wymiarowych. Z elementów takich można wykonywać mury z niewypełnionymi spoinami
pionowymi. Aby poprawnie wykonać taki mur, pióra i wpusty przylegających do siebie elementów
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powinny tworzyć szczelne połączenie, bez szpar i prześwitów. Dlatego bardzo ważny jest prawidłowy
sposób układania elementów. Błędem jest stawianie elementu murowego obok wcześniej
wmurowanego, a następnie dosuwanie go (lub dobijanie). Wówczas zawsze część zaprawy będzie
przesuwana do dolnej części spoiny pionowej i uniemożliwi dokładne dosunięcie elementu. Dlatego
elementy murowe z piórem i wpustem powinny być wsuwane „z góry” i stabilizowane młotkiem
gumowym.

a)

b)

Rys. 5.3. Prawidłowe (a) i nieprawidłowe (b) układanie silikatowych elementów murowych UNISIL
profilowanych na pióro i wpust w murach z niewypełnionymi spoinami pionowymi

W przypadku murowania z elementów murowych gładkich (bez profilowanych powierzchni) należy
spoiny pionowe wypełniać zaprawą na całej ich powierzchni.

5.3.4.

Ograniczenie wysokości murów w jednym cyklu roboczym

W zależności od zastosowanych elementów murowych, ich szerokości, użytej do murowania zaprawy
a zwłaszcza jej konsystencji i szybkości wiązania oraz od warunków pogodowych, należy ograniczyć
wysokość nowo wzniesionego muru w jednym cyklu roboczym. Trudno wskazać jednoznacznie jak
wysoki mur będzie spełniał wymagania, wiele zależy od doświadczenia murarza, jakości wykonania
muru oraz obserwacji zachowania się muru podczas wznoszenia.
Zasadniczo ze względu na grubość spoiny, bardziej stabilny jest mur wykonany na cienkiej spoinie, co
oznacza że w jednym cyklu roboczym można wykonać mury na zaprawie cienkowarstwowej do jednej
kondygnacji.
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Ze względu na warunki pogodowe bądź inne okoliczności może zaistnieć konieczność podparcia nowo
wykonanego fragmentu muru. Decyzję w tym zakresie podejmuje zawsze osoba odpowiedzialna za
budowę po dokonaniu oceny konkretnego przypadku. Kiedy i jak mur powinien zostać podparty zależy
od wielu czynników m.in. od powierzchni muru, jego wysokości, stopnia związania zaprawy, narażenia
muru na warunki pogodowe tj. ssanie czy parcie wiatru.

5.4. Wykonanie muru z silikatowych elementów
murowych UNISIL
Murowanie ścian z silikatowych elementów murowych UNISIL nie jest ani skomplikowane ani
czasochłonne. Najważniejsze jest odpowiednie przygotowanie podłoża, użycie odpowiedniej zaprawy
oraz precyzyjne układanie kolejnych warstw.

5.4.1.

Pierwsza warstwa

Pierwszym etapem, który jest identyczny jak w przypadku murowania z użyciem każdego innego
elementu murowego, to precyzyjne wytyczenie położenia ścian oraz ustalenie najwyższego i
najniższego punktu podłoża (fundamentów, płyty stropowej) przy pomocy niwelatora lub poziomnicy.
Zaleca się przeprowadzenie niwelacji dla wszystkich punktów charakterystycznych rzutu ścian tzn.
narożników i punktów przecięcia osi ścian.
Różnica wysokości najwyższego i najniższego punktu nie powinna przekraczać 50 mm, w przypadku
większych różnic konieczne jest wyrównanie podłoża poprzez wykonanie nadlewki betonowej.

Przed wykonywaniem pierwszej warstwy należy pamiętać o izolacjach. Jeżeli mur może być narażony
na zawilgocenie, jest wykonywany na ławie fundamentowej lub jest ścianą parteru w budynku
niepodpiwniczonym, pierwszą warstwę należy wykonać na warstwie izolacji poziomej zgodnie z
obowiązującymi zasadami. W projekcie powinien być podany rodzaj izolacji oraz miejsca i sposób jej
ułożenia.
W przypadku murowania ścian wypełniających zaleca się wykonanie pierwszej warstwy na folii lub
izolacji uniemożliwiającej połączenie muru z podłożem.
Poprawne wykonanie pierwszej warstwy muru ma decydujący wpływ na wykonanie kolejnych warstw,
a w konsekwencji może mieć wpływ na jakość i szybkość wykonania całego muru. Dokładność
wykonania pierwszej warstwy ma szczególne znaczenie przy wznoszeniu murów na zaprawie
cienkowarstwowej, ponieważ w tej technologii murowania nie da się zniwelować niedokładności w
kolejnych warstwach.
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Aby zniwelować nierówności, pierwszą warstwę bloczków muruje się na zaprawie cementowej,
niezależnie od tego czy cały mur będzie wykonywany na zaprawie do cienkich spoin czy na zaprawie
zwykłej. Jej konsystencja powinna być tak dobrana, żeby bloczki nie osiadały pod własnym ciężarem.
Zalecana proporcja cementu do piasku to 1:3
Murowanie pierwszej warstwy rozpoczyna się od narożników. Pierwszy wykonuje się narożnik
położony najwyżej (np. najwyższy narożnik fundamentu lub płyty stropowej) ustawiając odpowiednio
przycięty połówkowy element murowy na minimalnej warstwie zaprawy o grubości nie mniejszej niż
8 mm. Następnie dostawia się do niego cały element murowy. Po ich ustabilizowaniu młotkiem
gumowym w taki sam sposób wykonuje się kolejne narożniki odpowiednio dobierając grubość
zaprawy. Górna płaszczyzna elementów murowych ustawionych w każdym narożniku powinna być
dokładnie na tej samej wysokości. Po ustabilizowaniu wszystkich narożnych elementów, należy
wytyczyć przy pomocy sznura murarskiego linię górnej powierzchni muru i uzupełnić pierwszą warstwę
muru. Górna płaszczyzna układanych elementów wyznaczana jest przez rozciągnięty sznur, a jej
wysokość, poziom i pion należy kontrolować poziomnicą i korygować przy użyciu młotka gumowego.
Wskazane jest wykonanie kontrolnego pomiaru niwelatorem po wmurowaniu co dziesiątego bloczka.

5.4.2.

Kolejne warstwy

Po związaniu i stwardnieniu zaprawy w pierwszej warstwie (zwykle w zależności od warunków
zewnętrznych od 1 do 2 godzin), można rozpocząć układanie kolejnych warstw muru.
Należy systematycznie murować kolejne warstwy wszystkich ścian konstrukcyjnych, rozpoczynając od
narożników i połączeń między ścianami. Przed położeniem każdej kolejnej warstwy, należy sprawdzić
przy pomocy poziomnicy poprawność wykonania górnej powierzchni każdej poprzedniej warstwy, a
następnie oczyścić ją zmiotką z resztek zaprawy, kurzu, pyłu, piasku itp. Do murowania kolejnych
warstw należy używać takiej zaprawy jaka została przewidziana w projekcie. Zaprawę należy
przygotować według zaleceń producenta zaprawy.
Szczególnie w przypadku wykonywania kolejnych warstw muru na zaprawie cienkowarstwowej, należy
zwrócić uwagę na to, aby górna powierzchnia każdej warstwy była pozioma oraz jak najbardziej gładka
i równa. Podobnie należy oczyścić dolną powierzchnie wmurowywanego bloczka.
Każdą kolejną warstwę rozpoczyna się od ułożenia bloczków w narożach. Pomiędzy narożnymi
bloczkami rozciąga się sznurek murarski i następnie uzupełnia się warstwę bloczkami.
Prace murarskie należy wykonywać w zależności od pory roku stosując się do procedury „letniej” lub
„zimowej” opisanych powyżej w punkcie 4.4. Wpływ warunków pogodowych.

Mur z silikatów UNISIL na zaprawie zwykłej wykonuje się według ogólnie przyjętych zasad sztuki
budowlanej, przy zachowaniu wskazówek opisanych powyżej.
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Silikatowe elementy murowe UNISIL mające profilowane powierzchnie czołowe (pióra i wpusty) można
murować bez wypełniania spoin pionowych zaprawą zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 5.3.2. Jeżeli
poszczególne mury należy wykonać z wypełnieniem zaprawą spoin czołowych, to powinno być to
wyraźnie określone w projekcie.

Najczęściej długość poszczególnych fragmentów murów nie jest wielokrotnością długości
koordynacyjnej elementu murowego (długość nominalna + grubość spoiny czołowej). Dlatego
konieczne jest przycinanie przynajmniej jednego elementu. Należy zwrócić uwagę na to, żeby
przycinane elementy miały taką długość, która umożliwi wykonanie prawidłowych przewiązań
murarskich zgodnie z pkt 5.3.1.
Do cięcia bloczków silikatowych UNISIL można stosować zarówno szlifierkę kątową, młotek i przecinak
jak też gilotynę. Większą precyzję cięcia zapewnia zastosowanie pilarek stołowych, jest to też
rozwiązanie bardziej ekonomiczne na większych budowach.
Należy pamiętać, że przy wmurowywaniu przyciętego elementu murowego należy wypełnić zaprawą
spoinę pionową i odpowiednio uwzględnić to przy wyznaczaniu długości jego przycięcia.

5.4.3.

Pielęgnacja muru i jego zabezpieczenie

Do czasu wykonania wszystkich robót wykończeniowych zabezpieczających powierzchnię muru oraz
wykonania obróbek blacharskich należy odpowiednio zabezpieczać nowo wzniesione mury.
Nowo wykonany mur wymaga zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi. Należy go chronić
również przed warunkami atmosferycznymi, w wyniku których może zostać nadmiernie zawilgocony
przy silnych opadach deszczu, ale również przed nadmierną utratą wilgoci z zaprawy (np. w czasie
upałów) zaraz po jego wykonaniu.
Podczas intensywnych opadów deszczu należy wstrzymać roboty murowe, a wykonany mur
zabezpieczyć (rys. 4.5.) Podobnie zaleca się zabezpieczyć mur po zakończeniu robót w danym dniu.

5.4.4.

Łączenie murów, narożniki

Łączenie ze sobą ścian wzajemnie prostopadłych bądź ukośnych należy wykonać w ten sposób, aby
zapewnić przekazywanie obciążeń pionowych i poziomych. Można to uzyskać poprzez wykonanie
przewiązania murów, zastosowanie łączników mechanicznych (kotew) lub zbrojenia w spoinach
wspornych [2]. Najbardziej korzystnym z tych rozwiązań jest wznoszenie wszystkich ścian jednocześnie
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i łączenie ich przez przewiązanie muru. Zgodnie z PN-EN 1996-1-1 [2] krzyżujące się ściany nośne
powinny być wykonane jednocześnie.
W miejscach łączenia murów wszystkie spoiny czołowe (pionowe) powinny być wypełnione zaprawą,
ponieważ niezależnie od zastosowanego elementy murowego (cały czy docięty) zawsze jedna
powierzchnia łączenia elementów ma gładką powierzchnię czołową, a to wymusza wypełnienie spoiny
pionowej.
Jeżeli nie ma możliwości wykonania łączonych murów jednocześnie w jednym cyklu roboczym, można
do połączenia murów zastosować łączniki mechaniczne (kotwy) metalowe zgodnie z normą PN-EN 8451 [4]. Zaleca się układanie łączników, w co drugiej warstwie muru w osi ściany dobudowywanej w
kolejnym etapie robót. Przy tym sposobie łączenia należy szczególną uwagę zwrócić na to, aby łączniki
były umieszczone w zaprawie, aby bezpośrednio nie stykały się z powierzchniami elementów
murowych.

Rys. 5.4. Ściana działowa połączona ze ścianą konstrukcyjną za pomocą łączników (kotew)

Projekt powinien zawierać rozwiązania sposobów połączeń murów, spełniające wymagania dotyczące
nośności jak również wymagania związane z izolacyjnością akustyczną, ogniową oraz szczelnością.
Zgodnie, z PN-EN 1996-1-1 [2] jeżeli zakład elementów murowych w narożnikach i połączeniach, byłby
mniejszy od podanego w pkt. 5.3.1. Przewiązanie muru, to należy przyjąć warunek, że nie powinien być
mniejszy niż grubość elementu. W celu osiągnięcia odpowiedniego zakładu powinny być stosowane
elementy przycinane.
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Narożniki murów
Na rysunkach 5.5, 5.6, 5.7 i 5.8 pokazano sposoby wykonania narożników ścian z silikatowych
elementów murowych UNISIL.
Narożniki ścian grubości 8 cm (UNISIL 8), 12 cm (UNISIL 12) oraz 15 cm (UNISIL 15) wykonuje się z
elementów całych, ponieważ grubość i długość elementu umożliwia wykonanie prawidłowego
przewiązania murarskiego.

warstwa wyrównawcza

Rys. 5.5. Narożnik ściany grubości 12 cm z UNISIL 12 P+W. Warstwa wyrównawcza wykonana z cegły
1NF.

Do prawidłowego wykonania naroży ścian o grubościach 18, 24, 25 cm należy dociąć odpowiedni
element uzupełniający (rys. 5.6, 5.7 i 5.8). Należy pamiętać o tym, że przy łączeniu w murze elementów
dociętych, każda spoina czołowa (pionowa) powinna być wypełniona zaprawą.

9 cm

Rys. 5.6. Narożnik muru grubości 18 cm wykonany z użyciem elementów dociętych na budowie
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12 cm

Rys. 5.7. Narożnik muru grubości 24 cm wykonany z użyciem elementów dociętych na budowie

Rys. 5.8. Narożnik muru grubości 25 cm wykonany z użyciem elementu UNISIL 12 P+W do przewiazania

Połączenie ścian konstrukcyjnych - zewnętrznej z wewnętrzną

Zgodnie z PN-EN 1996-1-1 [2] ściany konstrukcyjne powinny łączyć się ze sobą przewiązaniem
murarskim (chyba, że w projekcie zostało to inaczej określone). Po wyznaczeniu osi ściany
wewnętrznej, pierwszą warstwę należy wykonać tak, aby spoina pionową pomiędzy elementami muru
zewnętrznego pokrywała się z osią ściany wewnętrznej. W taki sam sposób wykonujemy kolejne
warstwy nieparzyste. W warstwach parzystych murowanie rozpoczynamy od ułożenia dociętego
elementu w licu ściany zewnętrznej, a później dostawiamy elementy podstawowe (od rys. 5.9. do rys.
5.13)
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12 cm

Rys. 5.9. Połączenie ściany zewnętrznej grubości 24 cm z ścianą wewnętrzną grubości 24 cm

Rys. 5.10. Połączenie ściany zewnętrznej grubości 25 cm z ścianż wewnętrzną grubości 25 cm z użyciem
UNISIL 12 P+W do przewiazania
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12 cm

Rys. 5.11. Połączenie ściany zewnętrznej grubości 18 cm ze ścianą wewnętrzną grubości 24 cm.

Rys. 5.12. Połączenie ściany zewnętrznej grubości 18 cm ze ścianą wewnętrzną grubości 25 cm z
użycien UNISIL 12 P+W do przewiązania
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12 cm

Rys. 5.13. Połączenie ściany zewnętrznej grubości 18 cm, z wewnętrzną grubości 18 cm (UNISIL 18 A,
UNISIL 18 A P+W) + element docięty na budowie

Połączenie ścian wewnętrznej z zewnętrzną
przenoszenie dźwięków

ograniczające boczne

Znaczące ograniczenie bocznego przenoszenia dźwięków (wzdłóż ściany zewnętrznej) można uzyskać
po wykonaniu jej połączenia ze ścianą wewnętrzną (międzymieszkaniową) w następujący spośób (od
rys. 5.14 do rys. 5.18):
•
•
•
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W pierwszym etapie należy wykonać ścianę wewnętrzną rozpoczynając jej murowanie od lica
ściany zewnętrznej.
W drugim etapie po wymurowaniu ściany wewnętrznej na wysokość całej kondygnacji, należy
wykonać ścianę zewnętrzną, domurowując ją z obu stron do istniejacej już ściany wewnętrznej.
Połączenie ściany wewnętrznej z zewnętrzną powinno być wykonane poporzez łączniki (np.
LP30) ułożone w co drugiej warstwie, a między ścianą wewnętrzną i zakończeniami ściany
zewnętrznej powinna być zostawiona szczelina o grubości ok. 20 mm wypełniona wełną
mineralną.

12 cm
12 cm

wypełnienie wełną
mineralną

Rys. 5.14. Połączenie ściany zewnętrznej grubości 18 cm ze ścianą wewnętrzną grubości 18 cm z
użyciem do przewiązania elementów dociętych

12 cm
12 cm

wypełnienie wełną
mineralną

Rys. 5.15. Połączenie ściany zewnętrznej grubości 24 cm ze ścianą wewnętrzną grubości 24 cm z
użyciem do przewiązania elementów dociętych
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wypełnienie wełną
mineralną

Rys. 5.16. Połączenie ściany zewnętrznej grubości 25 cm ze ścianą wewnętrzną grubości 25 cm z
użyciem do przewiązania UNISIL 12 P+W

12 cm

12 cm

wypełnienie wełną
mineralną

Rys. 5.17. Połączenie ściany zewnętrznej grubości 18 cm ze ścianą wewnętrzną grubości 24 cm z
użyciem do przewiązania elementów dociętych
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12 cm
12 cm

wypełnienie wełną
mineralną

Rys. 5.18. Połączenie ściany zewnętrznej grubości 18 cm ze ścianą wewnętrzną grubości 25 cm z
użyciem do przewiązania UNISIL 12 P+W oraz elementów dociętych

Połączenie krzyżowe murów
Połączenie krzyżowe należy wykonywać w taki sposób, aby spoina pionowa jednego muru znajdowała
się w osi drugiego muru.

Rys. 5.19. Połączenie krzyżowe murów wykonanych z silikatów UNISIL grubości 24 cm (25 cm).
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5.5. Zbrojenie spoin wspornych murów
Ściany murowane obciążone głównie poziomo (obciążenie tłumem, parciem gruntu, parcie i ssanie
wiatru itp.), a także narażone na działanie innych oddziaływań (np. nierównomierne osiadanie
budynku) wymagają często wzmocnienia. Rodzaj i sposób wzmocnienia powinien być podany w
projekcie. Obok wykonania wzmocnień w postaci słupów i belek żelbetowych można zastosować
zbrojenie w spoinach wspornych muru.
Prawidłowo ułożone zbrojenie w spoinach wspornych eliminuje, lub znacząco ogranicza
niebezpieczeństwo zarysowania ścian w tych fragmentach muru, w których mogą występować
naprężenia rozciągające lub ścinające. Takimi miejscami są na przykład naroża otworów w murach.
Zbrojenie powinno być ułożone w każdej kolejnej spoinie wspornej w dwóch lub trzech warstwach pod
otworem (ewentualnie również nad otworem) i sięgać poza krawędź otworu na odległość 50-80 cm
tak, aby spełniało warunki jego zakotwienia w strefie ściskanej muru (rys. 5.20).

≥ 50-80 cm

Rys. 5.20.a Zbrojenie w murze z otworem okiennym
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≥ 50-80 cm

45o

min 50 cm

45o

min 50 cm

Rys. 5.20.b Zbrojenie w murze z otworem okiennym

Rodzaj i sposób układania zbrojenia w spoinach wspornych powinien być podany w projekcie.
Szczegółowe wytyczne wykonania murów zbrojonych podawane są w instrukcjach publikowanych
przez producentów zbrojenia.
Zbrojenie powinno być wprowadzone do obrotu na podstawie EN 845-3 [5].
W murach wykonywanych na zaprawie zwykłej, spoinę wsporną można zbroić prętami do zbrojenia
betonu, przy zachowaniu normowych wymagań otuliny zbrojenia.
W przypadku wykonywania ścian na podatnej konstrukcji (np. stropy o dużych ugięciach) wskazane
jest zbrojenie muru poprzez ułożenie zbrojenia w trzech dolnych spoinach wspornych, a następnie w
co drugiej spoinie – patrz rysunek 5.29.
Zbrojenie w murach powinno być układane zgodnie z zasadami określonymi w PN-EN 1996-1-1 [2] oraz
wytycznymi producenta (minimalny przekrój w stosunku do przekroju powierzchni czołowej muru,
otulina, długość zakotwienia, długość zakładów – szczególnie w narożnikach ścian). Podstawowym
warunkiem jaki powinien być spełniony, to nie dopuszczenie do bezpośredniego stykania się
silikatowych elementów murowych ze zbrojeniem.
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≥ 20 mm

3 mm

≥ 20 mm

≥ 15 mm

≥ Ø +5 mm

Rys. 5.21. Prawidłowe ułożenie zbrojenia w spoinie cienkowarstwowej. Uwaga: Należy bezwzglednie
zadbać o to, aby zbrojenie ułożone było w całości w zaprawie i nie stykało się z powierzchnią elementów
murowych!

≥ 15 mm

Rys. 5.22. Prawidłowe ułożenie zbrojenia w spoinie zwykłej według PN-EN 1996-1-1 [2]
min 50 cm

min 50 cm

45o

45o

Rys 5.23. W ścianach wypełniających zaleca się ułożenie zbrojenia w spoinach wspornych nad
nadprożami
Zastosowanie zbrojenia w spoinach wspornych pozwala również na zwiększenie odległości pomiędzy
przerwami dylatacyjnymi wg PN-EN 1996-2 [3].
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5.6. Dylatacje

Ściany budynków pod wpływem wielu różnorodnych czynników ulegają odkształceniom podczas
normalnej eksploatacji. Aby odkształcenia muru mogły następować bez uszkodzeń należy wykonać
przerwy dylatacyjne przez całą konstrukcję budynku dzieląc w ten sposób budynek ze ścianami
murowanymi na mniejsze segmenty. Ponieważ odkształcenia mogą następować we wszystkich
kierunkach, w zależności od konstrukcji budynku zastosowane dylatacje mogą być zarówno pionowe
jak i poziome. Rozmieszczenie i szczegóły wykonania przerw dylatacyjnych powinny być zawarte w
projekcie.
Maksymalna odległość pomiędzy dylatacjami zgodnie z normą PN-EN 1996-2 [3] dla ścian nienośnych
(działowych) wynosi 8,0 m, w ścianach kolankowych nie mniej niż co 20 m. W warstwach zewnętrznych
ścian, pionowe przerwy dylatacyjne należy umieszczać w pobliżu naroży.
Rozstawy dylatacji w ścianach konstrukcyjnych dla budynków z oddzielną konstrukcją dachową oraz
ocieplonym stropem nad najwyższą kondygnacją podane są w tablicy 5.1. Zaleca się oddzielić
konstrukcję stropodachu od ścian konstrukcyjnych budynku w sposób umożliwiający odkształcenia
termiczne.

Tablica 5.1. Odległości miedzy przerwami dylatacyjnymi w konstrukcjach murowych PN-EN 1996-2 [3]
Odległość między
przerwami
dylatacyjnymi w [m]

Mur z elementów silikatowych UNISIL

8,0

w warstwie licowej ścian szczelinowych

30,0

w warstwie wewnętrznej ścian szczelinowych,

25,0

w ścianie jedno i dwuwarstwowej z wypełnionymi spoinami pionowymi

20,0

w ścianie jedno i dwuwarstwowej z niewypełnionymi spoinami
pionowymi

Zgodnie z PN-EN 1996-2 [3] maksymalny rozstaw dylatacji można zwiększyć o 20%, jeśli w spoinach
wspornych zostało ułożone zbrojenie zgodne z normą PN-EN 845-3 [5].
Poziome przerwy dylatacyjne należy umieszczać co 2 kondygnacje, ale nie więcej niż co 9 m.

Przerwy dylatacyjne powinny być szczelnie wypełnione materiałem trwale elastycznym w taki sposób,
aby zabezpieczyć budynek przed niekorzystnym wpływem czynników atmosferycznych, osadzaniem
się brudu i przedostawaniem się insektów.
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uszczelnienie dylatacji

taśma rozprężająca lub
kit trwale plastyczny

min. 10 mm

Rys. 5.24. Dylatacja w ścianie dla której nie są określne wymagania odporności ogniowej

uszczelnienie dylatacji
farba pęczniejąca

Wełna mineralna (klasa odporności na ogień A1)

min. 20 mm

Rys. 5.25. Dylatacja w ścianie z wymaganą klasą odporności ogniowej. Wykonana szczelina dylatacyjna
w tej samej klasie odporności ogniowej co cała ściana
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5.7. Nadproża
Nad otworami w murach wykonanych z silikatowych elementów murowych UNISIL można zastosować
większość rodzajów dostępnych nadproży. Najczęściej stosowane są:
•
•

nadproża żelbetowe wykonane na budowie;
nadproża wykonane z żelbetowych elementów prefabrykowanych (np. belki L).

W murach wykonanych z silikatowych elementów murowych UNISIL nie powinny być stosowane
nadproża ze zbrojonego betonu komórkowego.
Nadproża żelbetowe wykonywane na budowie powinny mieć wymiary (w tym długość podparcia) oraz
zbrojenie podane w projekcie.
Nadproża prefabrykowane należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta. Zakres zastosowania
nadproży prefabrykowanych powinien być podany w deklaracji właściwości użytkowych wystawionej
dla danego wyrobu. Przed wbudowaniem nadproża prefabrykowanego należy sprawdzić jakość jego
wykonania oraz czy nie ma uszkodzeń, które mogły powstać w transporcie lub na placu składowym.
Nadproże takie opiera się na wypoziomowanej warstwie zaprawy.

Rys. 5.26. Nadproże żelbetowe wykonywane na budowie

Rys. 5.27. Nadproże prefabrykowane z żelbetowych elementów prefabrykowanych typu L
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5.8. Ściągi obwodowe, wieńce i oparcie stropów
Ściągi obwodowe i wieńce są jednymi z tych elementów budynku, za których pośrednictwem następuje
przekazywanie na mur sił poziomych. Pełnią również ważną rolę w zapewnieniu sztywności konstrukcji
budynku. Wieńce zapewniają poziome usztywnienie ścian, jeżeli zastosowane są stropy niestanowiące
sztywnych tarcz, lub gdy pod oparciem stropu ułożone są warstwy poślizgowe.
W budynkach ze ścianami murowanymi wieńce żelbetowe powinny być wykonane w każdej ścianie
konstrukcyjnej, w poziomie każdego stropu lub bezpośrednio pod nim. Ściągi obwodowe powinny być
ciągłe na całym obwodzie budynku i są wykonywane jako żelbetowe, z muru zbrojonego, stali lub
drewna. Sposób wykonania wieńców i ściągów obwodowych w murze powinien być zawsze
przedstawiony w projekcie i zgodnie z nim wykonany.
Na murach wykonanych z silikatowych elementów murowych UNISIL można opierać każdy rodzaj
stropu. W projekcie powinny być podane wszystkie istotne informacje potrzebne do prawidłowego
wykonania stropu i jego minimalnego oparcia na ścianach .
Stropy prefabrykowane nie powinny być bezpośrednio opierane na murze. Konieczne jest wykonanie
na górnej powierzchni muru cementowej warstwy wyrównawczej, na której bezpośrednio układane są
prefabrykaty stropowe. Stropy monolityczne oraz gęstożebrowe można opierać bezpośrednio na
murze z silikatów UNISIL. Belki stalowe i drewniane muszą być trwale połączone ze ścianą, ale w sposób
umożliwiający ich odkształcenia. Należy pamiętać o odizolowaniu belek drewnianych od betonu i
muru, papą lub folią.
Jeżeli pod stropami będą wykonywane ściany wypełniające (np. ściany działowe) podczas ich
murowania należy zadbać o to, aby górna krawędź takiej ściany nie dochodziła do dolnej powierzchni
jakiegokolwiek elementu stropu. Pozostawiona szczelina powinna mieć wysokość większą od
największej przewidzianej w projekcie strzałki ugięcia stropu. Szczelina powinna być dokładnie
wypełniona materiałem trwale elastycznym zapewniającym szczelność ze względu na odporność
ogniową, izolacyjność akustyczną czy też uniemożliwić wymianę powietrza pomiędzy rozdzielanymi
pomieszczeniami.
Stropy nad ostatnią kondygnacją powinny być ocieplone, aby ograniczyć odkształcenia termiczne płyty
stropowej mogące prowadzić do zarysowań murów. Grubość i sposób ułożenia ocieplenia powinny
być podane w projekcie.
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5.9. Żelbetowe wzmocnienia murów
Mury z silikatowych elementów murowych UNISIL charakteryzują się wysoką wytrzymałością i
nośnością na obciążenia pionowe. Dlatego najczęściej wykonywane w nich żelbetowe wzmocnienia
mają za zadanie zwiększyć ich nośność na obciążenia poziome.
Każde wzmocnienie muru elementem żelbetowym powinno być przewidziane w projekcie i zgodnie z
tym projektem wykonane.
Żelbetowe słupy wzmacniające/usztywniające konstrukcję murową można wykonać we wcześniej
wykonanym murze ze strzępiami (rys. 5.28. a) lub „na gładko” (rys. 5.28. b), albo mur łączyć z wcześniej
wykonaną konstrukcją żelbetową (rys. 5.28 c).
Połączenie muru ze strzępiami (rys. 5.28 a) jest dobrym rozwiązaniem, ale wymaga starannego
układania betonu, tak aby cała przestrzeń strzępi była nim dokładnie wypełniona. Betonowanie można
wykonać etapami, wraz z murowaniem kolejnych warstw muru, albo poprzez stopniowe dostawianie
deskowania wraz z postępem układania betonu. W obu przypadkach jest stosunkowo łatwo zapewnić
wypełnienie betonem strzępi. Innym sposobem jest zagęszczanie betonu poprzez stosowanie
wibratorów, ale może to prowadzić do uszkodzenia konstrukcji muru. Dlatego należy to robić tylko w
takich przypadkach, kiedy jest pewność, że do wykonania muru została użyta odpowiednia zaprawa i
zapewniona jest jej dostateczna przyczepność do elementów murowych.
Wykonanie muru „na gładko” (rys. 5.28 b) wymaga, aby przed betonowaniem wykonane zostało
połączenie muru ze słupem, na przykład poprzez ułożenie zbrojenia w spoinach wspornych
połączonego ze zbrojeniem słupa.
W przypadku, gdy słup został wykonany wcześniej (rys. 5.28c) do połączenia z murem należy stosować
odpowiednie łączniki ze stali nierdzewnej według PN-EN 845-1 [4]. Łączniki należy trwale zakotwić w
słupie, a podczas murowania starannie osadzić w zaprawie spoin wspornych muru. Należy
bezwzględnie zadbać o to, żeby żaden z łączników nie stykał się z elementami murowymi. Zastosowane
łączniki powinny zapewnić połączenie zgodnie ze schematem statycznym określonym w projekcie.
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a)

b)

c)

Rys. 5.28. Sposoby wykonania słupa żelbetowego w murze:
a) betonownie słupa we wcześniej wykonanym murze – połączenie na strzępia
b) słup wylany we wcześniej wykonanym murze – połączenie zbrojeniem osadzonym w spoinach
muru
c) mur zakotwiony łącznikami do wcześniej wylanego słupa
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5.10. Ściany wypełniające
Ściany wypełniające są to przegrody nie odgrywające istotnej roli w statyce budynku. Mogą tworzyć
podział wewnętrzny budynku, dzieląc go na odrębne strefy, przestrzenie i pomieszczenia, mogą też
stanowić przegrodę zewnętrzną. Ściany wypełniające są najczęściej murowane jako wypełnienie
wcześniej wykonanego szkieletu żelbetowego, a ponieważ są obciążone głównie siłami poziomymi, to
szczególnie ważne jest ich odpowiednie zakotwienie w konstrukcji budynku (rys. 5.29 i 5.30). Należy
zadbać o to, aby sposób połączenia wszystkich krawędzi ściany był zgodny z projektem i nie wpływał
na zmianę przyjętego schematu statycznego ściany. Najczęściej wzdłuż krawędzi pionowych połączenie
realizuje się stalowymi łącznikami (kotwami). Przy osadzaniu łączników w spoinach muru, obowiązują
te same zasady, które zostały opisane w pkt. 5.9 (rys.5.28c). Górna krawędź (pod stropem lub
podciągiem) jest często wykonywana bez połączenia mechanicznego. Jeżeli jednak ściana wypełniająca
jest obciążona znacznymi siłami poziomymi, to należy wówczas wykonać również połączenie jej górnej
krawędzi z konstrukcją w sposób bezwzględnie uniemożliwiający oddziaływanie odkształcającego się
stropu na ścianę (rys. 5.31 i 5.32). Projekt powinien dokładnie i jednoznacznie określać rodzaj,
rozmieszczenie i długość zakotwienia łączników.
Najczęściej ściany wypełniające oparte są na elementach konstrukcji budynku (np. stropach), których
ugięcia bardzo często powodują zarysowania ścian. Dlatego z jednej strony zaleca się projektowanie i
wykonywanie stropów o możliwie małych strzałkach ugięcia, a z drugiej zaleca się takie wykonanie
samych ścian, aby zwiększyć ich rysoodporność na przykład przez zastosowanie zbrojenia w spoinach
muru.

Zasady wykonywania budynków ze ścianami wypełniającymi
Przed rozpoczęciem murowania ścian wypełniających:
•
•
•

należy usunąć deskowania i podpory tymczasowe stropów;
obciążyć strop w pobliżu przyszłej lokalizacji ścian, dobrym rozwiązaniem jest ustawienie palet
z elementami murowymi potrzebnymi do ich wykonania;
pod ścianą ułożyć warstwę z folii lub papy uniemożliwiającą zespolenie ściany i stropu.

Zaleca się, aby ściany wypełniające miały wypełnione zaprawą spoiny czołowe (pionowe) i to
niezależnie od tego czy elementy murowe są profilowane czy gładkie.
W przypadku, gdy stropy na których będą wykonywane ściany wypełniające mają małą sztywność i
należy spodziewać się znaczących ugięć można wykonać:
•
•

ścianę wypełniającą jako sztywną tarczę, na przykład poprzez ułożenie zbrojenia w spoinach
wspornych zgodnie z pkt. 5.5 (rys. 5.29);
ścianę wypełniającą na belce podwalinowej (rys. 5.30). Należy zapewnić zespolenie i
współpracę belki podwalinowej z murem.

Każde z tych rozwiązań powinno być przewidziane w projekcie i zgodnie z projektem powinno być
wykonane. W projekcie powinno być podane jaką grubość/rozwartość (t) powinna mieć szczelina zaraz
po wymurowaniu ściany wypełniającej.
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uszczelnienie szczeliny podstropowej

łączniki (kotwy)

zbrojenie
w spoinach
wspornych

warstwa oddzielającą ścianę
wypełniającą od stropu
Rys. 5.29. Ściana wypełniająca wzmocniona zbrojeniem w spoinach wspornych

uszczelnienie szczeliny podstropowej

łączniki (kotwy)

belka podwalinowa

warstwa oddzielającą
belkę podwalinową od stropu
Rys. 5.30. Ściana wypełniająca wykonana na belce podwalinowej
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łączniki

Rys. 5.31. Połączenie górnej krawędzi ściany wypełniającej ze stropem zapewniające przeniesienie sił
poziomych z jednoczesnym zapewnieniem braku oddziaływania ugięć stropu na ścianę

tuleja osadzona w betonie
przed ułożeniem mieszanki

kotwa połączona
ze zbrojeniem słupa

Rys. 5.32. Połączenie górnej krawędzi ściany wypełniającej ze stropem zapewniające przeniesienie
dużych sił poziomych z jednoczesnym zapewnieniem braku oddziaływania ugięć stropu na ścianę.
Ściana wypełniająca wzmocniona słupem żelbetowym z zabetonowaną kotwą.

Jednym z najważniejszych zagadnień związanych z wykonywaniem ścian wypełniających jest
zapewnienie szczelności połączeń ich krawędzi z żelbetowymi elementami konstrukcji nośnej budynku.
Ma to wpływ na izolacyjność akustyczną, odporność ogniową, a także na wymianę powietrza
(szczelność od zapachów). Jest to szczególnie ważne w przypadku krawędzi górnej. Powinna być ona
wypełniona wełna mineralną lub pianą trwale elastyczną (rys. 5.33. a). W przypadku gdy ściana pełni
funkcję oddzielenia przeciwpożarowego i ma określoną klasę odporności ogniowej szczelina
podstropowa powinna być wypełniona wełną mineralną gęstości minimum 60 kg/m 3 lub innym
materiałem trwale elastycznym o klasie reakcji na ogień A1 wraz z odpowiednim uszczelnieniem w
płaszczyźnie muru (rys 5.33.b). W takim przypadku należy stosować tylko takie rozwiązania i materiały,
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które zostały wprowadzone do obrotu jako wypełnienie szczelin dylatacyjnych w ścianach oddzielenia
przeciwpożarowego.

wełna
mineralna

materiał trwale
elastyczny

masa (kit)
ogniotrwała

Rys. 5.33. Wykonanie uszczelnienia szczeliny podstropowej: a) przegrody bez określonych wymagań
odporności ogniowej, b) przegrody pełniące funkcję oddzielenia przeciwpożarowego i mające
określoną klasę odporności ogniowej; W każdym przypadku wypełnienie powinno być trwale
elastyczne i przez cały czas użytkowania ściśle przylegać zarówno do krawędzi ściany jak i powierzchni
stropu. W projekcie powinno być podane jaką grubość/rozwartość (t) powinna mieć szczelina zaraz po
wymurowaniu ściany wypełniającej.

5.11. Połączenie komina z murem
Silikatowe elementy murowe UNISIL można stosować jako zewnętrzne warstwy kominów lub do
wykonywania przewodów wentylacyjnych. Nie należy używać ich do wznoszenia przewodów
kominowych dymowych i spalinowych.
Położenie przewodów wentylacyjnych, zawsze powinno być określone w projekcie. Jakiekolwiek
zmiany w ich położeniu względem ścian budynku mogą mieć wpływ na pogorszenie na przykład
odporności ogniowej czy też izolacyjności akustycznej, a także odporności na zarysowania całych
przegród.
Do wykonania przewodów kominowych dymowych i spalinowych stosowane są systemy kominowe.
Należy zwrócić uwagę na to czy, a jeżeli tak to jakie odkształcenia termiczne mogą wystąpić na
połączeniu komina z murem i spowodować zarysowania, a nawet pęknięcia w ścianie. Dlatego zaleca
się aby połączenie komina z murem było wykonywane zgodnie z projektem.
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6. Prace wykończeniowe
6.1. Ocieplenia
Mury wykonane z silikatów UNISIL stanowią dobre podłoże do mocowania wszelkiego rodzaju kotew,
wykorzystywanych w systemach ociepleń. Zaleca się stosowanie systemowych rozwiązań ociepleń, co
gwarantuje, że ich elementy są przemyślane i dopasowane do siebie a ich producent określił sposób
mocowania ocieplenia do muru z silikatów UNISIL.

6.2. Układanie przewodów i instalacji
Często spotykaną praktyką jest kucie ścian pod przewody i instalacje, nawet jeśli spełniają wymagania
normowe ze względów konstrukcyjnych to osłabiają parametry akustyczne takiej ściany a może nawet
przestanie ona spełniać wymagania w tym zakresie.
Zalecane jest układanie przewodów instalacji elektrycznej w warstwie tynku. Jeśli jest to niemożliwe
można je przeprowadzić w bruzdach z zachowaniem zasad zawartych w normie PN-EN 1996-1-1 [2].
Należy pamiętać o uszczelnieniu wszystkich pustych przestrzeni (drążeń), które zostały odkryte
podczas wykonywania bruzd przed ułożeniem kabla. Nie zaleca się prowadzenia kabli elektrycznych w
drążeniach bloczków silikatowych ze uwagi na pogorszenie izolacyjności akustycznej takiej ściany oraz
problemy, które mogą powstać przy jej wykonaniu.
Ze względów na akustykę niewskazane jest również osadzanie puszek elektrycznych w tym samym
miejscu po obu stronach ściany. Ważne jest, aby głębokość otworu wywierconego pod puszkę była
możliwie jak najbardziej dopasowana do jej rozmiaru i odpowiednio uszczelniona.
Przy prowadzeniu instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych należy pamiętać o przenoszeniu się
drgań z instalacji na ściany budynku. Aby je ograniczyć zalecane jest wykonanie instalacji w kanałach,
z zastosowaniem odpowiednich sposobów mocowania instalacji do ściany oraz dokładne wypełnienie
przestrzeni wokół rur instalacyjnych. Z powodu zmniejszenia przekroju ściany parametry akustyczne
ściany ulegną znacznemu pogorszeniu.
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6.3. Bruzdy, wnęki, otwory w ścianach
Zgodnie z normą PN-EN 1996-1-1 [2] wnęki i bruzdy w ścianach należy wykonywać tak, aby nie
pogarszać wytrzymałości i stateczności ścian. Nie należy ich prowadzić przez elementy konstrukcyjne
w ścianie takie jak wieńce i nadproża, ani we fragmentach muru, w miejscach gdzie mogą uszkodzić
zbrojenie lub zmniejszyć jego otulinę.
Najkorzystniej jest wykonać bruzdy i wnęki zgodnie z projektem podczas murowania ścian
wykorzystując odpowiednio dobrane inne elementy murowe, np. cegłę 1NF. Jednak bruzdy i wnęki
wykonuje się najczęściej w już istniejącym murze. Prawidłowym sposobem wykonywania bruzd i wnęk
w gotowym murze jest ich wycinanie przy pomocy odpowiednich narzędzi (bruzdownicy). Kucie i
przebijanie jest niedopuszczalne, ponieważ prowadzi do uszkodzeń muru.
Norma PN-EN 1996-1-1 [2] określa dopuszczalne wymiary bruzd i wnęk pionowych, poziomych i
ukośnych, które można wykonać w murze bez obliczeń sprawdzających.
Dopuszczalne, pomijalne w obliczeniach, wymiary bruzd i wnęk pionowych oraz poziomych i ukośnych
podano w tablicach 6.1 i 6.2.

Tab. 6.1. Dopuszczalne wymiary bruzd pionowych pomijalnych w obliczeniach (zgodnie z EC6 1996-11 [2])
Bruzdy i wnęki wykonywane
w gotowym murze
Grubość ściany

Bruzdy i wnęki wykonywane
w trakcie wznoszenia muru

maksymalna
głębokość

maksymalna
szerokość

minimalna
wymagana
grubość ściany

maksymalna
szerokość

mm

mm

mm

mm

80

10

100

70

300

120

30

125

90

300

180

30

150

140

300

2401)

30

200

215

300

2501)

30

200

215

300

mm

1) Pionowe bruzdy, które nie sięgają dalej niż na 1/3 wysokości ściany nad stropem, mogą mieć
głębokość do 80 mm i szerokość do 120 mm.
2) Odległość w kierunku poziomym pomiędzy sąsiednimi bruzdami lub od bruzdy do wnęki bądź
otworu nie powinna być mniejsza niż 225 mm.
3) Odległość w kierunku poziomym między sąsiednimi wnękami, niezależnie od tego czy występują
po jednej, czy po obu stronach ściany, lub od wnęki do otworu, nie powinna być mniejsza niż
dwukrotna szerokość szerszej z dwóch wnęk.
4) Łączna szerokość pionowych bruzd i wnęk nie powinna przekraczać 0,13 długości ściany.
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Tab. 6.2. Dopuszczalne wymiary bruzd poziomych i ukośnych pomijalnych w obliczeniach (zgodnie z
EC6 1996-1-1 [2])

Grubość ściany

Maksymalna głębokość
długość bez ograniczeń
długość ≤ 1250 mm

mm

mm

mm

80
0
0
120
0
15
180
10
20
1)
240
15
25
1)
250
15
25
1) Odległość pozioma między końcem bruzdy a otworem powinna być nie mniejsza niż 500 mm.
2) Odległość pozioma między przyległymi bruzdami o ograniczonej długości, niezależnie od tego, czy
występują po jednej, czy po obu stronach ściany, powinna być nie mniejsza niż dwukrotna długość
bruzdy dłuższej.
3) W ścianach o grubości większej niż 180 mm z bruzdami wycinanymi maszynowo dopuszczalną
głębokość bruzdy można zwiększyć o 10 mm. W ścianach o grubość większej niż 240 mm bruzdy
wycinane maszynowo o głębokości do 10 mm można wykonywać z obu stron ściany.
4) Szerokość bruzdy nie powinna przekraczać połowy grubości ściany w miejscu bruzdy.
Bruzdy należy wykonywać bezpośrednio nad i pod stropem, maksymalnie w 1/8 wysokości ściany licząc
od góry lub od dołu ściany.
W przypadku, gdy w ścianie będą wykonywane większe bruzdy niż podane w tablicach konieczne jest
wykonanie oceny ich wpływu na parametry techniczne muru i ściany (nośność, izolacyjność akustyczną,
odporność ogniową). W obliczeniach należy uwzględnić zredukowane pola przekroju ścian.

6.4. Wykańczanie powierzchni ścian

6.4.1.

Warunki przystąpienia do robót tynkarskich

Do wykonywania tynków na murze z silikatowych elementów murowych UNISIL można stosować
fabrycznie przygotowane zaprawy tynkarskie: mineralne, silikonowe, krzemianowe (silikatowe). W
zależności od rodzaju tynku mogą być nakładane ręcznie lub maszynowo, a przy ich wykonywaniu
należy przestrzegać zaleceń producenta.
Wykonanie tynków i gładzi gipsowych
Zgodnie z praktyką budowlaną najkorzystniej jest wykonać tynki po przerwie, nawet kilkumiesięcznej najlepiej zimowej, czyli po czasie potrzebnym do zakończenia procesu osiadania i wysychania budynku.
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Tynkowanie można rozpocząć, kiedy zakończone zostaną wszystkie roboty stanu surowego, takie jak
prace instalacyjne, zamurowane zostaną przebicia i wypełnione bruzdy oraz wykonane prace związane
z montażem ościeżnic.
Tynki należy wykonywać, w temperaturze nie niższej niż +5 ᵒC, ale też temperatura nie powinna
obniżyć się poniżej 0 ᵒC bezpośrednio po ich wykonaniu.
W okresie letnim, kiedy występują wysokie temperatury (powyżej +25 ᵒC) przez pierwsze 2 dni świeżo
wykonane tynki należy chronić przed nasłonecznieniem trwającym dłużej niż 2 godziny na dobę. Świeżo
wykonane tynki cementowe, cementowo-wapienne, wapienne w okresie ich wiązania i twardnienia
należy zwilżać wodą.

6.4.2.

Przygotowanie i gruntowanie podłoża

Każde podłoże pod tynk powinno charakteryzować się wystarczającą przyczepnością, równą i
jednorodną powierzchnią oraz niewielkimi odkształceniami (skurcz/pęcznienie).
Przed tynkowaniem podłoże należy starannie oczyścić strumieniem wody z pozostałości zaprawy, pyłu
i brudu. Tłuste zanieczyszczenia należy usunąć. Pozostawiony na powierzchni muru brud zmniejsza
przyczepność tynku. Przed położeniem tynku należy również uzupełnić ubytki w murze. Większe ubytki
można naprawić poprzez wklejenie odpowiednio dopasowanego elementu silikatowego, używając w
tym celu zaprawy cienkowarstwowej. Do wypełnienia małych ubytków w murze można zastosować
specjalne szpachle i zaprawy naprawcze lub zaprawę cienkowarstwową. Przy nakładaniu tynków
cienkowarstwowych dokładne wypełnienie wszystkich szczelin jest szczególnie ważne. W przypadku,
gdy podłoże jest popękane lub zarysowane, również przed położeniem tynku należy naprawić
uszkodzenia w trwały sposób.
Fragmenty muru, w których stykają się różne rodzaje podłoża np. ściana silikatowa i betonowe
nadproże czy słup, należy przed tynkowaniem wzmocnić siatką np. z włókna szklanego. W podobny
sposób zaleca się wzmocnić tynk w narożach okiennych i drzwiowych.
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Rys. 6.1. Wzmocnienie naroży okiennych i drzwiowych paskami z siatki, jako zabezpieczenie przeciwko
pękaniu tynku
W okresie letnim, szczególnie gdy występują wysokie temperatury, silne wiatry i nasłonecznienie oraz
niska wilgotność powietrza, przed rozpoczęciem prac tynkarskich mur z silikatów UNISIL powinien
zostać zwilżony strumieniem wody.

7. Odbiór murów wykonanych z produktów UNISIL
W polskim prawie budowlanym nie istnieją przepisy regulujące warunki techniczne wykonania robót
murowych, jak też dotyczące odbioru konstrukcji murowych. Instytut Techniki Budowlanej (ITB) w
ramach serii wydawniczej Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wydał zeszyt
Konstrukcje murowe [14], ale w przedmowie zaznaczono, że zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo
budowlane nie należy tego opracowania traktować jako przepisów techniczno-budowlanych.
Ponieważ jednak brak jest odpowiednich przepisów czy też norm, zawarte w Instrukcja ITB [14]
warunki i kryteria można przyjmować za obowiązujące i powoływać się na nie np. przy zawieraniu
umowy pomiędzy inwestorem, a wykonawcą.
Przedstawione poniżej wymagania i zalecenia dotyczące oceny, jakości wykonania prac oraz odbioru
robót murowych z silikatowych elementów murowych UNISIL produkowanych przez PPMB Niemce S.A.
są zgodne z warunkami podanymi przez ITB [14].

Odbiór robót murowych powinien być dokonany po ich zakończeniu, ale nie później niż przed
rozpoczęciem kolejnych prac, które będą uniemożliwiały jego wykonanie.
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Zalecanym rozwiązaniem jest dokonywanie częściowych odbiorów przeprowadzanych wraz z
postępem robót ze szczególnym uwzględnieniem robót ulegających zakryciu.
Takimi robotami są np.: wzniesiony mur przed wykonywaniem tynków czy też warstwy ocieplenia.
Odbioru ścian konstrukcyjnych należy dokonać przed rozpoczęciem prac przy elementach budynku,
które będą przekazywały obciążenia lub będą oddziaływały na te ściany.
Wskazane jest, aby częściowe odbiory obejmowały precyzyjnie i jednoznacznie określone części
budynku – na przykład poszczególne piętra.
Wszystkie przeprowadzone oceny wykonanych robót (zarówno odbiory częściowe jak i końcowe)
powinny być udokumentowane poprzez sporządzenie protokołów odbioru oraz wpisy do dziennika
budowy.
Odbiór końcowy robót murowych w sytuacji, gdy wcześniej były przeprowadzane odbiory częściowe,
powinien uwzględniać zawarte w nich uwagi i zalecenia ze szczególnym zwróceniem uwagi na
wykonanie tych zaleceń.
Wskazane jest, żeby osoby odpowiedzialne za prace murarskie sprawowały nie tylko formalny nadzór
nad przebiegiem robót, ale również na bieżąco sprawdzały te wszystkie elementy prowadzenia prac,
które mogą mieć wpływ na ostateczną ocenę wykonania robót murowych. Dotyczy to zarówno osób
sprawujących nadzór jak i murarzy. Szczególnie należy stale kontrolować wymiary konstrukcji murowej
i jej elementów.

Odbiór robót murowych obejmuje:
•

Ocenę zgodności lub niezgodności konstrukcji lub elementów konstrukcji z projektem (w tym
z projektem wykonania konstrukcji murowych) oraz specyfikacjami technicznymi z
uwzględnieniem zmian dokonanych przez uprawnione osoby;
• Weryfikację zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji właściwości
użytkowych;
• Ocenę prawidłowości wykonania robót i elementów budynku poprzedzających roboty murowe
i ich wpływu na konstrukcje murowe podlegające odbiorowi;
• Ocenę poprawności wykonania konstrukcji murowej z wykazem błędów i wad oraz ze
wskazaniem sposobu ich usunięcia;
• Decyzję o możliwości podjęcia dalszych robót.
Powyższe punkty powinny być zawarte w protokole odbioru końcowego wykonania robót murowych.
Zgodność z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi
Sprawdzenie zgodności konstrukcji lub elementów konstrukcji z dokumentacją projektową i
specyfikacjami technicznymi przeprowadza się na podstawie oględzin zewnętrznych konstrukcji i
pomiarów. Należy przy tym uwzględnić ewentualne zmiany dokonane przez uprawnione osoby.
Pomiar długości i wysokości konstrukcji należy przeprowadzać z dokładnością do 10 mm.
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Pomiaru grubości murów i ościeży z dokładnością do 1 mm. Wynik to średnia z trzech pomiarów w
różnych miejscach.
Dopuszczalne odchyłki wymiarów konstrukcji murowej (całego budynku) jak również odchyłki
wymiarów poszczególnych elementów konstrukcji powinny być podane w dokumentacji projektowej.
W innym przypadku należy je przyjmować zgodnie z PN-EN 1996-2 [3].
Tab. 7.1. Dopuszczalne odchyłki dla elementów konstrukcji murowych
Odchyłka od pionu
Na każdej kondygnacji
Na wysokości budynku o trzech lub więcej kondygnacjach
Przesunięcie w pionie

± 20 mm
± 50 mm
± 20 mm

Odchyłka od poziomu1)
Na każdym metrze
Na 10 metrach

± 10 mm
± 50 mm

Odchylenie powierzchni muru od płaszczyzny
Na dwóch metrach
Grubość
warstwy ściany 2

± 10 mm

± 5 mm lub ± 5% grubości warstwy,
miarodajna jest wartość większa
całkowita ściany szczelinowej lub muru
± 10 mm
1)
Odchyłka od poziomu jest mierzona względem linii poziomej przeprowadzonej przez dwa dowolne
punkty.
2)
Wyłączając warstwy o grubości lub długości jednego elementu murowego, gdzie tolerancje
wymiarowe elementów murowych odpowiadają tolerancji grubość warstwy.
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a)

wysokość budynku

strop międzykondygnacyjny

wysokość
kondygnacji

ściana z silikatowych
elementów murowych

< 20 mm
< 50 mm
b)
ściana z silikatowych
elementów murowych

strop
międzykondygnacyjny

< 20 mm
Rys. 7.1. Dopuszczalne odchyłki pionowe: a) odchylenia ścian od pionu, b) przesunięcie ścian w pionie
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Jeżeli nie ma innych wskazań w dokumentacji projektowej pierwsza warstwa elementów murowych
nie powinna wystawać poza krawędź stropu lub fundamentu więcej niż 15 mm (zgodnie z Warunkami
technicznymi odbioru robót według ITB [14]).
Odchylenia poziome ścian wzdłuż wysokości budynku mogą przyjmować wartości zarówno dodatnie,
jak i ujemne w stosunku do układu odniesienia. W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze
systematycznym należy podjąć działania korygujące.

7.1. Kryteria oceny prawidłowego wykonania murów z
silikatowych elementów UNISIL
Ocenę prawidłowości wykonania konstrukcji murowej należy sprawdzać zarówno na bieżąco w trakcie
murowania, jak też po zakończeniu prac w trakcie odbioru robót.

Podczas wykonywania muru zarówno murarz jak i osoby nadzorujące roboty
murowe powinni na bieżąco kontrolować prawidłowość:
•

•

•

•

•

wykonania przewiązań muru: zakładów elementów murowych zarówno w murze jak i na jego
pionowych krawędziach (np. przy otworach) oraz w narożnikach i połączeniach murów (pkt.
5.3.1)
wykonania spoin: grubość, równomierność rozłożenia i wypełnienia zaprawą murarską (a
także wytrzymałość zaprawy) oraz rozwartość spoin pionowych niewypełnionych zaprawą
(pkt. 5.3.2);
odchylenia od poziomu warstw muru należy sprawdzać regularnie i często podczas
wykonywania muru, używając do tego poziomnicę murarską lub wodną, albo niwelatora (w
przypadku budynków o długości ponad 20 m);
odchylenia powierzchni muru od płaszczyzny oraz prostoliniowość krawędzi muru należy
sprawdzać regularnie i często podczas wykonywania muru w stosunku do sznura murarskiego
oraz poziomnicą murarską;
ułożenia zbrojenia spoin wspornych należy traktować jako roboty ulegające zakryciu i
kontrolować na bieżąco podczas wznoszenia muru.

Podczas odbioru robót z silikatowych elementów murowych UNISIL należy
sprawdzić i ocenić:
•

prawidłowość przewiązań muru: zakładów elementów murowych zarówno w murze jak i na
jego pionowych krawędziach (np. przy otworach) oraz w narożnikach i połączeniach murów;
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•

prawidłowość wykonania spoin: zgodność z projektem rodzaju (zwykła lub do cienkich spoin)
i klasy zaprawy murarskiej, rozwartość spoin pionowych niewypełnionych zaprawą, grubość
spoin oraz równomierność ich wypełnienia (przez oględziny zewnętrzne i pomiar). Pomiar
dowolnie wybranego odcinka muru z dokładnością do 1 mm należy zawsze wykonywać
wówczas gdy na podstawie oględzin uznano, że grubość spoin może by przekroczona. Do oceny
należy przyjmować średnią grubość spoiny na odcinku ściany o długości co najmniej 1,0 m. W
przypadku rażących różnic grubości poszczególnych spoin, ich sprawdzanie należy
przeprowadzać oddzielnie, na ściśle określonych odcinkach muru;
• zbrojenie spoin wspornych należy przeprowadzać na podstawie protokołów odbiorów
cząstkowych i zapisów w dzienniku budowy. Powinny tam być zawarte następujące informacje:
średnice zbrojenia (pomiar suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm), długości całkowita i
poszczególnych odcinków zbrojenia (pomiar taśmą stalową z dokładnością do 10 mm),
rozstawienie i właściwe powiązanie prętów (dokładność do 1 mm) oraz grubości otulenia
zaprawą (dokładność do 1 mm);
• odchylenie powierzchni od płaszczyzny oraz prostoliniowość krawędzi muru należy
sprawdzać przez przykładanie w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach, w dowolnym
miejscu powierzchni muru, oraz do krawędzi muru, łaty kontrolnej długości 2 m, a następnie
przez pomiar z dokładnością do 1 mm wielkości prześwitu między łatą, a powierzchnią lub
krawędzią muru;
• pionowość powierzchni i krawędzi muru należy sprawdzać z dokładnością do 1 mm. Badanie
można wykonać pionem murarskim i przymiarem z podziałką milimetrową. Sprawdzenie
pionowości powierzchni i krawędzi muru na wysokości budynku oraz usytuowania ścian na
poszczególnych kondygnacjach należy przeprowadzać za pomocą pomiarów geodezyjnych;
• kąty pomiędzy przecinającymi się płaszczyznami dwóch sąsiednich murów należy sprawdzać
mierząc z dokładnością do 1 mm odchylenie (prześwit) przecinających się płaszczyzn od kąta
przewidzianego w projekcie; odchylenie (prześwit) mierzy się w odległości 1 m od wierzchołka
sprawdzanego kąta. Badanie można przeprowadzać stalowym kątownikiem murarskim, łatą
kontrolną i przymiarem z podziałką milimetrową. Przy sprawdzaniu kątów prostych za pomocą
kątownika o długości ramienia 0,5 m maksymalny prześwit nie powinien przekraczać 3 mm;
• prawidłowość wykonania bruzd i wnęk (pkt. 6.3);
• odchyłki wymiarów otworów w świetle ościeżnic:
o przy wymiarach otworów do 1,0 m:
▪ szerokość + 6 mm, - 3 mm,
▪ wysokość + 15 mm, - 10 mm,
o przy wymiarach otworów powyżej 1,0 m:
▪ szerokość + 10 mm, - 5 mm,
▪ wysokość + 15 mm, - 10 mm;
• prawidłowości wykonania ścian działowych, nadproży, gzymsów, przewodów, przerw
dylatacyjnych należy przeprowadzać przez oględziny i pomiar zgodności z projektem.
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8. Normy, instrukcje i przepisy
1. PN-EN 771-2+A1:2015-10 Wymagania dotyczące elementów murowych - Część 2: Elementy
murowe silikatowe (wprowadza EN 771-2).
2. PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05/NA:2014-10 Eurokod 6 - Projektowanie konstrukcji murowych Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.
3. PN-EN 1996-2:2010/NA:2010 Eurokod 6 - Projektowanie konstrukcji murowych - Część 2:
Wymagania projektowe, dobór materiałów i wykonanie murów.
4. PN-EN 845-1+A1:2016 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Część 1: Kotwy. Listwy
kotwiące, wieszaki i wsporniki.
5. PN-EN 845-3+A1:2016-10 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów - Część 3: Stalowe
zbrojenie do spoin wspornych.
6. PN-EN 998-2:2016-12 Wymagania dotyczące zapraw do murów - Część 2: Zaprawa murarska.
7. PN-B-10104:2014-03 Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia - Zaprawy
murarskie według przepisu, wytwarzane na miejscu budowy.
8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 z późn. zmianami)
9. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (z późn. zmianami)
10. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i
uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG.
11. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 z późn.
zmianami).
12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z
późn. zmianami).
13. Instrukcja ITB Nr. 288 „Wykonywanie robót budowlanych w okresie obniżonej temperatury”,
Wydawnictwo ITB, Warszawa 2011.
14. Gajownik R., Sieczkowski J., Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Część
A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 3: Konstrukcje murowe
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