14. MATERIAŁY BUDOWLANE STOSOWANE W KONSTRUKCJACH MUROW YC H

13.7. Szczegółowa specyfikacja techniczna
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest instrukcją techniczną, którą można wykorzystać
jako dokument przetargowy w razie zlecania robót. Zawiera ona opis materiałów wchodzących w skład mieszanki, informacje o rodzaju sprzętu i środków transportu stosowanego
do wykonania robót, ogólne zasady wykonania (np. wilgotność kruszywa, wytrzymałość
próbek na ściskanie) oraz warunki odbioru ostatecznego.

14. Materiały budowlane stosowane w konstrukcjach
murowych
14.1. Podział materiałów murowych
Materiały budowlane muszą mieć aprobatę techniczną, znak budowlany lub certyfikat
zgodności. Producent może określić typ wyrobu budowlanego3, dla którego sporządza
krajową deklarację właściwości użytkowych oraz podaje sposób oznaczenia określonego
typu wyrobu.
Do wykonania konstrukcji murowych wykorzystuje się elementy murowe, zaprawę murarską i wiele materiałów pomocniczych (wyroby metalowe, wyroby z tworzyw sztucznych,
drewno, izolacje).
Element murowy to drobno- lub średniowymiarowy wyrób budowlany stosowany do
wznoszenia konstrukcji murowych.
Ze względu na rodzaj zastosowanego materiału wyróżnia się wyroby:
z zapraw wapienno-piaskowych;
z zapraw i betonów cementowych;
z zaczynów gipsowych;
ceramiczne;
z kamienia naturalnego lub sztucznego.
Elementy murowe mogą być łączone na spoiny zwykłe, spoiny cienkie lub układane na
sucho.
Elementy murowe można klasyfikować ze względu na:
rodzaj materiału;
parametry geometryczne;
sposób określania wytrzymałości na ściskanie;
wymagania dotyczące tolerancji wymiarów elementów (istotne podczas murowania na
cienkie spoiny).
Ze względu na parametry geometryczne element murowy można zaliczyć do grupy 1.,
2., 3. lub 4.
Grupa 1. to elementy murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego i kamienia
naturalnego, grupa 2. i 3. – elementy murowe drążone pionowo, grupa 4. – elementy drążone poziomo.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

14.2. Wyroby z zapraw wapienno-piaskowych
Wyroby silikatowe (nazywane w normach autoklawizowanymi wyrobami wapienno-piaskowymi) wykonuje się z zaprawy z wapna niegaszonego mielonego (około 8–10%), piasku kwarcowego (ok. 90%) i wody. Składniki zaprawy przetrzymuje się przez 6–10 godzin
3

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych i sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U 2016, poz. 1966).
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w silosach, gdzie zachodzi proces gaszenia wapna. Potem zaprawę transportuje się do
formowania przez prasowanie, a następnie poddaje się ją naparzaniu w autoklawach
w temp. 200°C, dzięki czemu zwiększa się wytrzymałość wyrobu. Silikaty odznaczają się
dużą nasiąkliwością.
Do najczęściej produkowanych wyrobów silikatowych zalicza się: cegły wapienno-piaskowe pełne, bloczki wapienno-piaskowe drążone, pustaki wentylacyjne, kształtki ścienne,
płytki elewacyjne łupane, cegły elewacyjne połówkowe łupane (rys. 14.1).
a)

b)

Rys. 14.1. Prasowane wyroby wapienno-piaskowe (silikatowe): a) bloczki drążone, b) pustaki wentylacyjne, c) kształtki ścienne

Wyroby silikatowe charakteryzują się dużą wytrzymałością na ściskanie, dużą trwałością, odpornością na działanie mrozu, dobrą przyczepnością do zapraw budowlanych,
odpornością na korozję biologiczną, niskim współczynnikiem przewodności cieplnej,
odpornością ogniową, dobrą izolacyjnością akustyczną oraz właściwościami hydroregulacyjnymi.
Bloczki, cegły i pustaki silikatowe mogą być murowane ze spoinami zwykłymi (ok. centymetrowej grubości), pocienionymi (kilkumilimetrowymi), bez zaprawy w spoinach pionowych (na tzw. suchy styk lub wpust – wypust, pióro – wpust) lub łączone z wykorzystaniem
uchwytów montażowych. Do łączenia można stosować zaprawę zwykłą, cienkowarstwową,
klejową lub murarską.
Wymiary bloczków silikatowych w cm (szerokość × długość × wysokość): 18 × 25 × 22;
18 × 25,8 × 22; 18 × 33,3 × 19,9; 18 × 50,5 × 22.
Bloczki silikatowe stosuje się do budowy ścian zewnętrznych nośnych, warstwowych,
jako warstwy licowe ścian, ściany ażurowe, ogrodzenia, obiekty małej architektury oraz do
wznoszenia ścian działowych. Do murowania fundamentów można stosować pełne bloczki
silikatowe. Wyroby silikatowe nie nadają się natomiast do budowy pieców i przewodów
kominowych (są mało odporne na działanie siarki).
Silikatowe elementy elewacyjne wykorzystuje się do murowania ścian licowych.
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14.3. Wyroby murowe z zapraw i betonów cementowych
Zgodnie z PN-EN 13369:2005 wyroby z zapraw i betonów cementowych można podzielić:
ze względu na rodzaj użytego spoiwa (cementowe, wapienne, gipsowe, ze spoiw mieszanych);
ze względu na ich zastosowanie (do budowy ścian, stropów, stropodachów);
ze względu na wielkość elementów (drobnowymiarowe, średniowymiarowe, wielkowymiarowe).
Najczęściej stosowanymi wyrobami z zapraw i betonów cementowych są:
wyroby z betonu kruszywowego (rys. 14.2) stosuje się do konstrukcji murowych, ścian
wszystkich rodzajów, produkcji betonowych pustaków wentylacyjnych (klasy M – do murów ze spoinami z zapraw ciepłochronnych i zwykłych, klasy D – łączonych na cienkie
spoiny lub pióro i wpust) oraz elementów murowych licowych i elewacyjnych;
bloczki i pustaki z keramzytobetonu – mają zwykle wypełnienie z polistyrenu, a boki
obrobione tak, że można je łączyć na pióro i wpust;
nadproża – najczęściej stosuje się nadproża żelbetowe typu L-19, produkowane z betonu
klasy C20/25.

•
•
•
•
•
•

a)

b)

c)

d)

Rys. 14.2. Wybrane elementy murowe z betonu kruszywowego (wg PN-EN 771-3:2005): a) elementy
murowe zwykłe, b) elementy murowe, c) element nadprożowy – przykład elementu uzupełniającego, d) bloczek keramzytobetonowy z wkładkami styropianowymi

Stropy Teriva są konstrukcją monolityczno-prefabrykowaną złożoną z belek stropowych,
pustaków lub elementów wypełniających z betonu komórkowego i z betonu zwykłego układanego podczas wykonywania stropu. W budownictwie mieszkaniowym stosuje się strop
Teriva 4,0 o rozstawie belek 60 cm i pustakach o wysokościach 21 cm, 26 cm, 30 cm. Stropy Teriva 6,0 oraz Teriva 8,0 stosowane w budownictwie użyteczności publicznej mają
wysokość 34 cm (w tym pustaki wysokości 30 cm) i belki co 45 cm. Po wprowadzeniu normy PN-EN 15037 produkuje się również pustaki stropowe uzupełniające. Na rysunku 14.3
przedstawiono pustaki stropowe Teriva.
Wyroby z betonu komórkowego składają się z drobnoziarnistego kruszywa (piasek, dawniej – także popioły lotne), wapna, wody, niewielkiej ilości cementu i anhydrytu oraz środków gazotwórczych (np. proszek lub pasta aluminiowa). Wyroby uformowane z takiego
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a)

b)

c)

Rys. 14.3. Pustaki stropowe Teriva przeznaczone do stosowania w budownictwie mieszkaniowym:
a) Teriva 4,0/1; b) Teriva 4,0/2; c) Teriva-E

materiału (potocznie nazywanego gazobetonem, suporeksem lub siporeksem) poddaje się
obróbce termicznej (210°C) pod wysokim ciśnieniem. Są one ciepłochronne, wytrzymałe
na ściskanie, łatwe do przecięcia lub przewiercenia, paroprzepuszczalne, mrozoodporne,
odporne na ogień i korozję biologiczną. Produkuje się: bloczki pełne (do budowy ścian
nośnych) i płytki (do budowy lekkich ścian działowych), bloki ścienne średniowymiarowe,
dyle ścienne zbrojone (do wznoszenia ścian zewnętrznych budynków przemysłowych). Nie
należy ich stosować do budowy ścian usytuowanych niżej niż 50 cm nad poziomem terenu.
Przykładowe wyroby pokazano na rysunku 14.4.
Przykładowe wymiary bloczków (w cm): 24 × 24 × 49, 30 × 24 × 49, 36 × 24 × 49, 42 × 24 × 49
i płytek (w cm): 6 × 24 × 49, 8 × 24 × 49, 10 × 24 × 49, 12 × 24 × 49.
a)

b)

c)

Rys. 14.4. Przykładowe wyroby z betonu komórkowego: a) bloczki, b) kształtka nadproża, c) belka
modułowa do budowy nadproży
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14.4. Wyroby z zaczynów gipsowych
Gips jest spoiwem powietrznym o właściwościach higroskopijnych (łatwo chłonie wodę) –
dlatego wyroby z gipsu stosuje się wewnątrz budynków. Gips nie może mieć kontaktu ze
stalą lub żeliwem, ponieważ powoduje ich przyśpieszoną korozję.
Wyroby prefabrykowane z gipsu to:
elementy do budowy ścian działowych (płyty warstwowe gipsowo-kartonowe, płyty Pro-Monta),
wyroby stosowane do wykończenia powierzchni ściennych i sufitów (płyty gipsowo-kartonowe, sztukaterie).

•
•

14.5. Ceramiczne materiały murowe
Ceramiczne materiały budowlane wytwarza się z odpowiednio uformowanej i wypalonej
mieszanki gliny, kaolinu, kwarcu, skaleni oraz tlenków metali. Zależnie od temperatury
wypalania uzyskuje się ceramikę o strukturze porowatej (cegły, pustaki, dachówki, rury
drenarskie, płytki ścienne szkliwione) lub zwartej (cegły i płytki klinkierowe, wyroby kamionkowe). Większość wyrobów ceramicznych zawiera żelazo.
W deklaracjach produktu podaje się: cechy elementów murowych, czyli ich wymiary,
kształt, kierunek i wielkość drążeń (procentowo), gęstość objętościową, wytrzymałość na
ściskanie wraz z informacją o kategorii (I i II) wyrobu murowego, właściwości cieplne,
trwałość wyrobu w okresie użytkowania wyrażoną przez kategorię odporności na zamrażanie, kategorię zawartości soli rozpuszczalnych oraz klasę reakcji na ogień.
Elementy murowe kategorii I – elementy o wytrzymałości na ściskanie deklarowanej
z prawdopodobieństwem minimum 95%.
Elementy kategorii II – elementy niezgodne z poziomem ufności dotyczącym elementów
kategorii I.
Krajowi producenci materiałów budowlanych deklarują, do jakiej grupy kwalifikują się
wytwarzane przez nich ceramiczne elementy murowe:
LD – elementy, które w stanie suchym mają gęstość maksimum 1000 kg/m3 i są przeznaczone do stosowania w murach zabezpieczonych tynkiem;
HD – elementy o gęstości większej niż 1000 kg/m3.
Kategorie odporności elementów murowych ceramicznych na zamrażanie:
F0 – wyroby do stosowania w warunkach obojętnych;
F1 – wyroby mogą być narażone na działanie warunków umiarkowanych (na wilgoć,
cykliczne zamrażanie i odmrażanie);
F2 – wyroby mogą być narażone na działanie warunków surowych (na nasycenie wodą,
połączone z częstymi cyklami zamrażania i odmrażania wskutek warunków klimatycznych).
Wyroby muszą być oznakowane (sztuki albo opakowanie) lub opisane w dokumencie
dostawy (nazwa, znak handlowy dane do identyfikacji producenta oraz wyrobu).

•
•
•
•
•

14.5.1. Wybrane ceramiczne wyroby murowe
Cegły budowlane mają kształt prostopadłościanu, zwykle
o wymiarach 250 × 120 × (65, 140 lub 220) mm, mogą być
licowe lub zwykłe.
Cegła zwykła ma wymiary 250 × 120 × 65 mm i masę
3,2–4,2 kg (rys. 14.5). Wykonuje się z niej ściany nośne podziemne, zewnętrzne, wewnętrzne, stropy, sklepienia, łuki,
słupy, mury oporowe i schody.

Rys. 14.5. Cegła zwykła

231

232

R E P E T Y T O R I U M . K WA L I F I K A C JA B D. 2 9 / B U D. 1 2

Rys. 14.6. Cegła porowata
a)

Cegła porowata (rys. 14.6) ma dobrą izolacyjność cieplną
i nasiąkliwość. Wykonuje się z niej ściany działowe, ściany
zewnętrzne niskich budynków, wypełnia się nią ściany budynków szkieletowych.
Cegła klinkierowa (250 × 120 × 65 mm) ma wysoką wytrzymałość na ściskanie i dużą szczelność, wznosi się z niej ściany
podziemne narażone na działanie wody oraz licuje mury.
b)

d)

c)

e)

f)

Rys. 14.7. Różne typy ciegieł: a) dziurawka podłużna (wózkowa), b) poprzeczna (główkowa), c) widok, d) cegła kratówka, e) wymiary cegły kratówki, f) cegły do budowy kominów o promieniu R = 60,
90, 150 lub 250
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Cegła termalitowa (250 × 120 × 65 mm) – stosuje się ją do obmurowywania urządzeń
technicznych pracujących w wysokiej temperaturze.
Cegła dziurawka – może być drążona wozówkowo lub główkowo, równolegle do kierunków otworów cegłę dziurawkę się rowkuje (zwiększa to przyczepność zaprawy).
Cegła kratówka (typ K1 – 250 × 120 × 65, typ K2 – 250 × 120 × 140 mm) – ma otwory
o przekroju rombowym, przebiegające prostopadle do powierzchni układania cegieł w murze, i jest stosowana do wznoszenia ścian nośnych i działowych.
Cegła kominówka (pięć długości: 100, 150, 200, 250, 300 mm) – ma kształt wycinka pierścienia kołowego, stosowana do budowy kominów wolno stojących.
Na rysunku 14.7 pokazano rodzaje cegły dziurawki, kratówki i cegły kominowej.

14.5.2. Pustaki ścienne i stropowe
Pustaki mają współczynniki przewodzenia ciepła O [W/(m · K)] w granicach 0,20−0,37.
W murze mogą być łączone zaprawą cementowo-wapienną, poliuretanową lub cienkowarstwową.
Pustaki szczelinowe charakteryzują się dobrą izolacyjnością cieplną, produkuje się je
w różnych kształtach i wymiarach – rys. 14.8.
Pustaki do przewodów dymowych i wentylacyjnych są produkowane bez otworu wlotowego (odmiana I) lub z bocznym otworem wlotowym (odmiana II).
Pustaki i kształtki stropowe stosuje się do budowy stropów gęstożebrowych, zbudowanych z monolitycznych belek żelbetowych (żeber) i pustaków. Belki mogą być prefabrykowane lub wykonywane na budowie.
a)

b)

c)

d)

Rys. 14.8. Rodzaje pustaków ściennych: a) pustak z grupy KO65, b) pustak modularny, c) pustak
typu Ma, d) pustak typu PCO (z materiałem termoizolacyjnym w otworach)
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Pustaki Akermana (wysokości 15, 18, 20 i 22 cm oraz długości 19,5; 24,5; 29,5 cm) są
elementami wypełniającymi w stropach i stropodachach gęstożebrowych.
Pustaki stropowe Ceram typu A i typu B stosuje do wykonywania lekkich stropów ceramiczno-żelbetowych. Przykładowe pustaki stropowe pokazano na rysunku 14.9.
b)

a)

c)

Rys. 14.9. Pustaki stropowe: a), b) pustaki Akermana, c) pustak Ceram

Nadproża ceramiczno-żelbetowe to belki, które składają się z kształtek ceramicznych
wypełnionych zbrojonym betonem. Produkuje się nadproża z dodatkiem materiału termoizolacyjnego. Ze względu na kształt przekroju poprzecznego rozróżnia się trzy typy
belek (A, B i C).
Kształtki kominowe – zależnie od temperatury roboczej i badawczej mogą mieć klasy:
FB1 (600; 1000°C), FB2 (600; 700°C), FB3 (400; 500°C), FB4 (300; 350°C), FB5 (200; 250°C).
Produkuje się kształtki o ściankach pełnych lub z pionowymi pustkami powietrznymi
i przekroju poprzecznym kwadratowym, prostokątnym lub okrągłym.

14.5.3. Materiały z kamienia naturalnego
Z kamieni naturalnych wykonuje się wiele wyrobów, m.in.: bloki lub płyty surowe, różnego rodzaju elementy murowe (kamień polny, łamany, łupany, łupany zgrubnie obrobiony,
wymiarowy, ciosy, bloczki murowe), płyty cokołowe, płyty posadzkowe, podokienniki, elementy schodów oraz wyroby włókniste przeznaczone na izolacje.
Kamienie polne (o średnicy po obróbce 10–40 cm) to naturalne otoczaki stosowane do
robót murowych.
Kamienie łamane to nieregularne odłamki skalne o ostrych krawędziach stanowiących
powierzchnie naturalnego przełamu skał. Wyróżnia się rodzaje: B – do budowy fundamentów i murów, J – do budowy dróg oraz budowli inżynierskich, K – do produkcji
kruszyw.
Bloczki murowe mają regularny prostopadłościenny kształt, wykonuje się je z wapieni
lekkich metodą piłowania.
Płyty okładzinowe (grubość 20–40 mm, wapienne 40–60 mm, szerokość i długość
300−1200 mm) produkuje się z płyt surowych (z granitu, marmuru, sjenitu, trawertynu,
piaskowca, wapienia).
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Kamienne elementy murowe (muraki) mogą mieć kształty regularne lub specjalne. Ich
wytrzymałość na ściskanie zależy od rodzaju skały, z jakiej zostały wykonane. Stosuje się
kamień łupany (w przybliżeniu prostopadłościenny, o nieokreślonych wymiarach i nierównej powierzchni), kamień łupany zgrubnie obrobiony (ujednolicone wymiary), jak również
kamień wymiarowy (obrobione prostopadłościenne elementy).

14.6. Wyroby pomocnicze stosowane podczas murowania
Wykonywanie ściany murowanej wymaga, oprócz elementów murowych, zastosowania
wielu materiałów pomocniczych, czyli:
spoiwa, wody i kruszywa do wykonania zapraw i betonu;
drewna na podparcie stropów murowanych oraz na deskowania;
elementów stalowych;
materiałów do izolacji wodochronnych;
materiałów do izolacji termicznych.
Elementy stalowe wykorzystuje się jako: kotwie do ścian szczelinowych, wsporniki do
mocowania warstwy licowej murów szczelinowych, listwy kotwiące łączące ściany murowane z innymi elementami, wieszaki do opierania legarów stropowych na ścianach murowanych czy pręty zbrojeniowe do wykonania wieńców i nadproży. Do zbrojenia nadproży,
stropów z płytą Kleina oraz słupów murowanych z cegieł stosuje się bednarkę (taśmę
stalową). Elementy stalowe stosowane w pracach murarskich pokazano na rysunku 14.10.

•
•
•
•
•

a)

b)
c)

d)

Rys. 14.10. Wsporniki i kotwy różnych typow: a) wspornik nastawiany za pomocą płytki ryflowej,
b) wspornik nastawiany za pomocą wkrętu, c) kotwy, d) bednarka

Materiały do izolacji wodochronnych zabezpieczają budynek przed wilgocią. Gruntowanie podłoża pod izolacje wodochronne wykonuje się emulsjami asfaltowymi. Do przyklejania pap do zagruntowanego podłoża, sklejania pap i wykonywania samodzielnych izolacji
wodochronnych stosuje się lepiki asfaltowe. Szczeliny dylatacyjne wypełnia się asfaltowym
kitem uszczelniającym. Do izolacji często stosuje się papy zwykłe na osnowie z włókniny poliestrowej oraz modyfikowane elastomerami SBS. Izolacje fundamentów mogą być
wykonane z folii hydroizolacyjnych (płaskich lub wytłaczanych). Do izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych fundamentów i cokołów budynku można wykorzystać szlamy
uszczelniające (dwie warstwy). Do nowej generacji materiałów uszczelniających należą
masy grubowarstwowe polimerowo-bitumiczne KMB.
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Materiały uszczelniające stosuje się m.in. do wypełniania rys, pęknięć, do uszczelniania
obróbek blacharskich oraz kominków i do montażu stolarki budowlanej. Zalicza się do
nich np. silikon, piankę poliuretanową, masy akrylowe, bitumiczne i kauczukowe oraz kit.
Materiały do izolacji termicznych umożliwiają uzyskanie współczynników przenikania
ciepła przegród budowlanych zgodnych z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju4. Zalicza się do nich styropian (porowate tworzywo piankowe o zamkniętych komórkach) – produkowany jako zwykły S (dziś rzadko już stosowany, pali się
w zetknięciu z ogniem) oraz samogasnący FS (zapala się, ale po chwili gaśnie). Stosuje
się styropian w postaci płyt, kształtek i granulatu. Styropian jest nieodporny na działanie
olejów, smarów i rozpuszczalników organicznych. Wykonuje się z niego:
kształtki styropianowe – do ocieplania nadproży, wieńców stropowych, dachów, ścian
(np. w systemie Thermomur stanowią deskowanie tracone);
płyty styropianowe (zwykle długość i szerokość mieści się w przedziale 0,5–4 m, a grubość wynosi 1–25 cm) – są wytwarzane jako gładkie lub profilowane (ryflowane) oraz
fabrycznie pokryte papą.
Wełna mineralna (wełna kamienna) jest stosowana w postaci mat i płyt o różnej twardości do izolacji termicznych i akustycznych ścian, stropów, dachów i stropodachów oraz
pionów instalacyjnych. Dzięki procesowi hydrofobizacji nie chłonie wody.
Styropapa (5 × 100 × 100 cm) to płyty styropianu w okładzinie z papy, stosowane głównie
do docieplania stropodachów.
Piana poliuretanowa PUR (otwarto- lub zamkniętokomórkowa), gdy zwiększa swoją objętość, wypełnia wszystkie miejsca, dzięki czemu nie powstają mostki termiczne. Stosuje
się ją do docieplania dachów, poddaszy, ścian działowych, jako izolację posadzkową pod
wylewkę lub ogrzewanie podłogowe.

•
•

15. Zasady wykonywania konstrukcji murowych
15.1. Zasady wiązania elementów murowych
Mury mogą być wykonywane z: cegieł, bloczków, pustaków, płytek ceramicznych, betonowych, wapienno-piaskowych, gazobetonowych lub z kamienia naturalnego. Te elementy
należy połączyć tak, aby zapewnić równomierny rozkład obciążeń konstrukcji. Zatem:
muszą być przewiązane, tzn. nad spoiną jednej warstwy powinien się znajdować element następnej, tak aby stanowiły jedną konstrukcję;
ze względów konstrukcyjnych korzystne jest układanie warstw z elementów na płask,
ale ze względów dekoracyjnych układa się też na rąb lub na stojąco (rys. 15.1);
mur należy układać poziomymi warstwami, równomiernie na całej długości;
spoiny poziome powinny mieć grubość 12 mm (maksymalna nie powinna przekraczać
17 mm, a minimalna – 10 mm);
spoiny pionowe podłużne i poprzeczne powinny mieć grubość 10 mm (maksimum
15 mm, minimum – 5 mm (rys. 15.2);
spoiny styczne równolegle i prostopadłe do lica muru nie mogą się pokrywać (muszą się
mijać w odległości minimum 1/4 cegły lub przecinać pod kątem).
Konstrukcja muru z cegieł może zostać wykonana z zastosowaniem różnych rodzajów
wiązań. Mur w miejscu łączenia i skrzyżowania murów, w filarach, narożach lub zakoń-

•
•
•
•
•
•

4

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2015, poz. 1422).
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c)
e)

b)
a)

d)

Rys. 15.1. Położenie cegieł w murze: a) na płask, b) na rąb leżący, c) na rąb stojący, d) wozówkowo,
e) główkowo

Rys. 15.2. Rodzaje spoin
a)

d)

b)

c)

e)

Rys. 15.3. Cegły ułamkowe: a) pełna, b) dziewiątka (3/4), c) połówka (szóstka), d) beleczka, e) ćwiartka (trójka)

czeniach wymaga zastosowania ułamkowych części cegieł. Stosuje się ćwiartki, połówki,
dziewiątki i beleczki (rys. 15.3).
Grubość muru zależy od wielkości przenoszonych obciążeń (zwykle ściskających) i od
zapewnienia izolacyjności cieplnej ściany. Na budowie grubość muru często wyraża się
liczbą cegieł, np. mur o grubości 2 cegieł (2c) ma grubość równą sumie długości dwóch
cegieł i spoiny: 25 cm + 1 cm + 25 cm = 51 cm.
Ilość materiału niezbędną do wykonania muru określa się liczbą cegieł potrzebną do
wykonania muru o wysokości 1 m i długości 1 m. W tabeli 15.1 przedstawiono przykładowe
wiązania elementów murowych.
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Tabela 15.1. Przykładowe wiązania elementów w murze

Typ
wiązania
lub rodzaj
elementu

Opis

Rysunek

• dwuwarstwowe;

pospolite (kowadełkowe)

•

•
•

•

polskie (gotyckie)
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w zakończeniu muru układa
się ¾ cegły: w zewnętrznych
warstwach wozówkowych
(wzdłuż podłużnej osi
muru), a w warstwach
główkowych układa się ¾
cegły w poprzek osi muru;
układanie murów przenikających się: jeden mur
traktuje się jako główny
(warstwa wozówek), drugi
jako dochodzący (warstwa
główek);
warstwa wozówkowa
przechodzi przez główkową
w miejscu przenikania;
spoiny pionowe poprzeczne warstwy wozówkowej
przesuwa się o ¼ lub ¾
cegły względem krawędzi
przecięcia murów;
narożniki prostokątne
wykonuje się tak jak mury
przenikające, ale w narożniku wykonuje się zakończenie wozówkowe

• dwuwarstwowe;
• warstwy układane na przemian, przesunięte wzdłuż
muru o ¾ cegły;
• w licu są kolejno główki
i wozówki;
• nie ma całkowitego przewiązania spoin

I

I

II

II
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Typ
wiązania
lub rodzaj
elementu

Opis

krzyżykowe (weneckie)

• dwuwarstwowe;
• warstwa wozówkowa
i główkowa występują na
przemian;
• warstwy wozówkowe są
względem siebie przesunięte o ½ cegły (w co drugiej
po dziewiątkach rozpoczynających warstwę układa się
główki)

wielorzędowe (amerykańskie)

• czterowarstwowe;
• warstwa pierwsza z główkami na zewnątrz w narożach
ma ułożone 2 dziewiątki;
• spoiny podłużne są rozmieszczone co ½ cegły
w kierunku grubości muru
i przykrywane w co szóstej
warstwie;
• nieprzykryte spoiny zwiększają izolacyjność, powodują szybsze wysychanie
muru, podwyższają odporność na pękanie, jeżeli mur
nierównomiernie osiada, jak
również zmniejszają koszty
wykonania

z cegły dziurawki

• wiązania jak w murach
z cegły pełnej;

• otwory cegieł nie mogą
znajdować się w licach
ścian zewnętrznych;
• warstwy wozówkowe
z cegieł typu W, a główkowe
– z cegieł typu G (w narożnikach ścian można
zastosować cegły pełne

Rysunek
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Typ
wiązania
lub rodzaj
elementu

Opis
• wiązania jak w murze z cegły pełnej;

z cegły kratówki

• często uzupełnia się
nią mury z pustaków
ceramicznych;
• z cegły typu K-1 i K-2 można
wznosić mury wewnętrzne
i zewnętrzne

• układa się zgodnie zasadami wiązania;

• przesunięcie spoin piono-

z pustaków ceramicznych
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wych zależy od wysokości
murowanego elementu (min. 0,4 wysokości
pustaka);
• jeżeli trzeba zastosować
ułamkowe części pustaka,
korzysta się z elementów uzupełniających
(np. cegieł);
• układ szczelinami równolegle do lica muru skutkuje
zwiększeniem jego oporu
cieplnego;
• łączenie w murze można
wykonać: na spoiny zwykłe
(8–15 mm), na spoiny
pasmowe (8–15 mm), na
spoiny cienkie (1–3 mm),
na pióro i wpust, na suchy
styk; w narożnikach ścian
jednowarstwowych można
użyć pustaków kieszeniowych, narożnikowych lub
połówkowych

Rysunek
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Typ
wiązania
lub rodzaj
elementu

Opis
• wykonuje się zgodnie

z pustaków i bloczków betonowych

z ogólnymi zasadami
murowania;
• w bloczkach gazobetonowych – spoiny grubości
1–3 mm przesunięte min.
60 mm

z cegieł silikatowych

• wykonuje się
z zachowaniem zasad
wiązania;
• stosuje się do wznoszenia
ścian konstrukcyjnych,
zewnętrznych warstwowych,
wewnętrznych i działowych

Rysunek
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Typ
wiązania
lub rodzaj
elementu

Opis

mur pruski

• składa się z drewnianego

mury z kamienia naturalnego
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szkieletu oraz wypełnienia
z cegły wbudowanego
w pola szkieletu;
• połączenie szkieletu z murem musi być elastyczne;
• można je wykonać za
pomocą kątowników ze
stali (w co trzeciej warstwie
muru) lub prętów stalowych, lub gwoździ (w co
drugiej warstwie)

dziki i półdziki – kamienie
narzutowe łączone zaprawą
wapienną, cementowo-wapienną, cementową;
• mur powinien być stabilny
bez użycia spoiwa (w poprzek muru układa się
długie kamienie – sięgacze),
spoiny pionowe muszą być
przewiązane;
• zaprawą zalewa się ułożony
mur
cyklopowy – powstaje
z bloków kamiennych
nieregularnych;
• nie ma warstw poziomych,
a spoiny pionowe muszą
być przewiązane warstwowo
warstwowy – układa się
zgodnie z zasadami wiązania
z kamieni łupanych o dwóch
powierzchniach równoległych
i płaskich

Rysunek
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Typ
wiązania
lub rodzaj
elementu

Opis

Rysunek

rzędowy – powstaje z kamieni
łamanych o regularnym kształcie (muraków) układanych tak,
aby wysokość kamieni w jednej warstwie była jednakowa
i nie zmieniała się na długości
warstwy

mury z kamienia naturalnego

mozaikowy – wykonuje się
z różnej wielkości kamieni
prostokątnych, przez co spoiny wsporne są nieregularne

z ciosów – układa się
warstwami wozówkowymi
lub główkowymi, lub
z zastosowaniem wiązania
polskiego, z dużych
regularnych elementów;
• łączy się na zaprawę
cementową z dodatkiem
mleka wapiennego
z bloczków – większe
elementy są łączone zgodnie
z zasadami murowania

15.2. Wiązanie w ścianach z przewodami kominowymi i kanałami
wentylacyjnymi
Przewody kominowe mogą odprowadzać: spaliny z palenisk na paliwo stałe (przewody
dymowe), spaliny z palenisk na paliwo gazowe i ciekłe (przewody spalinowe), powietrze
(przewody wentylacyjne).
Kanały dymowe mogą mieć kształt prostokątny lub okrągły. W ścianie zewnętrznej kanału wykonuje się dodatkowo szczelinę izolacyjną (ocieplenie jest gwarancją poprawy ciągu kominowego). Buduje się je z zastosowaniem systemów kominowych z ceramicznych
kwasoodpornych rur wraz z bloczkami będącymi ich obudową (rys. 15.4).
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Rys. 15.4. Izolacja przewodów w ścianie zewnętrznej

Kominy (wolno stojące, wykonane w ścianach z przewodami kominowymi) muszą być
wykonane tak, aby:
zapewnić szczelność;
zapewnić przykrycie spoin pełnymi powierzchniami spoin następnej warstwy;
liczba spoin pionowych w powierzchni wewnętrznej kanału była minimalna;
cegły w przegrodach międzykanałowych były wmurowane chociaż jednym końcem
w ścianki zewnętrzne ułożone prostopadle do nich;
grubość przegród nie była mniejsza od ½ cegły;
w warstwie narożnika wewnętrznego kanału była jedna spoina poprzeczna;
spoiny były dokładnie wypełnione zaprawą;
cegły przycinane były układane przyciętą powierzchnią na zewnątrz.
Wiązania murów z kanałami zwykle muruje się przy użyciu cegieł ułamkowych (dziewiątek, połówek, ćwiartek, beleczek). Przykłady wiązania kanałów w ścianie o grubości
1½ cegły pokazano na rysunku 15.5. Przewody kanałów kominowych ułożone w dwóch
rzędach pokazano na rys. 15.6.

•
•
•
•
•
•
•
•

a)

b)

c)

Rys. 15.5. Przykłady wiązania cegieł w kanałach ścian grubości 1½ cegły: a) 3 kanały wielkości ½ × ½ cegły, b) kanały wielkości ½ × ½ cegły, ½ × 1 cegłę i ½ × ¾ cegły, c) 2 kanały wielkości ½ × ¾ cegły

Ponad dachem przewody są zakończone kominem murowanym zwykle za pomocą wiązań pierścieniowych (rys. 15.7).
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a)

b)

Rys. 15.6. Przykłady trzonów kominowych ułożone w dwóch rzędach
a)

b)

Rys. 15.7. Wiązanie pierścieniowe z cegieł w kominie o ściankach grubości ½ cegły: a) z 1 kanałem,
b) z 2 kanałami

Kominy wolno stojące z kanałem przełazowym wykonuje się z zastosowaniem zasad
wiązania pierścieniowego.
Kominy wykonywane z pustaków kominowych (ceramicznych, betonowych, silikatowych)
obmurowuje się pełną cegłą ceramiczną na grubość min. ½ cegły (rys. 15.8), a ponad dachem muruje się taki komin cegłami licowymi lub zwykłymi (wtedy należy je otynkować).
Murowanie ścian z kanałami znacznie ułatwia stosowanie metalowych lub drewnianych
wzorników.

Rys. 15.8. Przewody z pustaków ceramicznych dymowych obmurowane cegłą klinkierową
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15.3. Wiązanie cegieł w f ilarach, pilastrach i słupach
Słupy, filary i pilastry muruje się z zachowaniem podstawowych zasad wiązania cegieł
(rys. 15.9). Filary w ścianach zewnętrznych mogą mieć wykonane węgarki polepszające
izolację między ramami stolarki okiennej i drzwiowej. Węgarek jest występem muru o długości 6,5 cm i szerokości 12 cm, będącym oparciem dla ościeżnicy i uszczelniającym jej
połączenia z murem (rys. 15.10). Węgarki w murach z pustaków wykonuje się z wykorzystaniem specjalnych kształtek.
Słupy wzmacnia się wkładkami żelbetowymi (w trakcie murowania zostawia się wolne
przestrzenie, wkłada się zbrojenie i zalewa je betonem) lub siatką ze stali zbrojeniowej
(w spoinach wspornych).
a)

d)
b)

c)

f)
e)

Rys. 15.9. Filary i słupy w wiązaniu pierścieniowym (a) i pospolitym: b) filary lub słupy
prostokątne, c), d), e) i f ) słupy wieloboczne
n – warstwa pierwsza, n + 1 – warstwa kolejna,
c – długość cegły

a)

b)

Rys. 15.10. Wiązanie cegieł w słupach filarach międzyokiennych: a) bez węgarka, b) z węgarkami
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Rys. 15.11. Wiązanie cegieł w murze z pilastrami i wnękami

Z myślą o pilastrach należy pamiętać, że układ cegieł zależy od szerokości wysuniętego
fragmentu muru, a połączenie z murem głównym wykonuje się cegłami całymi lub dziewiątkami (rys. 15.11).

15.4. Wiązanie cegieł w nadprożach i sklepieniach
15.4.1. Nadproża płaskie
Nadproża są elementami konstrukcyjnymi zamykającymi od góry otwory okienne, drzwiowe lub przejścia. Nadproże przenosi ciężar muru nad otworem na ścianę pełną znajdującą
się po bokach lub na filarki międzyokienne. Nadproża mogą być: murowane, monolityczne,
prefabrykowane i betonowane w kształtach U i L.
Nadproża płaskie charakteryzują się tym, że belki stalowe wypełnia się cegłą lub między
cegłami umieszcza się zbrojenie z wkładek stalowych (nadproże Kleina – rys. 15.12), lub
wykonuje się z żelbetu.
Nadproża muruje się zależnie od rozpiętości otworów:
do 1,5 m – na wysokość ½ cegły ustawionej na rąb leżący;
do 2,5 m – na wysokość 1 cegły – na rąb stojący.
Między cegłami układa się (na warstwie zaprawy cementowej 1 : 3) pręty okrągłe o średnicy 5 mm lub płaskowniki stalowe grubości 2–3 mm i szerokości 15–30 mm. Pręty muszą
być zakotwione w murze na minimum 1½ cegły. Nadproże wykonuje się w podstemplowanym deskowaniu.
Przy większych obciążeniach można stosować nadproża z belek stalowych dwuteowych
z przestrzenią między nimi wypełnioną cegłą albo nadproża żelbetowe prefabrykowane
z kształtek typu L lub U (z betonu komórkowego, silikatów, keramzytobetonu, z elementów
ceramicznych). Wymiary kształtki są dopasowane do elementów murowych (rys. 15.13).
W budynkach jednorodzinnych często stosuje się nadproża zespolone wykonane z kształtek korytkowych.

•
•
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Rys. 15.12. Nadproże Kleina
a)
b)

Rys. 15.13. Nadproże: a) z prefabrykowanych beleczek żelbetonowych, b) żelbetowe wylewane
w kształtce U

Jeżeli mur pod nadprożem wymaga wzmocnienia, to zbroi się go prętami stalowymi lub
zastępuje materiały murowe o mniejszej wytrzymałości materiałami o większej wytrzymałości (np. pustaki poryzowane – cegłą pełną).

15.4.2. Nadproża sklepione i sklepienia
Nadproża sklepione stosuje się do przekrywania otworów o niewielkiej rozpiętości. Wykonuje się nadproża płaskie (łęki) lub o kształcie łuku.
Sklepienia i łuki przekrywają przestrzeń (o kształcie krzywej) znajdującą się między ścianami lub słupami. Wykonuje się je na deskowaniu umożliwiającym uzyskanie odpowiedniego kształtu.
Konstrukcje łukowe i sklepienia składają się z następujących elementów:
sklepienia – wewnętrzna powierzchnia łuku;
grzbietu – górna powierzchni łuku;
czoła (w łuku);
wezgłowia – przejście od podstawy do łuku;
pachy – przestrzeń pomiędzy grzbietem a ścianami bocznymi;
strzałki łuku – odległość od punktu środkowego do wierzchołka łuku;

•
•
•
•
•
•
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• obwodnicy – krzywizna sklepienia lub łuku,
• rozpiętości łuku – odległość między wezgłowiami;
• klińców – elementy murowe w kształcie klina;
• zworników – klińce układane w szczycie łuku lub sklepienia;
• klucza sklepienia – zworniki na całej długości szczytu sklepienia.

Najważniejsze części nadproża łukowego pokazano na rysunku 15.14.

Rys. 15.14. Nadproże łukowe

Łuki lub sklepienia (ze względu na wielkość strzałki ugięcia) mogą być: płaskie, spłaszczone, podwyższone, pełne.
W budownictwie mieszkaniowym najczęściej stosuje się sklepienia odcinkowe
(rys. 15.15), których grubość zależy od rozpiętości:
przy rozpiętości do 1,5 m i braku obciążenia użytkowego: ¼ cegły;
przy rozpiętości do 2,5 m : ½ cegły;
przy rozpiętości 2,5–3,0 m: ½ cegły na całej długości i wzmocnieniu o grubości ½ cegły
i szerokości 1–1½ cegły;
przy rozpiętości 3,0–4,0 m: 1 cegła na ¼ rozpiętości oraz ½ cegły i podłęcza w środkowej
części;
przy rozpiętości 4,0–5,0 m: 1 cegła na całej długości odcinka.
Sklepienia wzmacnia się żebrami wystającymi do góry (nadłęcza) lub do dołu (podłęcza).
Pachy sklepienia zapełnia się betonem do ½ wysokości pachy lub murem. Sklepienie wykonuje się na deskowaniu (tzw. krążynach) zwykle w wiązaniu pospolitym.
Gdy muruje się łuki, należy pamiętając o tym, aby:
zachować odpowiednią grubość spoin;
cegły zlicować osią do środka łuku i układać tak, by w punkcie wierzchołka nie było
spoin, a cegła wieńcząca sklepienie rozpierała łuk;
cegła wieńcząca sklepienie kończyła się na spoinie poziomej warstwy cegieł powyżej
łuku;
murowanie zaczynać równocześnie od obu podstaw.
Łuki ceglane muruje się za pomocą wiązań pospolitych, amerykańskich, pierścieniowych
lub zazębionych. Kierunek warstw w łuku ustala się za pomocą sznura lub drutu umocowanego w środku krzywizny łuku.
Klinowy układ cegieł w łękach otrzymuje się przez odpowiednie poszerzenie spoin
wspornych w górnej części nadproża i zwężenie ich w dolnej części.
Sklepienia i łuki muruje się na rusztowaniach nazywanych krążynami.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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a)

b)

c)

Rys. 15.15. Sklepienia odcinkowe: a) przekrój poprzeczny, b) przekrój podłużny, c) wiązanie muru
1 – nadłęcza, 2 – podłęcza, 3 – pacha, 4 – pierwsza warstwa cegieł, 5 – druga warstwa cegieł

Krążyny usuwa się zwykle w ciągu:

• 7 dni – przy łukach o rozpiętości do 3,0 m;
• 10 dni – przy łukach o rozpiętości do 6,0 m;
• 3 tygodni – przy łukach o rozpiętości powyżej 6,0 m.
15.5. Stropy murarskie
Stropy są płaskimi poziomymi przegrodami dzielącymi budynek na kondygnacje. Konstrukcja nośna stropu przenosi jego ciężar własny, obciążenia od ścian działowych oraz
obciążenia użytkowe.
Rozróżnia się stropy:
belkowe, w których obciążenia są przenoszone przez belki (stalowe, drewniane lub żelbetowe), a elementy wypełniające przekazują im obciążenia działające na strop;
płytowe – stropy żelbetowe, zbrojone jednokierunkowo lub dwukierunkowo (krzyżowo-zbrojone);
z żebrami zespolonymi monolitycznie w jeden element z płytą:
– płytowo-żebrowe;
– gęstożebrowe – np. stropy ceramiczno-żelbetowe typu Ceram, stropy na belkach kratowych typu Teriva lub monolityczne stropy Akermana.
Do stropów płaskich murowanych zalicza się strop Kleina (płyta Kleina). Jest to płyta
z cegieł zwykłych lub dziurawek (mniejszy ciężar stropu), zbrojona płaskownikami lub
stalą okrągłą i spojona zaprawą cementową, oparta na belkach stalowych (rys. 15.16).

•
•
•
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a)

b)

c)

d)

Rys. 15.16. Rodzaje płyt ceglanych Kleina: a) lekka; b) ciężka; c, d) półciężka

Wykonuje się płyty:

• ciężkie – o grubości ½ cegły ustawionej na rąb;
• lekkie – o grubości ¼ cegły położonej na płask;
• półciężkie – o grubości ¼ cegły z cegieł ułożonych na płask i wzmocnione żeberkami
z cegieł ułożonych na rąb leżący.
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Belki opiera się na ścianach na długości ⅓ wysokości belki + 15 cm. Co trzecią belkę
kotwi się w murze. Strop muruje się na deskowaniu podwieszonym do belek stalowych.
W spoinach między cegłami układa się płaskowniki (bednarkę) 1 × 15 do 2 × 30 mm lub
pręty okrągłe o średnicy 6 mm, które pokrywa się zaprawą i dociska do wmurowanych
cegieł (rys. 15.16). Dolne stopki belek stalowych stropu owija się siatką w celu zapewnienia
zaprawie dobrej przyczepności podczas tynkowania.
Stropy gęstożebrowe, stosowane przy rozpiętości 4,0–8,0 m, składają się z belek nośnych
lub żeber oraz pustaków. Nad pustakami układa się warstwę mieszanki betonowej.

15.6. Murowane ściany działowe
Ściany działowe rozdzielają pomieszczenia i pełnią głównie funkcję przegrody wzrokowej
i przeciwdźwiękowej (są ścianami niekonstrukcyjnymi). Zwykle mają grubość ¼ lub ½
cegły. Ściana działowa o grubości ¼ cegły i wysokości powyżej 2,5 m lub długości ponad
5,0 m w co trzecią spoinę musi być zbrojona bednarką. Ze ścianami nośnymi budynku
łączy się ją za pomocą strzępi zazębionych bocznych, bruzd lub łączników metalowych.
Strzępia zazębione – w ścianie murowanej wcześniej pozostawia się w co drugiej warstwie wgłębienia na ¼ cegły. Jeżeli nowy mur ma być przedłużeniem starego, to wykonuje
się strzępia zazębione końcowe – rys. 15.17.
Gdy nowy mur ma przylegać poprzecznie do już wymurowanego, wykonuje się strzępia
zazębione boczne – rys. 15.18.
a)

b)

c)

d)

Rys. 15.17. Strzępia zazębione końcowe
a)

b)

Rys. 15.18. Strzępia zazębione boczne

Rys. 15.19. Strzępia
uciekające

Strzępia uciekające w wiązaniu krzyżykowym pokazano na
rysunku 15.19. Jeżeli dołączana ściana powinna mieć dużą wysokość, stosuje się połączenie na wpust (w miejscu połączenia
musi być wykonana dylatacja).
Połączenia ścian działowych ze ścianą nośną można również
wykonać za pomocą:
metalowych łączników – zakotwionych w murze (rys. 15.20a);
metalowych łączników mocowanych do ściany nośnej
(rys. 15.20b);
w bruździe wykonanej w ścianie nośnej i połączeniu wzmocnionym bednarką (rys. 15.20c).

•
•
•
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a)

b)

c)

Rys. 15.20. Metody łączenia ścian działowych ze ścianą nośną: a) za pomocą łącznika zakotwionego
w ścianie, b) za pomocą łącznika mocowanego do ściany nośnej, c) w bruździe i wzmocnieniu bednarką

15.7. Gzymsy i cokoły
Gzymsy to występy z lica muru w kształcie poziomych pasów o niewielkiej wysokości.
Mogą być zakończeniem ścian budynku (gzymsy wieńczące), dzielić elewację w poziomie
(międzypiętrowe), być wykonane nad otworami (nadotworowe) lub pod oknami (podokienne). Wykonuje się je z tych samych materiałów co ściany lub jako niezależne konstrukcje
żelbetowe. Dużą szerokość gzymsu (wysięg) przez wykonanie odsadzek (zbrojonych lub
niezbrojonych).
Wyskoki w gzymsach wykonanych z cegły uzyskuje się przez nadwieszanie cegieł (nie
więcej od ½ cegły). Większy wyskok powstanie, gdy dolna warstwa zostanie wykonana z cegieł układanych na rąb, zbrojoną bednarką ułożoną prostopadle do ściany, płaskownikami
albo z cegieł opartych na teownikach lub dwuteownikach stalowych.
Cokoły są częścią ściany fundamentowej lub piwnicznej zabezpieczającą dolną część
ściany przed zawilgoceniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Wysokość cokołów mieści
się w przedziale 0,4–1,0 m. Cokoły mogą być cofnięte (odsadzkę zabezpiecza się przed wodą
opadową) lub wysunięte (rys. 15.21).
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a)

b)

Rys. 15.21. Konstrukcje cokołów: a) cofniętego, b) wysuniętego
a)

b)

c)

d)

Rys. 15.22. Osadzanie w murze: a) podokiennika, b) stopni
schodów prefabrykowanych,
c) gzymsów prefabrykowanych,
d) oparcie na murze belki żelbetowo-ceramicznej za pomocą wieńca opuszczonego

15. ZASADY WYKONYWANIA KONSTRUKCJI MUROW YC H

15.8. Osadzanie elementów budowlanych w murze
Podokienniki osadza się w czasie tynkowania ościeży okiennych. W ościeżach wykuwa się
bruzdy, wyrównuje mur przez jego nadmurowanie lub wyszpałdowanie (obłożenie cegłami). Podokienniki wewnętrzne układa się ze spadkiem do wnętrza pomieszczenia, a podokienniki zewnętrzne – poziomo lub ze spadkiem na zewnątrz. W ścianie z bloczków
gazobetonowych podokienniki opiera się na wspornikach osadzonych na zaprawie cementowo-wapiennej (rys. 15.21a).
Stopnie schodów żelbetowych prefabrykowanych można osadzić:
po wykonaniu murów – zostawia się w ścianie bruzdy na głębokość co najmniej 1 cegły
i wysokość 1,5 raza większą niż wysokość stopnia; w dolnej części bruzdy układa się
zaprawę, osadza na niej stopnie, a od góry bruzdę wypełnia się betonem z drobnego
żwiru (rys. 15.21a);
w czasie wznoszenia muru – pozostawia się odsadzki, na zaprawie cementowej (1 : 3
lub 1 : 4) ustawia się stopnie jednego biegu (opiera się je drugim końcem na stemplach);
następnie wznosi się górną część ściany za pomocą murowania 4−5 górnych warstw
cegły na zaprawie cementowej (rys. 15.21b).
Gzymsy prefabrykowane – osadza się na zaprawie cementowej 1 : 4 o grubości 1–2 cm;
po ułożeniu wszystkich elementów gzymsu ich powierzchnie boczne łączy się zaprawą i od
razu muruje ścianę powyżej gzymsu (rys. 15.21c).
Drewniane i stalowe belki stropowe – opiera się na murze na długości równej ich wysokości, a gniazdo izoluje termicznie.
Belki drewniane zabezpiecza się preparatem grzybobójczym; co trzecią lub co czwartą
belkę kotwi się w przeciwległych ścianach; przestrzeń między gniazdem a murem wypełnia
się cegłą na sucho.
Stalowe belki stropowe – końce przed ułożeniem zabezpiecza się przed korozją (mlekiem cementowym); opiera się na murze na długości 15 cm plus pół wysokości belki; kotwi
się płaskownikami lub dwoma kątownikami; pod belką muruje się 3 lub 4 warstwy cegieł
na zaprawie cementowej lub mocnej zaprawie cementowo-wapiennej; stopkę belki układa
się na wylewce z zaprawy cementowej.
Belki żelbetowo-ceramiczne – opiera się na murach w wieńcach na głębokość co najmniej
8 cm; układa się je na warstwie zaprawy cementowej lub wykonuje oparcie za pomocą tzw.
wieńca opuszczonego (rys. 15.22d).
Drewniane ościeżnice drzwiowe lub okienne mocuje się w otworach ścian:
za pomocą kotwy stalowej lub z płaskownika (rys. 15.23a);
za pomocą zagiętych odcinków płaskownika wpuszczonych w spoiny muru (rys. 15.23b);
na klocki (rys. 15.23c);
za pomocą listew trójkątnych (rys. 15.23d, e);
przez wykonanie wrębów w ościeżnicy (rys. 15.23f).
Ościeżnice z tworzyw sztucznych montuje się za pomocą pianki montażowej, zgodnie
z zaleceniami producentów okien i drzwi.
Okna i drzwi stalowe – osadza się na płaskowniki (wąsy) przyspawane do każdego boku
ościeżnicy; otwory z umieszczonymi w nich wąsami wypełnia zaprawą cementową 1 : 4;
prześwity między ościeżnicą a ościeżami się obmurowuje.
Ościeżnice metalowe – mocuje się do ściany o większej grubości za pomocą zakotwionego pręta stalowego, a w ścianach działowych – przez nałożenie profilu ościeżnicy na
ścianę.

•
•

•
•
•
•
•
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ZADANIE 5 (BUD.12)
Wykonaj fragment słupa murowanego na wyznaczonym fragmencie stropu. Do wykonania
słupa o wymiarach 2,5 na 2,5 cegły zastosuj cegłę ceramiczną pełną na zaprawie murarskiej. Zastosuj wiązanie pierścieniowe na pełne spoiny. Wykonaj 10 warstw słupa.
Na fragmencie ściany z obrzutką (zgodnie z rysunkiem nr 3) wykonaj tynk akrylowy
zatarty na gładko.
Zaprawę murarską i tynkarską przygotuj zgodnie z instrukcjami umieszczonymi na
opakowaniu.
Zadanie wykonaj zgodnie z wymaganiami dotyczącymi robót murarskich i tynkarskich.
Podczas wykonywania zadania przestrzegaj zasad organizacji pracy oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
Po wykonaniu zadania uporządkuj stanowisko, oczyść narzędzia, a odpady umieść
w pojemnikach na odpady.
Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut
(wcześniej – dodatkowo 10 minut na zapoznanie się z treścią zadania oraz stanowiskiem
egzaminacyjnym).

Rys. 1. Usytuowanie słupa na stropie

Rys. 2. Wiązanie pospolite słupa
o wymiarach 2,5 × 2,5 cegły

Rys. 3. Widok ściany przeznaczonej
do tynkowania

Z A DA N I E 5 ( B U D. 1 2 )

Wyciąg ze specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych
1. Wymagania dotyczące robót murarskich
Dopuszczalne odchyłki wymiarów murów z cegły i pustaków ceramicznych

Lp.

Rodzaj odchyłek

Dopuszczalne
odchyłki dla murów
z cegły i pustaków
ceramicznych [mm]

1

Zwichrowania i skrzywienie powierzchni na długości 1 m

3

2

Odchylenie krawędzi od linii prostej na długości 1 m

2

3

Odchylenie powierzchni i krawędzi muru od kierunku pionowego
na długości 1 m

3

4

Odchylenie od kierunku poziomego górnych powierzchni każdej
warstwy cegieł na długości 1 m

1

5

Odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego
w projekcie

3

2. Wymagania dotyczące robót tynkarskich:
tynk powinien przylegać do podłoża na całej powierzchni;
na powierzchni tynku niedopuszczalne są zacieki, pęknięcia, wypryski i spęcznienia
oraz miejsca wydające podczas opukiwania głuchy dźwięk.

•
•

Ocenie będą podlegać 2 rezultaty:
wymurowanie fragmentu słupa;
wykonanie tynku gipsowego.

•
•

A także:
dobór materiału, narzędzi i sprzętu bhp;
wyznaczenie położenia słupa na stanowisku egzaminacyjnym;
wykonanie zaprawy murarskiej;
wykonanie spoinowania ściany licowej;
przestrzeganie zasad bhp na wszystkich etapach pracy.

•
•
•
•
•

Elementy i ocena rozwiązania zadania
Lp

Elementy podlegające ocenie / kryteria oceny

Punkty

1

Rezultat 1 – Słup murowany

40

1.1

Krawędzie słupa znajduje się 800 mm od lewej strony stanowiska oraz 1000 mm od
ściany czołowej stanowiska (rys. 1)

4

1.2

Wykonanych jest dziesięć warstw słupa z cegły ceramicznej pełnej

4

1.3

Słup ma wymiary 2,5 c x 2,5 c (ok. 640 mm na 640 mm)

4

1.4

Zaprawa dochodzi do lica cegły

4

1.5

Wszystkie warstwy słupa ułożone są na zaprawie murarskiej z zachowaniem wiązania
pierścieniowego (rys. 2)

4

Grubości spoin poziomych mają od 10 mm do 15 mm

4

1.6
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Lp

Elementy podlegające ocenie / kryteria oceny

Punkty

1.7

Grubości spoin pionowych mają od 5 mm do 15 mm

4

1.8

Odchylenie powierzchni i krawędzi słupa od pionu nie przekracza 1,5 mm na całej
wysokości ściany

4

Powierzchnia warstw cegieł jest pozioma, a ewentualne odchylenie powierzchni od
poziomu nie przekracza 3 mm/m

4

Krawędzie słupa są do siebie prostopadłe

4

2

Rezultat 2 – Tynk akrylowy zatarty na gładko

28

2.1

Tynk rozpoczyna się 1000 mm od podłoża i 600 mm od lewej krawędzi ściany (rys. 3)

4

2.2

Powierzchnia tynkowana ma wymiar 1000 x 1000 mm

4

2.3

Zaprawa tynkarska jest naniesiona na całą powierzchnię wyznaczoną do tynkowania

4

2.4

Powierzchnia tynku jest zatarta na gładko

4

2.5

Krawędzie odcięcia powierzchni tynku od ściany są proste

4

2.6

Powierzchnia tynku jest gładka, bez śladów packi

4

2.7

Na powierzchni nie ma zacieków, pęknięć, spęcznień i wyprysków

4

3

Przebieg wykonania słupa

20

3.1

Zdający oczyścił podłoże i sprawdził je za pomocą poziomicy

2

3.2

Zdający przed murowaniem zwilżył cegłę wodą

2

3.3

Zdający ciął cegły przecinakiem delikatnie, opukując je młotkiem

2

3.4

Zdający nie zniszczył więcej niż 5 cegieł

2

3.5

Zdający wykonał zaprawę murarską zgodnie z zaleceniami producenta, tak aby pozostało nie więcej niż 20% zaprawy

2

3.6

Zdający murował na wycisk, rozkładając zaprawę do licowej części muru

2

3.7

Zdający na bieżąco kontrolował i korygował prawidłowość wykonania muru

2

3.8

Zdający zastosował rękawice ochronne podczas przycinania cegieł

2

3.9

Zdający zastosował nakolanniki podczas układania pierwszych warstw muru

2

3.10

Zdający dobrał sprzęt pomiarowy: poziomicę, metrówkę, ołówek

2

4

Przebieg wykonanie fragmentu otynkowanej ściany

12

4.1

Zdający przygotował zaprawę tynkarską zgodnie z instrukcją producenta, tak aby
pozostało nie więcej niż 10% zaprawy

2

Zdający wykonał zaprawę zgodnie z zasadami bhp – dokonał próbnego uruchomienia
wiertarki z mieszadłem

2

4.3

Zdający nanosił zaprawę, używając rękawic ochronnych

2

4.4

Zdający zacierał powierzchnię ruchami okrężnymi zawsze w jednym kierunku

2

4.5

Zdający oczyścił narzędzia i używany sprzęt

2

4.6

Zdający uporządkował stanowisko pracy, a odpady umieścił w pojemnikach na odpady

2

1.9
1.10

4.2

Razem

100

