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Projektowanie i wykonawstwo konstrukcji murowych z silikatów

Część 2 b
Wpływ projektowania i wykonawstwa 

na jakość murowanych ścian
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trajektorie naprężeń 

ściskających,

największe rozciągania,

rysy

Rysy w miejscach koncentracji naprężeń

Strefa podokienna

Rysy w miejscach koncentracji naprężeń

Narożniki ścian

Drewniany strop belkowy lub 
strop jednokierunkowo zbrojony

Dach obciążający jedną 

ścianę
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Rysy w miejscach koncentracji naprężeń

Budynki o różnej wysokości
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Rysy wywołane odkształceniami ścian

Zarysowania od dokształceń mogą być 
wywołane:

 wpływami reologicznymi (skurcz, 
pęcznienie)

 wpływami termicznymi

Porównanie parametrów odkształceniowych wg DIN i PN-2007

Materiał 
elementu 

murowego

Odkształcalność 
reologiczna* wg DIN

[mm/m]

Końcowe 
wartości 
skurczu s,

wg PN

Odkształcalność 
termiczna wg DIN

[10-6/C] 

Wsp. 
odkszt. 
term. t

[10-6/C]
wg PN

Zalecana do 
obliczeń

Przedział 
możliwych 

wartości

Zalecana do 
obliczeń 

Przedział 
możliwych 

wartości

ceramika 0 (-0,2)÷(+0,3) -0,2 6 5÷7 6

Silikat -0,2 (-0,1)÷(-0,3) -0,4 8 7÷9 9

Kruszywowy 
beton lekki

-0,4 (-0,2)÷(-0,5) -1,0 10; 8* 8÷12 10

Beton zwykły -0,2 (-0,1)÷(-0,3) -0,6 10 10 10

Beton
komórkowy

-0,2 (-0,3)÷(+0,1) -0,4 8 7÷9 8

znak „-” oznacza odkształcenia skurczowe, znak „+” pęcznienie spowodowane np. wpływami 
chemicznymi lub podciąganiem wody; * beton na kruszywie lekkim z domieszką glińca;   

Rysy wywołane odkształceniami ścian

Wpływy reologiczne i termiczne
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Parametry odkształceniowe wg PN-EN 1996

Rodzaj elementów murowych

Końcowa 
wartość 

współczynnika 
pełzania a



Rozszerzalność pod 
wpływem wilgoci lub 

skurcz b

mm/m

Współczynnik 
liniowej 

odkształcalności 
termicznej, t, 10-

6/K
Ceramika 0,5 do 1,5 -0,2 do +1,0 4 do 8

Silikaty 1,0 do 2,0 -0,4 do –0,1 7 do 11

Beton kruszywowy i kamień 
sztuczny

1,0 do 2,0 -0,6 do -0,1 6 do 12

Beton na kruszywach lekkich 1,0 do 3,0 -1,0 do -0,2 6 do 12

Autoklawizowany beton 
komórkowy

0,5 do 1,5 -0,4 do +0,2 7 do 9

Kamień 
naturalny

Magmowy

c -0,4 do +0,7

5 do 9
Osadowy 2 do 7

Metamorficzny 1 do 18
a Końcowy współczynnika pełzania  = c / el, gdzie c jest końcową wartością odkształceń pełzania przy el = σ / E.
b Ujemna wartość rozszerzalności pod wpływem wilgoci lub skurczu oznacza skracanie, natomiast wartość dodatnia oznacza

rozszerzanie.

c Wartości te są zazwyczaj bardzo małe.

Rysy wywołane odkształceniami ścian

Wpływy reologiczne i termiczne

układ ściana-stropy żelbetowe: 1 – mur, 2 – strop żelbetowy, 
3 - naprężenia rozciągające w ścianie, 4 – możliwe zarysowanie

Rysy wywołane odkształceniami ścian

Skurcz elementów murowych i zaprawy
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Ceramika czerwona

Cegła silikatowa
Beton komórkowy

+ 0,6 - 1,6 mm/m

- 0,4 mm/m

Beton zwykły

- 0,6 mm/m

L=25m   DL= 1,5-4,0 cm

L=25m    DL= - 1 cm

Rysy wywołane odkształceniami ścian

Wpływy reologiczne

12

1. Piętro – Silikat/Silikat

2. Piętro -
Czerwona/Czerwona

3. Piętro - Czerwona/Silikat
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• Zastosowanie materiałów o 
różnych właściwościach do 
wykonania ścian zewnętrznych 
(ceramika)                     i 
wewnętrznych (silikaty)

Rysy wywołane odkształceniami ścian

Wpływy reologiczne

Rysy wywołane odkształceniami ścian

Wpływy reologiczne
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Rysy wywołane odkształceniami ścian

Wpływy termiczne

Rysy wywołane odkształceniami ścian

Wpływy termiczne
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Rysy wywołane odkształceniami ścian

Wpływy termiczne

Rysy wywołane odkształceniami ścian

Osiadanie fundamentów
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Uszkodzenia wywołane błędami wykonawczymi

Układanie bloczków

Technologia murowania z elementów wielkoformatowych: 
a) prawidłowy sposób murowania bez wypełniania spoin pionowych, 
b) nieodpowiedni sposób murowania bez wypełniania spoin 
pionowych
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Uszkodzenia wywołane błędami wykonawczymi

Przewiązanie elementów murowych

przewiązanie elementów murowych lP:

– gdy hu  250 mm: większa z wartości 0,4 hu i 40 mm

– gdy hu > 250 mm: większa z wartości 0,2 hu i 100 mm

Uszkodzenia wywołane błędami wykonawczymi

Przewiązanie elementów murowych
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Grubość spoin poziomych (wspornych) i 
pionowych wykonywanych z użyciem zapraw 
zwykłych i lekkich powinna być nie mniejsza 
niż 8 mm i nie większa niż 15 mm.

W przypadku stosowania zapraw do spoin 
cienkich, grubość spoin powinna być nie 
mniejsza niż 0,5 mm i nie większa niż 3 mm.

Spoiny pionowe uważa się za wypełnione, 
jeżeli zaprawa sięga co najmniej na 0,4 
szerokości tej spoiny. W przeciwnym 
przypadku spoiny należy uważać za 
niewypełnione.

Uszkodzenia wywołane błędami wykonawczymi

Grubość spoin

• Tylko ta powierzchnia na 
której jest rozłożona 
zaprawa przenosi 
obciążenia

• Jeżeli zaprawa jest 
rozłożona 
nierównomiernie to 
występują miejscowe 
koncentracje naprężeń i 
mur jest znacznie bardziej 
podatny na uszkodzenia

Uszkodzenia wywołane błędami wykonawczymi

Wypełnienie spoin wspornych
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• Zaprawa powinna mieć odpowiednią konsystencję „gęstej 
śmietany” wówczas spoina wsporna ma grubość w murze ok. 
2mm

• Jeżeli do przygotowania zaprawy użyjemy 20 – 30 % więcej 
wody to zaprawa się rozpłynie i spoina będzie miała grubość 
1mm, czyli tyle ile średnica ziaren i znacznie słabsze 
parametry

• Brak zaprawy w części spoiny wspornej prowadzi do 
koncentracji naprężeń, powoduje trudności w poprawnym 
ustawieniu bloczków czyli wykonaniu prostego i gładkiego 
muru oraz równomiernym rozłożeniu naprężeń

• Krzywo ustawione bloczki w połączeniu z brakiem zaprawy 
w spoinie i nieprawidłowym wiązaniem mogą prowadzić do 
zarysowań

• Brak zaprawy w zewnętrznej części spoiny prowadzi do 
pękania tynków cienkowarstwowych

Uszkodzenia wywołane błędami wykonawczymi

Wypełnienie spoin wspornych

Dobór właściwych zapraw dla 

nośnej i elewacyjnej 

warstwy ściany 

szczelinowej

– z uwzględnianiem 

odkształceniowych 

charakterystyk materiału 

oraz trwałości

Prawidłowe wyspoinowanie
warstwy zewnętrznej muru

Źle

Dobrze

15 do 20 mm

Uszkodzenia wywołane błędami wykonawczymi

Spoinowanie elewacji
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Zaprawa nieprzepuszczalna Zaprawa przepuszczalna

Wpływ rodzaju zaprawy

Zaprawa nieprzepuszczalna Zaprawa przepuszczalna

Wpływ rodzaju zaprawy
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Rezultat – porównanie stref zniszczeń

Zaprawa przepuszczalnaZaprawa nieprzepuszczalna

Wpływ rodzaju zaprawy
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