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

samym końcu dokumentu. Pozdrawiam Jan Sebastian Suszek 

Temat 13. Sposoby i metody wykonywania robót murowanych. 

Roboty murowe należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową i zasadami sztuki 

murarskiej.  

O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach 

odniesienia wyrobów murowych nie podano inaczej, to: 

 • mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania elementów 

murowych i grubości spoin tak, aby ściana stanowiła jeden element konstrukcyjny,  

• spoiny poprzeczne i podłużne w sąsiednich warstwach muru powinny być usytuowane 

mijankowo,  

• mury należy wnosić możliwie równomiernie na całej ich długości,  

• elementy murowe powinny być czyste i wolne od kurzu,  

• przed wbudowaniem elementy murowe powinny być moczone, 

 

Temat 14. Kontrola pionu i poziomu murów. 

 



 

 

 

 



 

Temat 15 i 16. Rodzaje grubość spoin. Grubości murów. 
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Temat 17. Narzędzia i sprzęt do robót murarskich 

4.1 Narzędzia i sprzęt wykorzystywane przy wykonywaniu konstrukcji murowych  
Przy wykonywaniu konstrukcji murowych niezbędne jest używanie specjalnie 
dedykowanych do tego celu narzędzi. Stosowanie ich czyni pracę szybszą i bardziej 
precyzyjną. Narzędzi, które biorą udział w procesie wznoszenia murów, jest wiele, można je 
jednak sklasyfikować. Podział narzędzi przedstawiono poniżej.  
4.1.1 Narzędzia stosowane bezpośrednio przy wznoszeniu murów1  

Kielnia murarska składa się z płaskiej, stalowej płytki o grubości od 1,5 mm do 2 mm i 
trójkątnym lub trapezowym kształcie, połączonej z łącznikiem, wygiętym w kształcie litery 
„S”, wykonanym z pręta stalowego o średnicy ok. 8–10 mm. Całość jest zakończona 
drewnianym trzonkiem. Kielnie służą do nakładania i rozprowadzania zaprawy budowlanej 
w trakcie układania cegieł (murowania) i do narzucania zaprawy podczas ręcznego 
tynkowania. Kielnia z jedną zaostrzoną krawędzią jest także używana w pracach 
archeologicznych do odgarniania ziemi.  
W zależności od tego, jakim systemem wznosimy ściany, będziemy mieli możliwość wyboru 
specjalnych kielni lub dozowników. Rozprowadzają one zaprawę cienkowarstwową lub 
klejową na żądaną grubość. Stosowanie ich jest zalecane ze względów ekonomicznych (małe 
straty przy nakładaniu) oraz z powodu łatwości i szybkości wykonywania spoin.  
Pojawienie się na rynku nowoczesnych elementów z ceramiki poryzowanej poskutkowało 
wprowadzeniem nowych narzędzi murarskich, dostosowanych do potrzeb poszczególnych 
systemów. Narzędzia te (wałek do zapraw cienkowarstwowych i pistolet do zaprawy w 
piance) pozwalają na szybkie, precyzyjne i łatwe nakładanie zaprawy bez jej nadmiernego 
zużycia.  
Kolejnymi narzędziami, bezpośrednio używanymi przez murarzy, są czerpaki. Służą do 

nakładania zaprawy na mur i mogą mieć różną formę. Na rysunku 4.1 pokazano czerpak w 

kształcie rondla. Z kolei wiaderko murarskie służy do transportu niewielkiej ilości 

zaprawy na krótkie i średnie odległości. 



 

Młotek murarski, zwykle nieco większy od młotka tradycyjnego, służy 

do łamania cegieł, kruszenia lub podbijania twardych materiałów 

budowlanych. Za jego pomocą można również przycinać cegły. 

Odmianą młotka jest kirka o spłaszczonym, hartowanym ostrzu, które 

ma orientację pionową. Najczęściej używa się jej w pracach 

rozbiórkowych, do oczyszczania cegieł ze starej i stwardniałej zaprawy. 

Do prac murarskich wykorzystuje się także młotek gumowy. Używa się go w przypadku 

wznoszenia murów z materiałów takich jak bloczki z betonu komórkowego czy bloczki silikatowe.  

Kolejną grupę stanowią narzędzia, za których pomocą murarz wyznacza 
lub sprawdza kierunki, wymiary i płaszczyzny. W tej grupie znajdują się:  
pion murarski, który służy do sprawdzania pionowości murów. Zwykle 
ma kształt metalowego stożka, zawieszonego na wytrzymałej lince. Kiedy 
ściana jest prostopadła względem podłoża, uznajemy ją za pionową. Pion 
murarski jest niezastąpiony przy renowacji, budowie itp.;  
 

poziomica uniwersalna służy do sprawdzania poziomu każdej kolejnej warstwy 
układanych elementów murowych. O poziomie świadczy znajdujący się w przedziałce 
pęcherzyk powietrza na libelli rurkowej, ustawiony w pozycji poziomej. Dokładność 
poziomicy zależy w pierwszej kolejności od przewagi libelli, a następnie od jakości jej 
osadzenia, jakości wykonania samej poziomicy i użytego materiału oraz jej długości;  

 

 

 

 

 

 

 

łata murarska służy do kontroli wszelkiego rodzaju równości powierzchniowych. Jest to 

narzędzie o przekroju trapezowym lub prostokątnym, z otworami chwytnymi lub bez nich. 

Zwykle ma długość od 1,5 m do 3,0 m. Można spotkać łaty murarskie z dodatkowymi libellami 

pionowymi i poziomymi. Coraz częściej zastępuje zwykłą, „krótką” poziomicę. Łata murarska jest 

wykorzystywana do wyznaczania linii startowej układanej powierzchni, np. glazury;  

linia ważna (linia pozioma) służy do sprawdzenia, czy wykonany mur jest poziomy na 
dłuższym odcinku. W tym celu używa się deski o przekroju 4 × 20 cm i długości od 4,0 m do 
5,0 m. Następnie układa się na linii ważnej poziomice lub sprawdza poziom przy użyciu 
węża wodnego;  
 



 
wąż wodny, zwany także szlaufwagą, wasserwagą lub poziomicą wężową, służy do 
sprawdzania i przenoszenia poziomów na większe odległości – od 8 m do 20 m. Jest to wąż 
gumowy o średnicy 10 mm, z osadzonymi na końcach szklanymi rurkami z podziałką. Działa 
na zasadzie naczyń połączonych. Po napełnieniu wodą w szklanych rurkach będzie 
pokazywany taki sam poziom. Ciecz, dzięki siłom grawitacji, dąży to tego, aby spłynąć 
najniżej, a pęcherzyk, na który działa siła wyporu (zgodnie z prawem Archimedesa), zajmuje 
najwyższy punkt libelli. W położeniu roboczym (poziomym) libelli beczkowej najwyższy 
punkt znajduje się w jej środku, gdyż tam średnica ampułki jest największa. Droga, po której 
porusza się pęcherzyk w czasie pomiaru, jest wycinkiem okręgu o dużym promieniu. Dzięki 
temu, po odchyleniu libelli od poziomu, pęcherzyk przesuwa się nieznacznie poza jej podział 
kreskowy. Pozwala to stwierdzić, który koniec libelli jest wyżej i określić, jakie regulacje są 
potrzebne, aby wypoziomować libellę. Dopiero po znacznym odchyleniu libelli od poziomu 
pęcherzyk przesuwa się do końca ampułki. Szlaufwaga może być stosowana do pomiaru 
małych kątów;  

 

 
sznur murarski służy do wyznaczenia zewnętrznej powierzchni 
murowanej ściany. Rozciąga się go pomiędzy dwoma wymurowanymi 
narożnikami, a następnie uzupełnia poziom brakującymi elementami 
murowymi;  
 
kątownik murarski służy do sprawdzenia kąta prostego pomiędzy dwoma 
łączonymi ścianami. Może mieć różne długości ramion – im dłuższe ramię, 
tym pomiar będzie dokładniejszy. Kątowniki murarskie wykorzystuje się 
również jako kątowniki ślusarskie.  
 

 

 

 

Temat 18. Organizacja stanowiska pracy murarza. 

Prace murarskie obejmują: 

 – ustawienie rusztowań,  

– przygotowanie zaprawy,  

– transport materiałów,  

– układanie murów.  



Układanie muru wykonują zespoły lub murarze pracujący indywidualnie. Istotnym elementem 

dobrego zorganizowania pracy murarza jest wznoszenie murów pasmami, zmiana wysokości 

rusztowań tak, aby jedno pasmo miało wysokość 1,0÷1,2 m, zaopatrywanie pracowników w 

odpowiedni sprzęt murarski i ochronny, zapewnienie ciągłości dostaw materiałów. W przypadku 

dużego obiektu i wykonywania murowania w systemie zespołowym, dzieli się go na działki tak, aby 

zapewnić Murowanie zespołowe, dające większą wydajność, jest częściej stosowane. Zespół może 

liczyć od 2 do 6 osób. Najmniejszy zespół dwójkowy, tworzy wykwalifikowany murarz, który układa 

cegły oraz pomocnik, wykonujący następujące czynności: polewanie muru wodą, dostarczanie 

zaprawy i cegieł.  

Oprócz zespołu dwójkowego stosuje się zespoły trójkowe, w którym murarz układa cegły, pierwszy 

pomocnik naciąga sznur i pomaga w układaniu cegieł, drugi pomocnik rozkłada zaprawę i podaje 

cegły. Murowanie zespołowe systemem dwójkowym .Podział budynku na działki robocze zależy od 

wielkości i kształtu budynku, rodzaju murów, a także sposobu wykonywania takich elementów jak 

stropy i nadproża. Działkę roboczą dzieli się na stanowiska robocze. Prawidłowa organizacja 

stanowiska roboczego polega na: – podziale jego na trzy równoległe do muru pasma: robocze (60 do 

70 cm), materiałowe (również 60 do 70 cm) i transportowe (115 do 125 cm), – właściwym ustawieniu 

stosów cegły i skrzyń z zaprawą, – zapewnieniu stałego porządku i czystości na stanowisku. Pasmo 

robocze służy do poruszania się murarza lub zespołu murarzy. W paśmie materiałowym układa się 

cegły, zaprawę oraz naczynia z wodą. Schemat stanowiska roboczego przy murowaniu Długość 

stanowiska pojedynczego murarza wynosi 2,5÷3,0 m, a zespołu w zależności od liczby murarzy 5÷30 

m. Dobra organizacja pracy to taka, w której:  

– pracownicy nie przeszkadzają sobie nawzajem,  

– praca nie wymaga dodatkowego wysiłku (schylanie się, podnoszenie rąk),  

– narzędzia rozmieszczone są pod ręką i nie tworzą bałaganu. 

 

Temat 19. Sposoby murowania. 

Sposoby wykonywania murów zależą od kształtu, wielkości i masy elementów stosowanych do 

wykonania muru oraz od konsystencji zaprawy. 

 Najczęściej stosuje się:   

– murowanie na wycisk zaprawy cegłą wykonuje się tylko przy zaprawach plastycznych: wapiennej                 

i wapienno-cementowej  

– murowanie na wycisk z podcięciem zaprawy kielnią różni się od poprzedniego sposobu tym, że 

murarz, posługując się kielnią, zbiera nadmiar zaprawy, która wyciska się na zewnątrz. Ten sposób 

murowania stosuje się przy wykonywaniu muru z pełnymi spoinami;  

– murowanie na docisk zaprawy kielnią stosuje się przy zaprawach mało plastycznych; jest to 

najwolniejszy sposób murowania, ale mur wykonany tym sposobem wykazuje największą 

wytrzymałość i charakteryzuje się ekonomiczniejszym zużyciem zaprawy; 



 – murowanie z nakładaniem zaprawy na część lub na całą powierzchnię boczną cegły; w przypadku 

nakładania zaprawy na część powierzchni bocznej cegły– po ułożeniu pewnej partii cegieł, zalewa się 

puste spoiny zaprawą; przy wykonywaniu murowania z nakładaniem zaprawy na całą powierzchnię 

boczną cegły – nie trzeba zalewać spoin rzadką zaprawą, dzięki czemu mur jest mocniejszy                                  

i bezpośrednio po wykonaniu mniej zawilgocony. 

Temat 20 i 21. Wyznaczanie położenia murów. Ławy drutowe. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

1. Proszę narysować w zeszycie tabelę grubości murów. 

2. Napisać jakiej zasadzie działa wąż wodny(poziomica wężowa) i do czego służy. 

3. Oraz opisać do czego służy ława drutowa. 
Odpowiedzi napisane własnoręcznie w zeszycie.  

Proszę przesłać zdjęcia z dopiskiem zadania 2 do 9.11.202r. na adres jsuszek@ckz.swidnica.pl 

mailto:jsuszek@ckz.swidnica.pl

