
Witam oto ostatnia partia materiałów do nauki u mnie czyli: 

TECHNOLOGIA ROBÓT MURARSKICH I TYNKARSKICH II – Jan Sebastian Suszek 

proszę uważnie przeczytać materiał nauczania i odpowiedzieć na pytania znajdujące się na samym 

końcu dokumentu. 

Pozdrawiam Jan Sebastian Suszek 

 

Temat 22. Wykonywanie przewodów kominowych. 

Rodzaje przewodów  
W konstrukcjach budowlanych rozróżniamy trzy rodzaje przewodów kominowych.                          
Ze względu na ich przeznaczenie można je podzielić na przewody:   
wentylacyjne, które służą do odprowadzania na zewnątrz zużytego powietrza                                      
z pomieszczeń;  

spalinowe, które odprowadzają produkty spalania z piecyków opalanych gazem lub ropą 
(występuje w nich temperatura do 300oC);  

dymowe, które odprowadzają produkty spalania z pieców i kominków opalanych węglem 
lub drewnem (występuje w nich temperatura od 600oC do nawet 1000oC).  
Oznaczenia przewodów kominowych 

 

Wentylacyjne                                                                  spalinowe 

 

Dymowe 

 

Zapewnienie odpowiedniego ciągu w przewodach kominowych jest kluczowe                                     
w prawidłowym ich działaniu. W związku z tym należy przestrzegać kilku zasad:  
-przewody powinny być prowadzone w ścianach ogrzewanych wewnętrznych;  

- w miarę możliwości nie należy lokalizować ich w ścianach przylegających do klatek 
schodowych;  

-można zestawić przewody wentylacyjne z dymowymi w celu ogrzania powietrza                                
w przewodach wentylacyjnych, co poprawia siłę ciągu.  
 
W zależności od użytej technologii przewody mogą mieć różne wymiary i kształty:  
- przewody murowane z cegieł ceramicznych pełnych (klasy min. 15) powinny mieć 

minimalny wymiar 14 × 14 cm ( ½cegły x ½cegły);  
 

Układ cegieł pełnych w trzonie komina, 1 – cegły połówki, 2 – dziewiątki  

 



w przypadku konieczności wymurowania większego kanału można zastosować wymiary 14 
× 20 cm lub 20 × 27 cm;  

- zaleca się, aby kanały miały przekrój kwadratowy lub prostokątny o stosunku boków 2:3;  

- w przypadku stosowania ceramicznych pustaków wentylacyjnych najczęściej kanał ma 
średnicę 15 cm (występują również pustaki z otworem bocznym);  

- gdy stosujemy pustaki wentylacyjne z betonów lekkich, najczęściej przewody mają wymiar 
12 × 17cm; występują pustaki dwukomorowe, trójkomorowe i czterokomorowe,                               
w orientacji pionowej i poziomej.  
 
Podczas wykonywania przewodów kominowych należy:  
- zakończyć przewód czapą kominową w postaci płytki żelbetowej;  

- wykonać obmurówkę grubości ½ cegły – w przypadku stosowania ceramicznych pustaków 
dymowych;  

- przestrzegać minimalnej grubości przegród (½ cegły) pomiędzy kanałami dymowymi                       
i spalinowymi oraz zewnętrzną powierzchnią ściany;  

- wszystkie spoiny dokładnie wypełnić zaprawą;  

- wyprowadzić komin ponad połać dachową na odpowiednią wysokość:  

- co najmniej 0,6 m ponad kalenicę: dachy płaskie o kącie nachylenia do 12o,  

- co najmniej 0,6 m ponad kalenicę: dachy strome o kącie nachylenia powyżej 12o i pokryciu 
łatwopalnym,  

- co najmniej 0,3 m ponad powierzchnię dachu i 1,0 m w odległości poziomej do 
powierzchni: dachy strome o kącie nachylenia powyżej 12o i pokryciu niepalnym lub 
trudnopalnym.  
 

Tematy od 23 

Mur jest pionową częścią budowli, wykonaną z materiału ceramicznego, kamienia 
naturalnego, drewna itp. Może być zbudowany z prefabrykatów połączonych zaprawą 
budowlaną (np. kamienie, cegły, bloczki betonowe itp. połączone zaprawą wapienną, 
cementową lub inną podobną) lub wykonany z materiału jednorodnego, np. odlany z betonu 
lub ulepiony z gliny.  
Mury można podzielić ze względu na materiał, z którego zostały wykonane. Zgodnie z tą 
klasyfikacją wyróżniamy mury:  
z cegieł ceramicznych pełnych – wznoszone były już przed tysiącami lat i do tej pory nie 
straciły na popularności. Ze względu na niewielkie rozmiary cegieł wznoszenie tego typu 
konstrukcji jest czasochłonne i kosztowne. W przeszłości mury wykonywane tradycyjnie 
osiągały nawet 1 m grubości. Obecnie najczęściej pełnią funkcję ścianek działowych lub 
warstwy osłonowej w ścianach trójwarstwowych, rzadziej stosuje się je do wznoszenia 
ścian konstrukcyjnych. Mury z cegieł ceramicznych pełnych mogą być wykonane na wiele 
sposobów, tzn. mieć różne wiązania – pospolite, krzyżowe, polskie, wendyjskie;  
z cegieł ceramicznych dziurawek – wykazują znacznie mniejszą nośność niż mury z cegieł 
pełnych. Z reguły pełnią funkcję ścianek działowych, układane są na wozówkach i mają 
grubość odpowiadającą grubości ¼ cegły (65 mm);  



z cegieł kratówek – pełnią funkcje nośne w konstrukcji, występują w ścianach 
dwuwarstwowych i trójwarstwowych. Najczęściej mają grubość odpowiadającą grubości ½ 
lub 1 cegły. Mury te wykazują lepszą izolacyjność cieplną niż mury z cegieł o tej samej 
grubości. Nie należy ich jednak wykonywać jako ścian fundamentowych lub piwnicznych, 
ponieważ mocno nasiąkają wodą;  

z pustaków ceramicznych – charakteryzują się dużą izolacyjnością cieplną. W konstrukcji 
najczęściej pełnią funkcje nośną, rzadziej działową. Mury te mają różne grubości, zależne od 
rodzaju ściany, jaką chcemy uzyskać; mogą być jednowarstwowe. Mury z pustaków wznosi 
się stosunkowo szybko;  

z pustaków betonowych – podobnie jak w przypadku murów ceramicznych wznosi się je 
szybko. Nie wykazują jednak dużej izolacyjności cieplnej, dlatego też niezbędna jest 
dodatkowa warstwa docieplenia. Pełnią funkcje nośne w konstrukcji – zarówno jako ściany 
nadziemne, jak i podziemne;  
 

Temat 23,24Mury z cegieł dziurawek i kratówek. Mury z pustaków ceramicznych pionowo drążonych.   

Wiązanie murów z bloczków betonowych, cegieł silikatowych oraz cegieł kratówek jest 
realizowane przy zachowaniu takich samych zasad i metod, jak przy wznoszeniu murów                 
z cegieł ceramicznych pełnych.  

Mury z bloczków z betonu komórkowego, z bloczków silikatowych oraz pustaków 
ceramicznych  
W przypadku murów z pustaków ceramicznych są stosowane ogólne zasady wiązania cegieł. 
W miejscach newralgicznych (narożniki, filary międzyokienne itp.) istnieje konieczność 
stosowania elementów ułamkowych. Najlepiej te funkcje spełniają cegły modularne lub 
elementy uzupełniające dany system murowania. Bardzo ważną rzeczą przy murowaniu 
ścian jednowarstwowych jest orientacja układu drążeń pionowych w pustakach względem 
lica ściany. Ma to bezpośredni wpływ na jej izolacyjność cieplną i nośność. Z tego powodu 
pustaki układa się tak, aby szczeliny występowały równolegle do powierzchni zewnętrznej 
ściany. W ścianach wielowarstwowych, w których jest stosowany dodatkowy materiał 
izolacyjny, orientacja drążeń nie ma już tak dużego znaczenia. Przesunięcie spoin pionowych 
powinno wynosić co najmniej 5–6 cm.  
Z uwagi na wykonanie spoin wspornych (poziomych) można rozróżnić:  
-murowanie na zwykłe spoiny grubości od 8 mm do 15 mm;  

-murowanie na spoiny pasmowe grubości od 8 mm do 15 mm;  

-murowanie na cienkie spoiny grubości od 1 mm do 3 mm, przy zastosowaniu elementów                
o dużej dokładności wykonania.  
 
Z uwagi na rodzaj złącza pionowego między elementami rozróżnia się łączenia:  
-zwykłe, z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych łączonych elementów;  
-na suchy styk, ale tylko w przypadku pustaków o odpowiednim kształcie;  
-na pióro i wpust.  

Mury z bloczków z betonu komórkowego oraz z bloczków silikatowych także wykonuje się z 
zastosowaniem powyższych zasad.  
Poniżej przedstawiono sposoby wykonania newralgicznych miejsc w murze w zależności od 
wybranego systemu wznoszenia ścian. 
 



    

Murowanie z pustaków ceramicznych poryzowanych 

  Murowanie z bloczków silikatowych 

 

Temat 25. Mury z bloczków gazobetonowych. 

z bloczków z betonu komórkowego – tak jak w przypadku murów z innego rodzaju 
bloczków wznosi się je szybko i stosunkowo łatwo. W konstrukcji pełnią funkcje nośne i 
działowe. Mają różne grubości – w zależności od ściany, jaką chcemy uzyskać 
(jednowarstwową lub dwuwarstwową);  

 

Temat 26. Mury z bloczków betonowych. 

– najczęściej pełnią funkcje ścian fundamentowych lub piwnicznych. Ze względu na 
niewielkie gabaryty elementów wznoszenie tego typu murów jest pracochłonne. Grubość 
muru odpowiada grubości 1 lub 1,5 cegły;  



 

Temat 27. Mury z pustaków żużlobetonowych Alfa. 

Sposób murowania jak w temacie 23,24 

 

Temat 28. Ścianki działowe. 

Ściany działowe są przegrodami dzielącymi przestrzeń wewnętrzną obiektu w obrębie 

poszczególnych kondygnacji na pomieszczenia służące założonym potrzebom funkcjonalnym.                    

Ściany te nie przejmują obciążeń od innych elementów budynku. Dlatego, w razie potrzeby zmiany 

funkcji użytkowej pomieszczeń, można je usunąć. Natomiast zmiana usytuowania tego rodzaju ścian, 

a także wykonanie nowych wymaga akceptacji osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia 

budowlane. 



Ściany działowe powinny spełniać wymagania dotyczące nośności i stateczności, jak również 

charakteryzować się odpowiednimi właściwościami fizycznymi, a w szczególności odpowiednią 

izolacyjnością akustyczną (jeżeli stanowią przegrodę międzymieszkaniową), a także izolacyjnością 

termiczną (jeśli są przegrodą między pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi), odpowiednią 

odpornością ogniową, małym ciężarem, korzystną paroprzepuszczalnością, małą wilgotnością                        

w stanie powietrzno-suchym, niezbyt dużą nasiąkliwością, szybkim wysychaniem.                                      

Powinny również cechować się odpowiednią, w stosunku do założeń projektowych, trwałością 

eksploatacyjną oraz mieć korzystne parametry z punktu widzenia warunków zdrowotnych                              

w pomieszczeniach. 

Ściany działowe jednorodne prefabrykowane są najczęściej wykonywane z betonu zwykłego bądź 

lekkiego, żużlobetonu, gipsobetonu lub gipsu.  

Ściany działowe tradycyjne są wykonywane z elementów murowych, ułożonych w określony sposób                

i połączonych ze sobą zaprawą. Mur charakteryzuje się stosunkowo dużą wytrzymałością na ściskanie 

oraz małą na rozciąganie i ścinanie. Wartości tych wytrzymałości zależą od wytrzymałości elementów 

murowych i zaprawy, sposobu wiązania, grubości spoin oraz dokładności wypełnienia spoin i ułożenia 

poszczególnych warstw elementów murowych. 

 

Temat 29. Mury z kamienia naturalnego. 

– najczęściej można je spotkać w obiektach inwentarskich i użyteczności publicznej. 
Występują również jako murki oporowe w obiektach małej architektury oraz jako 
wszelkiego rodzaju licówki. Rozróżnić można mury z kamieni nieregularnych (dzikie, 
cyklopowe), półregularnych (warstwowe, rzędowe)i regularnych (z bloczków i ciosów):  
 
mur warstwowy wykonuje się z ułożonych poziomo kamieni łupanych o dużych i płaskich 
powierzchniach. W narożnikach i w pewnych odstępach w ścianie muru umieszcza się duże 
kamienie, które wyznaczają wysokość warstw (wskazane jest, żeby każda z nich miała nie 
mniej niż 10 cm). Elementy kolejnych warstw powinny być przewiązane – podobnie jak 
cegły w murze,  

mur cyklopowy wykonuje się z dużych kamieni łamanych lub polnych, które mają 
przyciosaną powierzchnię. Układa się je nieregularnie, jednak powinny one szczelnie 
wypełniać lico muru i przylegać do siebie największymi powierzchniami. Leżące na sobie 
elementy muru należy przewiązać. Najlepiej, jeśli kamienie są tak ułożone, że w jednym 
punkcie muru łączą się najwyżej trzy spoiny,  

mur z ciosów wykonuje się z prostopadłościennych bloków kamiennych różnej wielkości, 
układanych warstwowo, co daje nieregularny przebieg bocznych spoin.  



 mur warstwowy 

 mur cyklopowy 

 mur z ciosów kamiennych 

 
 

Temat 30. Wykonywanie murów szczelinowych. 

Aby poprawić izolacyjność termiczną ścian murowanych stosuje się w nich szczeliny powietrzne lub 

ocieplenie warstwą z materiału izolacyjnego; powstaje wtedy ściana szczelinowa lub warstwowa. 



 

1. Czy mury ceramiczne można stosować do budowy fundamentów? 

2. Jakimi sposobami można łączyć (w sposób prawidłowy) ścianę nośną z działową. 

3. Ściany działowe powinny spełniać wymagania dotyczące – proszę wymienić jakie. 

 

Odpowiedzi napisane własnoręcznie w zeszycie.  

Proszę przesłać zdjęcia z dopiskiem zadanie ostatnie  do 16.11.202r. na adres 

jsuszek@ckz.swidnica.pl 
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