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Artyku  promocyjny

Oto najcz stsze b dy wykonawcze, które 

pojawiaj  si  podczas prac murarskich, oraz 

kilka rad jak si  ich wystrzega . Najcz stsz

ich przyczyn  jest zaniechanie wykonania 

kilku dodatkowych, prostych czynno ci, co 

pó niej mo e mie  powa ne konsekwencje. 

Ryzyko pope nienia cz ci b dów mo na 

równie atwo wyeliminowa  poprzez sto-

sowanie systemowych narz dzi i elementów 

uzupe niaj cych.

Jednym z cz ciej pope nianych b dów jest 

z y dobór zaprawy murarskiej do stosowanych 

elementów murowych. Wiele elementów mu-

rowych (np. bloczki z betonu komórkowego) 

wykonanych jest z dok adno ci  wymiarow

rz du 1 mm. S  to elementy przeznaczone do 

murowania na zaprawach do cienkich spoin. 

Tymczasem bardzo cz sto do bloczków tego 

typu stosuje si  zaprawy zwyk e, przez co gru-

bo  spoin w murze wynosi ok. 1,5 cm. Takie 

rozwi zanie pogarsza parametry termoizola-

cyjne muru i przyczynia si  do zwi kszenia 

strat ciep a w budynku. 

Zdarza si  równie , e do murowania cian 

stosowane s  zaprawy o niedostatecznej jako-

ci lub produkowane ze sk adników nieznane-

go pochodzenia. Czynnikiem determinuj cym 

ich wybór jest oczywi cie cena. Jednak konse-

kwencj  mo e by  powstanie muru o niewy-

starczaj cej no no ci lub wr cz jego zniszcze-

nie na skutek dzia aj cych si  (rys. 1).

Niezwykle istotny jest tak e dobór odpo-

wiednich elementów murowych. Na pocz t-

kowym etapie inwestycji, gdy podejmowa-

ne s  decyzje o typie bloczków, odpowiada za 

to przede wszystkim inwestor w porozumie-

niu z architektem/projektantem. Pó niej jed-

nak, bardzo wa n  rol  odgrywa równie  wy-

konawca, który ponosi odpowiedzialno  za 

wmurowanie elementów o dobrej jako ci

oraz przede wszystkim niestosowanie wadli-

wych wyrobów. Nawet najlepszej jako ci ma-

teria  mo e bowiem zosta  uszkodzony pod-

czas transportu czy obróbki na budowie. Je li 

uszkodzenia s  znaczne, materia u takiego 

nie nale y oczywi cie dopu ci  do stosowa-

nia (rys. 2). W innym wypadku wymurowana 

przegroda mo e nie spe nia  oczekiwanych 

parametrów no no ci, izolacyjno ci termicz-

nej czy trwa o ci. 

Wiele b dów podczas murowania cian 

powstaje na skutek nawarstwiania si  drob-

nych niedok adno ci. Do najcz stszych b -

dów tego typu nale :

 nieprecyzyjne uk adanie elementów 

(rys. 3)

 niewype nienie zapraw  spoin pionowych 

w po czeniach elementów o g adkich po-

wierzchniach czo owych (bez pióra i wpustu)

 brak przesuni cia spoin pionowych wzgl -

dem siebie w kolejnych warstwach muru

 niedok adne docinanie bloczków 

Murowanie cian jest procesem, który rzutuje na pó niejsz

prac  i w a ciwo ci ca ego budynku przez wiele lat. Z tego po-

wodu warto dobrze przemy le  jak  konstrukcj  powinny mie

ciany przysz ego budynku oraz z jakich materia ów powinny by

wykonane. Niestety, nawet najlepszy materia  nie chroni przed 

z ym wykonawstwem, które mo e skutecznie zniweczy  prac

ca ego zespo u murarzy i sprawi , e bardzo dobre w a ciwo ci 

stosowanych materia ów budowlanych strac  swoj  warto .

B dy wykonawcze 
podczas prac murarskich

Rys. 1. Fragment muru ciany szczytowej zniszczonego podmuchem wiatru – 

przyczyn  awarii by o zastosowanie zaprawy do cienkich spoin niekompatybil-

nej z bloczkami z betonu komórkowego

Rys. 2. Skrajny przyk ad braku selekcji wbudowywanych elementów murowych

Rys. 3. Nieprecyzyjne u o enie elementów murowych 

to cz sty efekt braku dok adno ci wykonawcy
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B dy te bardzo cz sto prowadz  do wyst -

powania nieszczelno ci cian oraz obni e-

nia ich wytrzyma o ci. Wp ywa to oczywi-

cie negatywnie na straty ciep a w budynku, 

jego trwa o , a przede wszystkim na kom-

fort i bezpiecze stwo u ytkowania.

B dy wyst puj ce podczas murowania 

cian mog  dotyczy  równie  wewn trznych 

nieno nych cian dzia owych. Najcz stszym 

b dem jest w tym przypadku brak odpo-

wiedniej dylatacji pomi dzy szczytem cian-

ki dzia owej i powierzchni  stropu. ciany 

dzia owe wznosi si  po wykonaniu cian kon-

strukcyjnych (zewn trznych i wewn trz-

nych) oraz wykonaniu stropu. Muruj c cia-

ny dzia owe nie nale y czy  ich ze stropem 

na styk – pomi dzy górn  kraw dzi cian-

ki dzia owej i stropu nale y pozostawi  kil-

ka centymetrów przestrzeni. Szczelin  wype -

nia si  elastyczn  piank  poliuretanow  lub 

we n  mineraln . Brak dylatacji wykonanej 

w ten sposób mo e sprawia , e praca stropu 

(ugi cie) b dzie powodowa o powstawania rys 

i p kni cian (rys. 4).

Wa nym elementem ka dej ciany s  nad-

pro a. Do ich wykonania stosuje si  naj-

cz ciej gotowe belki no ne lub prefabry-

kowane elementy konstrukcji zespolonych. 

Zastosowanie tego typu elementów u a-

twia wykonanie nadpro y jednak wyma-

ga od wykonawcy przestrzegania kilku za-

sad. Najbardziej istotnym elementem monta u

nadpro y (niezale nie od ich typu) jest g -

boko  oparcia na murze. Zbyt ma e oparcie 

nadpro a zmniejszy jego no no  i mo e po-

wodowa  wyst pienie zarysowa  konstrukcji. 

Niezwykle wa ne jest tak e prawid owe

umieszczenia nadpro a nad otworem. Cz

gotowych nadpro y (np. belki z betonu ko-

mórkowego) posiada niesymetryczne gór-

ne i dolne zbrojenie, które odpowiada za no-

no  elementu. W tym przypadku wa ny 

jest zatem monta  nadpro a zgodnie z in-

strukcj  producenta oraz oznaczeniami na 

samym elemencie. 

Innym typem nadpro y s  nadpro a ze-

spolone, które sk adaj  si  z prefabrykowa-

nego elementu zbrojonego oraz nadmurowa-

nej warstwy bloczków. W tym przypadku 

bardzo wa ne jest prawid owe wymurowa-

nie warstwy elementów murowych, które 

odpowiadaj  za przenoszenie obci e ci-

skaj cych w nadpro u. 

Nie niektórych budowach zdarza si  rów-

nie , e gotowe belki nadpro owe zast -

powane s  konstrukcj  sk adaj c  si  tyl-

ko z elementów murowych bez dodatkowego 

zbrojenia (rys. 5). Rozwi zanie takie mo e

stanowi  zagro enie dla u ytkowników bu-

dynku i nale y go za wszelk  cen  unika .

B dy na etapie murowania cian mog  po-

jawi  si  w przypadku ka dego typu kon-

strukcji. Oczywi cie mniej skomplikowana 

konstrukcja cian b dzie generowa  mniejsze 

ryzyko wyst pienia b dów, np. ciana jed-

nowarstwowa jest prostsza do wykonania ni

mur z ociepleniem. Przede wszystkim jed-

nak nale y zadba  o to, by firma wykonaw-

cza mia a odpowiednie do wiadczenie oraz 

przeszkolenie w zakresie murowania cian 

w danym systemie. Wielu producentów mate-

ria ów budowlanych prowadzi szkolenia dla 

firm wykonawczych oraz nagradza ich certy-

fikatami. Niektórzy producenci maj  w swo-

jej ofercie równie  szkolenia prowadzone na 

budowach. 

Xella Polska sp. z o.o.

ul. Pilchowicka 9/11

02-175 Warszawa

Infolinia: 29 767 03 60, 801 122 223

www.ytong-silka.pl

Rys. 4. Ugi cie stropu oraz niedostateczna dylatacja po czenia ze ciank  dzia o-

w  mog  powodowa  znaczne szkody

Rys. 5. Nadpro e wykonane przez samo klejenie bloczków na zaprawie murarskiej. 

Brak zbrojenia oraz ma a szeroko  oparcia nadpro a stanowi zagro enie dla u yt-

kowników budynku

Inwestorze, Wykonawco,

Zamów szkolenie na budowie!

Oto powody, aby zamówi  Instruktora na 

swoj  budow :

bloczki YTONG s  wyrobami najwy szej 

jako ci, zadbaj aby zosta y jak najlepiej wy-

korzystane,

ekipa wykonawcza szybciej i sprawniej 

pracuje,

w a ciwie wykonana ciana nie ma most-

ków termicznych, przez które ucieka ciep o,

prawid owy sposób murowania skraca 

czas budowy i ogranicza ryzyko powstawa-

nia b dów.


