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Dlaczego wapno?
Na zachodzie Europy i w USA coraz czêściej powraca siê do stosowania wapna w zaprawach
i innych materia³ach budowlanych. Wp³yw na to mia³y doświadczenia zwi¹zane z renowacj¹
zabytkowych budowli, podczas których niejako na nowo doceniono wyj¹tkow¹ wszechstronnośæ
wapna. Flandryjski mistrz budowlany Bob Van Reeth, wed³ug dzisiejszego nazewnictwa –
powa¿ny przedsiêbiorca budowlany, prowadz¹cy dzia³alnośæ gospodarcz¹ w okresie, gdy
standardy budowlane obiektów u¿ytku publicznego wyznaczali budowniczowie gotyckich
katedr, zaleca³ ówczesnym w³adzom prowadzenie inwestycji budowlanych z uwzglêdnieniem
400-letniej perspektywy.
Podczas prac konserwatorskich okaza³o siê, ¿e zaprawy wapienne nadal spe³niaj¹ wszystkie
wymagania techniczne, mimo up³ywu setek lat.
Na szczêście w polskim budownictwie nigdy nie odeszliśmy od stosowania wapna, wiêc tym bardziej
nale¿y podtrzymaæ tê tradycjê. Tradycja ta w krajach po³o¿onych bardziej na zachód zyska³a walor
nowoczesności. Doceniono na nowo dorobek poprzednich stuleci, a w³aściwie tysi¹cleci, bo tak
ju¿ d³ugo cz³owiek świadomie u¿ywa wapna w budownictwie.
Chcemy wiêc przypomnieæ to, co jest dorobkiem polskiego budownictwa ogólnego i podaæ tak¿e
trochê informacji o charakterze bardziej miêdzynarodowym.
Pos³uguj¹c siê porównaniem do świata mody, piszemy o powrocie do materia³u, który chocia¿
nigdy nie przesta³ byæ modny, staje siê znów globalnym synonimem w³aściwego wyboru.

Wapno jest spoiwem wykorzystywanym od XI wieku przy budowie Wawelu.
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1. Dlaczego stosowanie tradycyjnych zapraw budowlanych
w XXI w. jest powszechne i uzasadnione
Pomimo bombardowania potencjalnych klientów bardzo bogat¹ ofert¹ fabrycznie przygotowanych
mieszanek (czyli takich, z których po dodaniu wody i wymieszaniu otrzymujemy gotow¹ do pracy
zaprawê), dalej przy pracach murarskich stosuje siê tradycyjne zaprawy cementowo-wapienne.
Jednym z podstawowych powodów ich ci¹g³ego stosowania jest korzystna relacja pomiêdzy cen¹
a w³aściwościami technologicznymi oraz jakości¹ zaprawy.
Wapno w zaprawie spe³nia bardzo wiele funkcji:
Jest spoiwem mineralnym.
Zwiêksza urabialnośæ zaprawy, czyli pozwala na ³atwiejsze wykonywanie robót.
Zapewnia świe¿ej mieszance:
– korzystn¹ retencjê, czyli zatrzymanie w zaprawie wody potrzebnej zarówno do komfortu
prowadzenia robót, jak i prawid³owego wi¹zania zaprawy,
– wyd³u¿enie czasu zachowania w³aściwości roboczych
Zwiêksza przyczepnośæ i szczelnośæ po³¹czenia pomiêdzy stwardnia³¹ zapraw¹
a elementem murowym.
Zapewnia optymaln¹ równowagê pomiêdzy szczelności¹ spoiny a jej zdolności¹ do transportu
wilgoci, czyli nie zak³óca tzw. „oddychania ściany”, co w przypadku tynku wi¹¿e siê
z zapewnieniem korzystnej równowagi wilgotnościowej w pomieszczeniu.
Zwiêksza elastycznośæ stwardnia³ej zaprawy.
Poprzez wyd³u¿enie czasu twardnienia zaprawy murarskiej oraz zdolności samozabliźniania
mikropêkniêæ zaprawy, zapobiega powstawaniu nieszczelności w ścianach podczas
wstêpnych osiadañ budynku.
Zwiêksza odpornośæ muru na obci¹¿enia dynamiczne, pochodz¹ce np. od ruchu pojazdów,
t¹pniêæ gruntu, szkód pokopalnianych.
Jest grzybobójcze.
Na koniec jeszcze jedna uwaga. Plastyfikatory do zapraw, o których mówi siê, ¿e maj¹ zastêpowaæ
wapno w zaprawach, s¹ chemicznymi domieszkami, które praktycznie rzecz bior¹c zazwyczaj
jedynie poprawiaj¹ urabialnośæ zaprawy cementowej. Ich sk³ad jest zwykle znany tylko producentowi.
Stosowanie domieszek nie daje takich efektów jak dodawanie wapna do zapraw (elastycznośæ
zaprawy, przepuszczalnośæ, efekt samozabliźniania siê mikropêkniêæ, itd.).
Dokumentem dopuszczaj¹cym obecnie dan¹ domieszkê do obrotu handlowego jest Aprobata
Techniczna wydana przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie. Aprobata stawia przed
wykonawc¹ wymóg ka¿dorazowego laboratoryjnego sprawdzenia rzeczywistych w³aściwości
zaprawy otrzymanej w wyniku stosowania domieszek (w tym wytrzyma³ości na ściskanie).
W tym opracowaniu polecamy zaprawy, do wykonania których laboratorium na budowie nie
jest potrzebne.
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2. Materia³y do sporz¹dzenia świe¿ej mieszanki zaprawy
2 .1

Kruszywo

Kruszywo, którym przy sporz¹dzaniu zapraw murarskich i tynkarskich jest zazwyczaj piasek,
odgrywa bardzo wa¿n¹ rolê zarówno w fazie stosowania zaprawy na budowie, jak i w determinowaniu w³aściwości stwardnia³ej zaprawy.
Przez piasek w przypadku zapraw rozumie siê zazwyczaj w polskiej literaturze technicznej kruszywo
o uziarnieniu w granicach od 0,25 do 2,0 mm.
Jednak do wykonania szlachetnych zapraw tynkarskich nale¿y stosowaæ nastêpuj¹ce kruszywa:
Py³y o wymiarach ziarna mniejszych lub równych 0,10 mm.
M¹czki o wymiarach ziarna mniejszych lub równych 0,25 mm.
Mia³ drobny o wymiarach ziarna od 0,25 do 0,5 mm.
Mia³ średni o wymiarach ziarna od 0,5 do 1,0 mm.
Mia³ gruby o wymiarach ziarna od 1,0 do 2,0 mm.
Grysik drobny o wymiarach ziarna od 2 do 3 mm.
Grysik średni o wymiarach ziarna od 3 do 5 mm.
Grysik gruby o wymiarach ziarna od 5 do 8 mm.
Grys drobny o wymiarach ziarna od 8 do 12 mm.
Grys średni o wymiarach ziarna od 12 do 18 mm.
Ze wzglêdu na źród³o pochodzenia piasek dzielimy na:
Piasek rzeczny jest zazwyczaj mniej zanieczyszczony, a jego ziarna posiadaj¹ kszta³t kulisty.
Piasek kopany jest zbudowany z ziaren o kszta³cie wielobocznym, a krawêdzie jego ziaren
s¹ ostre.
Niezale¿nie od źród³a pochodzenia ka¿dy piasek czy grys, przewidziany do stosowania w zaprawie,
powinien byæ p³ukany. Proces ten ma na celu usuniêcie zanieczyszczeñ, które w istotny sposób
obni¿aj¹ jakośæ zaprawy.
U¿ycie piasku kopanego pozwala na otrzymanie takiej struktury zaprawy, która daje zaprawê
o wiêkszej mechanicznej trwa³ości.
Na ostateczne w³aściwości zaprawy wp³ywa tak¿e wilgotnośæ piasku. Je¿eli wykonamy mieszankê
zaprawow¹ z zupe³nie wysuszonego piasku, uzyskamy stwardnia³¹ zaprawê o ni¿szej odporności
mechanicznej ni¿ ta, do której wykonania u¿yto wilgotnego piasku.
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Wapno

Na polskim rynku budowlanym wapno hydratyzowane (suchogaszone) jest produktem ogólnie
dostêpnym. Zazwyczaj sprzedawane jest w workach uk³adanych na paletach ofoliowanych, czyli
w postaci ³atwej do transportu i sk³adowania na budowie.
W zaprawie wapno jest tym spoiwem, które wi¹¿e powietrznie, czyli dziêki reakcji z dwutlenkiem wêgla.
Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e do tej „powietrznej reakcji” potrzebna jest tak¿e woda.
Amerykañska norma ASTM C 270 podkreśla, ¿e prawdopodobnie najbardziej istotn¹, pojedyncz¹,
fizyczn¹ cech¹ zaprawy stwardnia³ej jest jej przyczepnośæ do pod³o¿a. Dodawanie wapna do
zaprawy zdecydowanie podnosi jej przyczepnośæ oraz wp³ywa na jakośæ i trwa³ośæ po³¹czenia
murarskiego. Bardzo dobra przyczepnośæ zapraw z wapnem uzyskiwana jest dziêki jego du¿emu
rozdrobnieniu (znacznie wiêkszemu ni¿ cement).
Wapno hydratyzowane stanowi bardzo wa¿ny sk³adnik nie tylko tradycyjnych zapraw budowlanych, ale tak¿e nowoczesnych, fabrycznie produkowanych zapraw murarskich i tynkarskich.
W zaprawach fabrycznych wapno pe³ni wiele ró¿norodnych funkcji.
Wapno hydratyzowane jest jednocześnie:
Spoiwem.
Wielozadaniow¹ „domieszk¹” kompleksow¹.
Sk³adnikiem modyfikuj¹cym wiele w³aściwości świe¿ej zaprawy, np. przez spowolnienie
jej twardnienia.
Substancj¹ modyfikuj¹c¹ wiele w³aściwości gotowej zaprawy murarskiej, np. przez zdolnośæ
samozabliźniania pozwala na zachowanie szczelności muru we wstêpnej fazie standardowych
osiadañ budynków.
Środkiem grzybobójczym.
Środkiem umo¿liwiaj¹cym naturalne utworzenie korzystnej struktury porów w zaprawie
murarskiej i tynku, która miêdzy innymi umo¿liwia tworzenie korzystnego mikroklimatu
w pomieszczeniu.
Sk³adnikiem zaprawy, który zwiêksza odpornośæ konstrukcji murowej na obci¹¿enia
dynamiczne (np. od ruchu ko³owego pojazdów).

2 .3

Cement

Do wykonywania tradycyjnych zapraw polecamy stosowanie cementu portlandzkiego bez
dodatków CEM I. Oznaczenie cementu CEM I 32,5 określa, ¿e jest to cement portlandzki
(CEM I) o wytrzyma³ości normowej na ściskanie po 28 dniach wiêkszej od 32,5 MPa (32,5).
W zaprawie cementowo-wapiennej spe³nia on funkcjê spoiwa hydraulicznego. W odró¿nieniu
od wapna hydratyzowanego cement portlandzki wi¹¿e dziêki reakcji z wod¹.
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2 .4

Woda

Woda z miejskiej sieci, która nadaje siê do picia, jest w³aściwa do stosowania do zarabiania
zapraw murarskich. W przypadku pobierania wody z innych źróde³ nale¿y j¹ zbadaæ laboratoryjnie.

3. Tradycyjne zaprawy murarskie
Wspó³cześnie tradycyjna zaprawa murarska nazywana jest zapraw¹ zwyk³¹. Jak ju¿ wspomniano, norma USA ASTM C 270 podkreśla, ¿e prawdopodobnie najbardziej istotn¹, pojedyncz¹,
fizyczn¹ cech¹ zaprawy stwardnia³ej jest jej przyczepnośæ do pod³o¿a.
W spoinie pomiêdzy elementami murowymi grubośæ zaprawy zwyk³ej waha siê pomiêdzy 3 a 20 mm.
Podstawowym zadaniem stwardnia³ej zaprawy murarskiej jest z³¹czenie elementów murowych
w ścianê zdoln¹ do skutecznego przenoszenia obci¹¿eñ. Dodatkow¹ funkcj¹ jest kompensowanie odchy³ek wymiarów elementów murowych. Umo¿liwia to równomierny rozk³ad obci¹¿eñ
w przekroju konstrukcji murowej.
Stwardnia³a zaprawa murarska spe³nia tak¿e funkcje zwi¹zane z ruchem ciep³a i wilgoci przez
ścianê (Zdjêcie 1). Jeśli chodzi o tê grupê w³aściwości, to wapno odgrywa wiod¹c¹ rolê w tworzeniu
korzystnego mikroklimatu w pomieszczeniach.
W samym procesie murowania bardzo wa¿ne s¹ w³aściwości robocze świe¿ej mieszanki
zaprawowej. Maj¹ one wp³yw zarówno na komfort pracy, jak i jakośæ produktu finalnego.
Nale¿¹ do nich miêdzy innymi:
Urabialnośæ.
Czas zachowania w³aściwości roboczych przez mieszankê.
Plastycznośæ.
Zdolnośæ retencji (utrzymania) wody.
Po¿¹dane w³aściwości świe¿ej mieszanki zmieniaj¹ siê wraz z temperatur¹, w której prowadzone s¹
prace murarskie, rodzajem bloczka, z którego wykonywana jest konstrukcja murowa oraz z wieloma
innymi czynnikami.
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Zdjêcie 1. Zaprawa bez wapna – s³aba przyczepnośæ zaprawy do pod³o¿a u³atwia dostawanie siê wody
do wnêtrza muru.

4. Podzia³ zapraw murarskich
w zale¿ności od wytrzyma³ości na ściskanie
Podstawowym, normowym wyró¿nikiem zaprawy jest jej wytrzyma³ośæ na ściskanie. W zale¿ności
od wytrzyma³ości określa siê tzw. markê zaprawy (w normach do obliczania konstrukcji murowych
nazywana jest klas¹ zaprawy). Marka zaprawy jest wyra¿ana symbolem literowo-liczbowym
(przyk³adowo M4), gdzie liczba (w naszym przyk³adzie 4) oznacza średni¹ wytrzyma³ośæ zaprawy
na ściskanie po 28 dniach wyra¿on¹ w MPa.
Marka zaprawy zale¿y od wielu czynników. Najwiêkszy wp³yw na markê zaprawy ma proporcja
kruszywa do materia³u wi¹¿¹cego. Im wiêcej materia³u wi¹¿¹cego w zaprawie, tym wy¿sza
marka. Norma PN-90/B-14501 rozró¿nia zaprawy w zale¿ności od ich marek i ustanawia
nastêpuj¹cy szereg:
M0,3

M0,6

M1

M2

M4

M7

M12

M15

Markê (klasê) zaprawy murarskiej powinien określaæ projekt budowlany.

M20
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5. Receptury zapraw murarskich
W celu przygotowania tradycyjnej zaprawy murarskiej na budowie stosuje siê receptury wed³ug
orientacyjnych sk³adów objêtościowych. W oparciu o lata doświadczeñ, usankcjonowanych norm¹
PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwyk³e”, podaje siê sk³ad objêtościowy, np. dla zaprawy
cementowo-wapiennej „1:2:9” bêdzie oznacza³o, ¿e do jej wykonania trzeba u¿yæ: 1 czêści cementu,
2 czêści wapna i 9 czêści piasku (Rysunek 1).
Ilośæ wody u¿yta do zrobienia świe¿ej mieszanki zaprawowej wp³ywa na jej konsystencjê. W recepturach
podaje siê zazwyczaj tak¹ ilośæ wody, która pozwala na uzyskanie zaprawy o konsystencji plastycznej.
Sk³adniki zaprawy powinny byæ dozowane objêtościowo.

cement – 1
wapno – 2
piasek – 9
Rysunek 1. Sk³ad zaprawy cementowo-wapiennej o proporcji 1:2:9.

5 .1

Zaprawy wapienne

Orientacyjna ilośæ sk³adników na 1 m3 zaprawy o konsystencji plastycznej:
M0,3

1:3
216 kg wapna hydratyzowanego.
1,08 m3 piasku.
250 litrów wody.

M0,6

1:1
410 kg wapna hydratyzowanego.
0,68 m3 piasku.
380 litrów wody.

Na tych zaprawach mo¿na murowaæ ściany wype³niaj¹ce oraz nadziemne ściany nośne w budynkach
jednokondygnacyjnych mieszkalnych.
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Zaprawy cementowo-wapienne

Świe¿o zarobion¹ zaprawê cementow¹ cechuje ma³a urabialnośæ. Natomiast utwardzona zaprawa
cementowa charakteryzuje siê du¿¹ sztywności¹ oraz kruchości¹. Tych wad nie wykazuj¹ zaprawy
cementowe z dodatkiem wapna.
Norma PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwyk³e” podaje orientacyjne sk³ady zapraw cementowo-wapiennych przy zastosowaniu cementu portlandzkiego o marce 25 i 35. Obecnie nie u¿ywa siê ju¿
tych cementów. Dodatkowo sekwencja zapraw podana w tej normie – M0,6, M1, M2, M4, M7 nie jest
zgodna z sekwencj¹ zapraw podan¹ w obowi¹zuj¹cej normie konstrukcyjnej PN-B-03002 „Konstrukcje
murowe nie zbrojone. Projektowanie i obliczanie”, która podaje klasy – M1, M2, M5, M10, M20.
Dlatego te¿ Stowarzyszenie Przemys³u Wapienniczego zleci³o badania, które przeprowadzono na
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W wyniku tych badañ otrzymano orientacyjne sk³ady
zapraw zwyk³ych cementowo-wapiennych, które podajemy poni¿ej.
Orientacyjna ilośæ sk³adników na 1 m3 zaprawy o konsystencji plastycznej:
M1

1:3:12
92 kg cementu portlandzkiego CEM I 32,5 R.
130 kg wapna hydratyzowanego.
0,94 m3 piasku.
321 litrów wody.

M2

1:2,5:10,5
107 kg cementu portlandzkiego CEM I 32,5 R.
124 kg wapna hydratyzowanego.
0,94 m3 piasku.
316 litrów wody.

M5

1:1,25:6,75
165 kg cementu portlandzkiego CEM I 32,5 R.
97 kg wapna hydratyzowanego.
0,95 m3 piasku.
304 litry wody.

M10

1:0,5:4,5
247 kg cementu portlandzkiego CEM I 32,5 R.
57 kg wapna hydratyzowanego.
0,94 m3 piasku.
287 litrów wody
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M20

1:0,25:3,75
293 kg cementu portlandzkiego CEM I 32,5 R.
34 kg wapna hydratyzowanego.
0,93 m3 piasku.
284 litry wody.

Klasê zaprawy stosowanej w konkretnej realizacji powinien określaæ projekt techniczny. Zalecenia
budownictwa ogólnego USA zwracaj¹ uwagê, ¿e nie nale¿y stosowaæwy¿szych klas zaprawy ni¿
ta, która jest przepisana projektem. To zalecenie ma nie tylko podstawy ekonomiczne, ale tak¿e
pod³o¿e technologiczne, o którym ju¿ poprzednio wspominaliśmy.
Wzrost wytrzyma³ości na ściskanie zaprawy (przy zastosowanej wy¿szej ni¿ zaprojektowana klasie)
odbywa siê zazwyczaj kosztem innych korzystnych cech zaprawy, takich jak przyczepnośæ do
elementów murowych czy elastycznośæ zaprawy, które z kolei decyduj¹ o trwa³ości muru w czasie.
Odzwierciedleniem omawianej tu zasady s¹ wartości podane w Tablicy 1, która podaje orientacyjne klasy zaprawy w zale¿ności od wykonywanego elementu murowego. Tablica 1 jest oparta
na zaleceniach zawartych w za³¹czniku do normy ASTM C270.

Lokalizacja

Zewnêtrzna
ponad poziomem
gruntu

Zewnêtrzna
na poziomie
lub poni¿ej gruntu

Wewnêtrzna

Element
konstrukcji murowej

Rodzaj zaprawy
zalecany

alternatywny

ściana nośna

M5

M10 lub M20

ściana
nie przejmuj¹ca
obci¹¿eñ

M2

M5 lub M10

murek ogniowy
(attyka)

M5

M10

ściany fundamentowe,
ściany oporowe,
otwory w³azowe,
kana³y ściekowe,
nawierzchnia brukowa,
chodniki i dziedziñce

M10

M20 lub M5

ściana nośna

M5

M10 lub M20

nienośne
ścianki dzia³owe

M2

M5

Tablica 1. Orientacyjne zastosowanie zapraw w zale¿ności od klasy i wykonywanego z niej elementu
murowego.
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Wykres 1 przedstawia zale¿nośæ pomiêdzy wytrzyma³ości¹ na ściskanie, a wytrzyma³ości¹ na zginanie
zaprawy cementowo-wapiennej w zale¿nościod zawartości wapna (wartości wytrzyma³ości podano
w MPa). Nie jest to obraz rzeczywistej pracy zaprawy murarskiej w murze, poniewa¿ próby przeprowadzono na beleczkach z zaprawy, badanymi bez wspó³pracy z elementami murowymi (ceg³ami,
bloczkami, itp.). Korzystaj¹c z powy¿szego wykresu, mo¿na zaobserwowaæ zakres, w którym
dodatek wapna zwiêksza wytrzyma³ośæ zaprawy na zginanie. Podczas pracy zaprawy murarskiej
w konstrukcji murowej, gdzie bardzo wa¿n¹ rolê spe³nia przyczepnośæ zaprawy do elementu
murowego, pozytywny wp³yw wapna na w³aściwości zaprawy cementowo-wapiennej jest jeszcze
bardziej wyraźny.
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Wykres 1. Wytrzyma³ośæ zaprawy jako funkcja zawartości wapna.

5 .3

Zaprawy cementowe

Zaprawy cementowe równie¿ zalicza siê do zapraw zwyk³ych. Stosuje siê je w miejscach, gdzie
konstrukcja murowa jest w sposób ci¹g³y nara¿ona na oddzia³ywanie wody. Niekorzystne cechy
zaprawy cementowej (ma³a urabialnośæ, ma³a retencja wody, itd.) modyfikuje siê domieszkami
i dodatkami. Ze wzglêdu na z³o¿ony charakter oddzia³ywania domieszki na zaprawê, jej stosowanie wymaga sta³ej kontroli laboratoryjnej. Dlatego te¿ w sytuacjach, kiedy projekt budowli
przewiduje stosowanie zapraw cementowych, zamiast u¿ywania domieszek na w³asn¹ rêkê,
zaleca siê korzystanie z fabrycznie przygotowanych mieszanek cementowych.
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6. Uwagi wykonawcze
zwi¹zane z wykonywaniem robót murarskich
Zaprawa nie powinna mieæ wytrzyma³ości wiêkszej ni¿ bloczek, poniewa¿ mo¿e to byæ przyczyn¹
powstawania rys i pêkniêæ w murze. Do pêkania elementów murowych mo¿e tak¿e prowadziæ
zbyt du¿a sztywnośæ zaprawy cementowej.
W trakcie prac murarskich nale¿y chroniæ przed wod¹ zarówno elementy murowe, piasek, jak
i murowan¹ ścianê. Woda jest potencjalnym nośnikiem soli rozpuszczalnych, które jeśli przedostan¹
siê do muru wraz z zapraw¹ lub wbudowywanym elementem murowym, mog¹ wp³ywaæ na
wyst¹pienie wykwitów solnych na elewacji.
Przy mieszaniu zaprawy z u¿yciem ciasta wapiennego nale¿y zwróciæ uwagê na kolejnośæ dodawania
sk³adników: woda, piasek, a na koniec – ciasto wapienne. Ogólnie, gdy stosujemy wapno w postaci
ciasta wapiennego, to przed dodaniem go do sk³adników suchych nale¿y je rozrzedziæ wod¹.
W przypadku sporz¹dzania zaprawy z u¿yciem wapna hydratyzowanego najpierw nale¿y wymieszaæ
suche sk³adniki, a potem stopniowo dodawaæ wodê do otrzymania jednolitej masy. Mieszanie
mechaniczne powinno trwaæ oko³o 3 minut.
Czas zu¿ycia zaprawy:
Wapiennej – powinien byæ krótszy ni¿ 8 godzin, a w temperaturze przekraczaj¹cej
25°C krótszy od 4 godzin.
Cementowo-wapiennej – nie powinien przekraczaæ 5 godzin od chwili zarobienia,
a w temperaturze powy¿ej 25°C powinien byæ krótszy od 1 godziny.
Cementowej – powinien byæ krótszy od 2 godzin przy normalnych warunkach
temperaturowych, jeśli temperatura przekracza 25°C zaprawa powinna byæ zu¿yta
praktycznie zaraz po zarobieniu.
Jeśli chodzi o prêdkośæ wznoszenia murów, to najkrótszy czas od rozpoczêcia muru dolnej
kondygnacji do rozpoczêcia na tym samym odcinku muru nastêpnej kondygnacji przy wysokości
h [m] muru dolnej kondygnacji wynosi w dobach:
Dla zaprawy wapiennej przy h:
– mniejszym od 3,5 m: 7 dób,
– pomiêdzy 3,5 a 5 m: 8 dób,
– pomiêdzy 5 a 7 m: 9 dób.
Dla zaprawy cementowo-wapiennej przy h:
– mniejszym od 3,5 m: 5 dób,
– pomiêdzy 3,5 a 5 m: 6 dób,
– pomiêdzy 5 a 7 m: 7 dób.
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7. Tradycyjne zaprawy tynkarskie
Podstawowe funkcje tynku to:
Nadanie budowli i jej widocznym elementom estetycznego wygl¹du poprzez odpowiednie wyrównanie powierzchni, nadanie faktury i kolorystyki.
Zabezpieczenie elementów budowli przed wp³ywami atmosferycznymi.
Wyg³adzenie powierzchni pod pow³oki malarskie, tapety, ok³adziny ceramiczne, itp.
Stworzenie we wnêtrzach korzystnego dla mieszkañców mikroklimatu.
Za tradycyjne uwa¿a siê tynki ze spoiwami i lepiszczami mineralnymi, wykonywane tradycyjnymi
sposobami.
Tynki tradycyjne dzielimy na:
Zwyk³e – wykonywane na bazie spoiw mineralnych, bez dodatków dekoracyjnych,
środków wodoszczelnych, kwasoodpornych, itp. – mog¹ byæ wykonane jako jednolub wielowarstwowe.
Ozdobne – tynki zwyk³e z wierzchni¹ warstw¹ tynku barwion¹ pigmentami.
Zdobione – tynki zwyk³e ze zdobieniami wykonanymi w ostatniej zewnêtrznej warstwie
tynku.
Szlachetne – wykonywane podobnie jak tynki zdobione, lecz z zapraw szlachetnych
– mog¹ byæ zestawione z bia³ego cementu, pigmentów oraz kruszyw szlachetnych,
np. marmurowych.
Szlachetne specjalne - z wierzchnimi warstwami tynku wykonywanymi technikami
specjalnymi (sztablatury, stiuki).
W zale¿ności od liczby warstw zaprawy nanoszonych kolejno na pod³o¿e, które ró¿ni¹ siê
w³aściwościami i funkcj¹, rozró¿niamy tynki:
Jednowarstwowe, uzyskiwane przez naniesienie narzutu bezpośrednio na pod³o¿e.
Dwuwarstwowe, które sk³adaj¹ siê z obrzutki i narzutu.
Trójwarstwowe, z³o¿one z obrzutki, narzutu i g³adzi (Rysunek 2).
Wzglêdy techniczne wymagaj¹, aby tynk by³ s³abszy od pod³o¿a. W przypadku tynków wielowarstwowych nale¿y ponadto przestrzegaæ zasady, aby marka zaprawy przewidzianej na nastêpn¹
warstwê tynku nie by³a wy¿sza od marki zaprawy warstwy poprzedniej – patrz Rysunek 3 (nie dotyczy
to g³adzi tynków wypalanych).
W tynkach zewnêtrznych, zw³aszcza w strefach coko³owych, w celu zmniejszenia wp³ywów
zawilgocenia zalecane jest tak¿e stosowanie takiego uk³adu warstw tynku, w którym warstwa
z drobnymi porami u³o¿ona jest na warstwie z porami wiêkszymi. Umo¿liwia to wzglêdnie szybkie
odprowadzenie na zewn¹trz wilgoci wnikaj¹cej do wyprawy tynkarskiej, ze wzglêdu na fakt
przemieszczania siê wody z kapilar wiêkszych do mniejszych.
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woda

woda + sól
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wapno
wytrzyma³oœæ

Rysunek 2. Tynki cementowo-wapienne trój warstwowe – naturalna pompa ss¹ca.

Rysunek 3. Ka¿da kolejna warstwa tynku s³absza od
poprzedniej – równocześnie rośnie przepuszczalnośæ
dla pary wodnej.

Jeśli chodzi o optymalne uziarnienie piasku w poszczególnych warstwach tynku, to polska
literatura techniczna zaleca:
Pierwsza warstwa (obrzutka):
Druga warstwa (narzut):
Trzecia warstwa (g³adź):

2 do 1 mm.
1 do 0,5 mm.
poni¿ej 0,5 mm

Odpowiednio zachodnia literatura techniczna zaleca:
Pierwsza warstwa:
Druga warstwa:
Trzecia warstwa:

4 do 1 mm.
2 do 0,5 mm.
1 do 0,25 mm.

W zale¿ności od rodzaju pod³o¿a i kategorii tynku grubośæ tynku zwyk³ego waha siê od 10 do 20 mm.

8. Podzia³ zapraw tynkarskich
w zale¿ności od wytrzyma³ości na ściskanie
Podobnie jak zaprawy murarskie, zaprawy tynkarskie tak¿e dziel¹ siê na marki i w zale¿ności od
zastosowania tynku, odpowiednie wymagania techniczne wyznaczaj¹ ¿¹dan¹ wartośæ marki tynku.
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9. Receptury zapraw tynkarskich
Obecnie niektóre rodzaje wapna produkowane s¹ wed³ug technologii, dziêki której mo¿na
je dodawaæ bezpośrednio do suchych sk³adników mieszanki tynkarskiej (Zdjêcie 2). Jednak
najlepsze urabialności wykazuj¹ zaprawy z dodatkiem ciasta wapiennego. Dlatego te¿ zaleca siê
moczyæ wapno hydratyzowane przed rozpoczêciem produkcji masy tynkarskiej.
Sposób postêpowania:
1. Pojemnik lub folia powinny byæ szczelne, aby nie dopuściæ do zanieczyszczenia spoiwa
wapiennego.
2. Nalaæ wody do foli (lub innego pojemnika, np. starej wanny), nastêpnie powoli wsypaæ
wapno hydratyzowane – zachowaæ proporcjê oko³o 60-70 litrów wody na 100 kg wapna
hydratyzowanego.
3. Zawartośæ pojemnika wymieszaæ grac¹ lub mniej specjalistycznym sprzêtem (np. czyst¹
motyk¹ lub ³opat¹) do otrzymania jogurtowatej konsystencji.
4. Przykryæ szczelnie grub¹ foli¹ pojemnik i pozostawiæ na oko³o 36 godzin.
Moczenie wapna oraz inne roboty tynkarskie nale¿y wykonywaæ w temperaturze wy¿szej od 5°C.

Zdjêcie 2. Nowoczesna technologia powoduje, ¿e niektóre rodzaje wapna hydratyzowanego nie wymagaj¹
wstêpnego moczenia.

18

Tradycyjne zaprawy murarskie i tynkarskie

9 .1

Tynki wapienne

Orientacyjna ilośæ sk³adników na 1 m3 zaprawy:
Obrzutka

1:1,5 – grubośæ oko³o 7 mm
0,51 m3 ciasta wapiennego.
0,77 m3 piasku.
Oko³o 37 litrów wody dla konsystencji plastycznej, ale dla obrzutki stosuje siê
bardziej rzadk¹ konsystencjê, wiêc ilośæ wody bêdzie wiêksza.

Narzut

1:2 – grubośæ oko³o 14 mm
0,43 m3 ciasta wapiennego.
0,86 m3 piasku.
Oko³o 50 litrów wody.

G³adź

1:3 – grubośæ oko³o 4 mm
0,32 m3 ciasta wapiennego.
0,96 m3 piasku.
Oko³o 100 litrów wody.

Tynki wapienne oparte na wapnie hydratyzowanym powietrznym stosuje siê zazwyczaj jako
wykoñczenie wewnêtrzne pomieszczeñ. Ze wzglêdu na ich stosunkowo du¿¹ zdolnośæ sorpcji
wilgoci, paroprzepuszczalnośæ i dzia³anie przeciwgrzybowe, tynki te stwarzaj¹ korzystny dla
mieszkañców mikroklimat wnêtrza (Zdjêcie 3).

Zdjêcie 3. Ponad 70-letni tynk wapienny – brak widocznych uszkodzeñ.
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9 .2

Tynki cementowo-wapienne

Orientacyjna ilośæ sk³adników na 1 m3 zaprawy:
Obrzutka

1:0,5:4,5 – grubośæ oko³o 3 mm
247 kg cementu.
0,10 m3 ciasta wapiennego.
0,94 m3 piasku.
Oko³o 210 litrów wody dla konsystencji plastycznej, ale dla obrzutki stosuje siê
bardziej rzadk¹ konsystencjê, wiêc ilośæ wody bêdzie wiêksza.

Narzut

1:1:6 – grubośæ oko³o 10 mm
189 kg cementu.
0,16 m3 ciasta wapiennego.
0,96 m3 piasku.
Oko³o 205 litrów wody.

G³adź

1:2:9 – grubośæ oko³o 5 mm
124 kg cementu.
0,21 m3 ciasta wapiennego.
0,95 m3 piasku.
Oko³o 215 litrów wody dla konsystencji plastycznej, ale dla g³adzi stosuje siê
bardziej rzadk¹ konsystencjê, wiêc ilośæ wody bêdzie wiêksza.

Tynki cementowo-wapienne s¹ stosunkowo odporne na dzia³anie wilgoci i wód opadowych.
Maj¹ tak¿e dobr¹ wytrzyma³ośæ mechaniczn¹. Nie maj¹ jednak tak dobrej paroprzepuszczalności
jak tynki wapienne. Stosowane s¹ jako tynki zewnêtrzne oraz wewnêtrzne w pomieszczeniach
wymagaj¹cych wypraw mocniejszych i odpornych na uderzenia, np. w magazynach, warsztatach,
sklepach. U¿ywa siê ich jako narzutu wewnêtrznych tynków wapiennych w pomieszczeniach
mieszkalnych, na ścianach i sufitach betonowych lub ze starej ceg³y.
Trwa³ośæ tynków cementowo-wapiennych ocenia siê na minimum 50-80 lat.
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9 .3

Tynki cementowe

Orientacyjna ilośæ sk³adników na 1 m3 zaprawy:
Obrzutka

1:3
411 kg cementu.
1,03 m3 piasku.
Oko³o 236 litrów wody dla konsystencji plastycznej, ale dla obrzutki stosuje siê
bardziej rzadk¹ konsystencjê, wiêc ilośæ wody bêdzie wiêksza.

Narzut

1:4
326 kg cementu.
1,08 m3 piasku.
Oko³o 230 litrów wody.

G³adź

1:5
267 kg cementu.
1,12 m3 piasku.
Oko³o 224 litry wody.

Stosuje siê je tam, gdzie jest wymagana du¿a wytrzyma³ośæ i szczelnośæ tynku, np. jako podk³ad
pod hydroizolacjê, w ³azienkach, gara¿ach podziemnych. Zaprawa cementowa jest tak¿e czasem
u¿ywana jako obrzutka pod zaprawê cementowo-wapienn¹. Tynki cementowe maj¹ s³ab¹
urabialnośæ, du¿y skurcz i du¿¹ rozszerzalnośæ ciepln¹.

10.

Uwagi wykonawcze
zwi¹zane z wykonywaniem robót tynkarskich

Tynki najlepiej wykonywaæ w temperaturach powietrza 15÷20°C. Najodpowiedniejszym czasem
do wykonywania tynków zewnêtrznych jest niezbyt s³oneczna wczesna wiosna lub jesieñ. Tynki
nale¿y chroniæ przed raptownym wysychaniem, np. poprzez systematyczne skrapianie wod¹
1 do 2 tygodni po ich wykonaniu.
Roboty tynkarskie prowadzi siê w nastêpuj¹cej kolejności:
Najpierw tynkuje siê sufity.
Potem wykonuje siê tynki wewnêtrzne ścienne.
Na koñcu tynki zewnêtrzne budynku.
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W przypadku wypraw stanowi¹cych pod³o¿e pod ok³adziny z p³ytek ceramicznych zaleca siê
stosowanie tynków jednowarstwowych o grubości co najmniej 1 cm. Mog¹ to byæ tynki
cementowo-wapienne. Powierzchnia tynków nie mo¿e byæ zatarta na g³adko ani filcowana
Wyprawy ju¿ wyg³adzone nale¿y przed mocowaniem p³ytek zmatowiæ i oczyściæ z powsta³ego
py³u. Zaleca siê, aby wytrzyma³ośæ tynku na ściskanie wynosi³a co najmniej 2,0 MPa, a w przypadku
stosowania p³ytek ciê¿kich – co najmniej 2,5 MPa. Wiek tynków cementowo-wapiennych
powinien wynosiæ co najmniej 4 tygodnie.

Jeśli tynk ma stanowiæ pod³o¿e pod tapety, to stopieñ równości i g³adkości jego powierzchni
powinien odpowiadaæ wymaganiom określonym dla tynków IV kategorii. W przypadku stosowania tapet ciê¿kich, mog¹cych wywo³ywaæ naprê¿enia w tynku, zaleca siê, aby wytrzyma³ośæ
zaprawy tynkarskiej na ściskanie wynosi³a co najmniej 2,0 MPa.

Przed przyst¹pieniem do tynkowania powinny byæ zakoñczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oście¿nice drzwiowe
(za wyj¹tkiem tzw. oście¿nic regulowanych) i okienne, klamry, uchwyty, itp. Wszystkie elementy
zewnêtrzne osadzone w ścianach i przechodz¹ce przez wyprawê powinny byæ skutecznie
zabezpieczone przed korozj¹, aby nie nastêpowa³o brudzenie tynków rdzawymi zaciekami.

Zaleca siê przyst¹pienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczu ścian murowanych
lub betonowych, tj. po up³ywie 2 do 6 miesiêcy od zakoñczenia robót stanu surowego. D³ugośæ
tego okresu jest zale¿na od rodzaju u¿ytych materia³ów i warunków schniêcia elementów.

Tynki nale¿y wykonywaæ w temperaturze wy¿szej ni¿ 5°C (pod warunkiem, ¿e w ci¹gu doby
temperatura nie spadnie poni¿ej 0°C). Roboty w ni¿szych temperaturach mo¿na wykonywaæ
jedynie przy zastosowaniu środków zabezpieczaj¹cych.

Jednym z podstawowych czynników wp³ywaj¹cych na jakośæ wykonanych tynków jest nale¿yte
przygotowanie pod³o¿a, które zapewni jak najlepsz¹ przyczepnośæ zaprawy. Pod³o¿e musi spe³niaæ
warunki odpowiedniej czystości, ch³onności, wilgotności, równości, odkszta³calności i temperatury.

Odpornośæ elewacyjnych mineralnych wypraw tynkarskich na oddzia³ywania atmosferyczne mo¿na
podnieśæ przez wymalowanie egalizuj¹ce. Polega ono na jednokrotnym pokryciu wyprawy tynkarskiej
specjaln¹ farb¹ silikonow¹ lub krzemianow¹. Nale¿y to zrobiæ mo¿liwie szybko po zakoñczeniu
pocz¹tkowego okresu wi¹zania i twardnienia tynku, tzn. od 2 do 7 dni po jego na³o¿eniu. Wymalowanie
to poprawia zdolnośæ do samooczyszczania siê powierzchni.
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