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N
o we bu dyn ki, a szcze gól nie te

bu do wa ne w tech no lo gii hy -

bry do wej, czy li obiek ty po w-

sta łe z po łą cze nia szkie le tu

żel be to we go ze ścia na mi wy peł nia ją -

cy mi są wy ko ny wa ne tak, jakby ci, któ -

rzy te ścia ny mu ro wa li, chcie li wszyst -

kim do oko ła po wie dzieć: nie ma się co

przej mo wać, że krzy wo wy mu ro wa ne

(fo to gra fia 1a i b), prze cież sys tem do -

cie ple nio wy to wszyst ko przy kry je.

Sys tem do cie ple nio wy, co praw da,

przy kry je ścia nę z ze wnątrz bu dyn ku

i za ma sku je błę dy wy ko naw cze, lecz

nie za po bie gnie za ry so wa niu ścian,

któ re bę dą wi docz ne od stro ny kla tek

scho do wych lub miesz kań. Tak źle, jak

obec nie, z do bo rem wła ści wej za pra wy

do ro dza ju sto so wa nych ele men tów

mu ro wych oraz z do kład no ścią i sta -

ran no ścią mu ro wa nia jesz cze ni gdy do -

tych czas nie by ło. Ilu zją jest prze ko na -

nie, że nie za leż nie od te go, ja ką za sto -

su je się za pra wę, ce men to wo -wa pien -

ną, ce men to wą, ce men to wą z pla sty fi -

ka to ra mi, to bę dzie do brze. Mu ry, któ re

w cią gu kil ku lat od mo men tu ich wy mu -

ro wa nia ule gły znisz cze niu, nie po twier -

dza ją te go opty mi zmu (fo to gra fia 2). 

Przez ostat nie kil ka na ście lat za gu bi -

li śmy gdzieś wie dzę gro ma dzo ną przez

mu ra rzy i bu dow ni czych przez set ki lat.

Daw ni mu ra rze wie dzie li, że nie ma za -

praw uni wer sal nych, że za pra wę do bie -

ra się w za leż no ści od na sią kli wo ści ce -

gieł, że pod czas mu ro wa nia uwzględ nia

się na wet tem pe ra tu rę oto cze nia. Za -

pra wy przy go to wy wa ne w bar dzo go rą -

ce dni róż ni ły się nie znacz nie skła dem

od tych wy ko ny wa nych w dni chłod ne.

Daw niej mu ro wa no w zi mie tyl ko w wy -

jąt ko wych sy tu acjach, a kie dy to ro bio -

no, to sta ra no się, aby w po cząt ko wym

okre sie wią za nia za pra wa mia ła tem -

pe ra tu rę na ty le wy so ką (30 – 40 °C),

aby nie na stą pi ło jej prze mro że nie, co

wią że się z utra tą wła ści wo ści wią żą -

cych. Dziś mu ro wa nie zi mą jest stan -

dar dem ze wszyst ki mi ne ga tyw ny mi

kon se kwen cja mi.

Tak, jak daw niej, tak i dzi ś po win ni -

śmy zwra cać uwa gę na skład ni ki za -

pra wy, do bie rać ją do ro dza ju mu ro wa -

nych ce gieł, uwzględ niać po ło że nie

ścia ny w kon struk cji bu dyn ku, a tak że

tem pe ra tu rę oto cze nia pod czas pro wa -

dze nia prac mu rar skich. Ce lem te go

jest za pew nie nie trwa ło ści kon struk cji

mu ro wej. W przypadku mu rów znaj du -

ją cych się we wnątrz bu dyn ku mia rą

trwa ło ści bę dzie od por ność na za ry so -

wa nia, a mu rów li co wych, oprócz od -

por no ści na za ry so wa nia, rów nież ich

od por ność na uszko dze nia po wo do -

wa ne przez zmia nę tem pe ra tu ry, wil -

got no ści, atak wo dy, czy wy so le nia. 

Ele men ty mu ro we
Ce gły do bie ra się zwy kle pod ką -

tem wy trzy ma ło ści, ko lo ru, mro zo od -

por no ści, a przede wszyst kim ce ny.

Licz ne ba da nia pro wa dzo ne w USA

wska zu ją jed nak, że na wet za sto so -

wa nie bar dzo ma ło na sią kli wych, mro -

zo od por nych ce gieł nie da je gwa ran -

cji trwa ło ści mu ru. Oprócz wy mie nio -

nych wcześniej cech ce gieł ist nie ją

jesz cze in ne, rów nie waż ne wła ści -

wo ści, któ re po win ny być bra ne

pod uwa gę za rów no przez pro jek tan -

ta, jak i wy ko naw cę. Są to m.in. na sią -

kli wość po cząt ko wa ce gły (In i tial 

Ra te of Ab sorp tion – IRA) oraz na sią -

kli wość cał ko wi ta. Obie wiel ko ści nie

są so bie rów ne i zu peł nie co in ne go

ozna cza ją. Na sią kli wość po cząt ko-

wa ce gły mó wi, jak szyb ko ce gła

w jed no st ce cza su bę dzie ab sor bo -

wa ła wo dę z za pra wy, natomiast 

na sią kli wość cał ko wi ta, ile wo dy mo -

że być za ab sor bo wa ne przez ce głę

w dłu gim cza sie. 

W Sta nach Zjed no czo nych pa ra metr

In i tial Ra te of Ab sorp tion oce nia ny jest

zgod nie z nor mą ASTM C67. Wie dza

o po cząt ko wej na sią kli wo ści ce gły jest

po trzeb na, aby moż na oce nić, ja ką za -

pra wę na le ży za sto so wać. W przy pad -

ku gdy za pra wa po ło żo na jest na na -

sią kli wym pod ło żu, to za czy na szyb ko

tra cić wo dę i na stę pu je spa dek jej ura -

bial no ści. Za pra wa sta je się ma ło pla -

stycz na, co skut ku je tym, że po po ło że -

niu na niej ko lej ne go ele men tu mu ro -

we go trud no bę dzie utwo rzyć do brej

ja ko ści po łą cze nie mu rar skie. Podczas

wielu ba dań stwier dzo no, że opty mal -

ną przy czep no ść za pra wy do ce gły

uzy sku je się przy za sto so wa niu ce gieł

o po cząt ko wej na sią kli wo ści po ni żej 

30 g/min/194 cm2. W wa run kach bu do -

wy oce nie nie te go, czy ce gła wy ma ga

mo cze nia przed mu ro wa niem, czy też

nie, moż li we jest na pod sta wie pro ste -

go te stu. Na po wierzch ni ce gły na le ży

za kre ślić kred ką kół ko śred ni cy 25 mm

i w jego ob rę bie wkroplić 20 kro pel 

wo dy oraz zmierzyć czas, w ja kim wo -

da wsiąk nie do wnę trza ce gły. Je śli po

90 s wi docz na jest wil goć na po -

wierzch ni ce gły, to nie wy ma ga ona

mo cze nia. Je śli nie namoczymy bar -

dzo na sią kli wej ce gły, to po roz ło że -

niu na niej za pra wy doj dzie do szyb-

kiej uciecz ki wo dy do pod ło ża. 

W skraj nych przy pad kach mo że
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Fot. 1. Krzy wo wy mu ro wa ne ścia ny bu -
dyn ków to dziś stan dard na pol skich 
bu do wach

Fot. 2. Uszkodzony mur



nastąpić „spa le nie” za pra wy, czy li utra -

ta przez nią wła ści wo ści wią żą cych,

gdyż za pra wa bę dzie za wie ra ła zbyt

ma ło wo dy, aby nastąpiła hy dra ta cja

ce men tu. Po nad to nie uda się uzy skać

opty mal nej przy czep no ści za pra wy

do ce gły. W skraj nych przy pad kach,

bar dzo na sią kli we ele men ty mu ro we

na le ży do dat ko wo mo czyć na 24 h

przed mu ro wa niem. Więź li wość wo dy

w za pra wie re gu lu je się ilo ścią do da -

wa ne go wap na hy dra ty zo wa nego.

Daw niej, gdy mu rarz miał do czy nie nia

z ce gła mi śred nio lub ma ło na sią kli wy -

mi, to sto so wał za pra wy ce men to wo -

-wa pien ne o pro por cjach ob ję to ścio -

wych ce ment : wap no : pia sek – 1 : 1 : 6.

W przy pad ku bar dzo na sią kli wych ce -

gieł, w skraj nych przy pad kach, pro por -

cja ta kształ to wa ła się 1 : 2 : 9.

Za pra wy
Mur skła da się z dwóch waż nych

czę ści – za pra wy i ce gieł. To, jak te

dwa ma te ria ły ze so bą współ pra cu ją,

prze kła da się na trwałość mu ru. Za pra -

wa po win na sta no wić mięk ką, sprę ży -

stą osno wę, w któ rej za to pio ne są

sztyw ne, mniej lub bar dziej wy trzy ma -

łe, ce gły lub ka mie nie. To wy trzy ma -
łość ce gieł, a nie za praw, de cy du je
głów nie o wy trzy ma ło ści mu ru na
ści ska nie. Je śli za pra wa jest nie do -
pa so wa na do ce gły, pod ką tem wy -
trzy ma ło ści i prze pusz czal no ści, to
ce gła ule ga szyb kiej de struk cji. 

W ce lu osią gnię cia opty mal nej przy -

czep no ści za pra wy do pod ło ża wy ma -

ga ne jest sto so wa nie za praw o od po -

wied niej ura bial no ści. Przyj mu je się,

że ura bial na za pra wa to ta ka, któ ra ła -

two wy ci ska się ze szcze lin pio no wych

i po zio mych, ja kie two rzą się pod czas

mu ro wa nia. Do dat ko wo nie wy ka zu je

ona ten den cji do roz ma zy wa nia się,

a część za pra wy wy ci śnię ta po za ob -

rys mu ru nie od ry wa się i nie spa da

na pod ło że. Za pra wa o do brej ura bial -

no ści ła two pod trzy mu je cię żar kła -

dzio nych na niej ce gieł i uła twia ich po -

zy cjo no wa nie. Ura bial ność za pra wy

re gu lu je się za war to ścią wap na oraz

wo dy. Im wię cej wap na w za pra wie,

tym bar dziej sta je się ona ura bial na.

Koń co wą kon sy sten cję za pra wy re gu -

lu je się ilo ścią wo dy. Wap no na da je

za pra wie nie tyl ko ura bial ność, ale

rów nież szczel nie wy peł nia nie rów no -

ści pod ło ża. Zwięk sza się przy tym po -

wierzch nia kon tak tu ce gła/za pra wa.

Szczel ne wy peł nia nie nie rów no ści

pod ło ża przez wap no (ma ono kil ku -

krot nie mniej sze cząst ki niż ce ment)

ob ni ża na sią kli wość mu rów wo dą, co

pod no si ich trwa łość. Po nad to mu ry

na za pra wach za wie ra ją cych wap no

sta ją się bar dziej sprę ży ste. Za po bie -

ga to ich pę ka niu pod ob cią że niem lub

wsku tek od kształ ceń, ja kie są re zul ta -

tem zmian tem pe ra tu ry i wil got no ści.

Za sa dy do bo ru za pra wy ce men to wo -

-wa pien nej do kon struk cji murowej

przed sta wio no w ta be li.

Tem pe ra tu ra

Zi mę ma my już za so bą. Cie szą się

z te go i in we sto rzy, i wy ko naw cy. Daw -

niej w wa run kach zi mo wych ra czej się

nie mu ro wa ło, a je śli już, to przy za s-

to so wa niu szcze gól nych środ ków

ostroż no ści, aby nie do szło do prze -

mro że nia za pra wy i utra ty przez nią

wła ści wo ści wią żą cych. Obecnie jest

ina czej. Mu ru je się zi mą, nie ba cząc

zbyt nio, ja ka jest tem pe ra tu ra oto cze -

nia. Zi mą mu ru je się na za pra wach

ce men to wych z pla sty fi ka to ra mi. Po -

wo dem te go jest to, że na opa ko wa -

niach pla sty fi ka to rów znajduje się

bardzo często in for ma cja o moż li wo -

ści wy ko ny wa nia za praw ce men to -

wych i mu ro wa nia w ni skiej tem pe ra -

tu rze. Zwy kle po da wa na jest tem pe ra -

tu ra -2 °C, cho ciaż zda rza ją się też

niż sze, np. -7 °C. Prak ty ka jest jed-

nak zu peł nie in na. Nie za leż nie od te -

go, ja ką za pra wę się sto su je: ce men -

to wą, ce men to wo -wa pien ną, ce men -

to wą z pla sty fi ka to ra mi, czy też su chą

mie szan kę, za wsze po win na być 

tem pe ra tu ra po wy żej +5 °C. Im wyż -

sza tem pe ra tu ra, tym le piej dla za pra -

wy i mu ru, któ ry na tej za pra wie jest

mu ro wa ny. Na rysunku pokazano

wpływ tem pe ra tu ry na wy trzy ma łość

za pra wy ce men to wej z do miesz ką na -

po wie trza ją cą.

Wy ni ka z nie go, że tem pe ra tu rę mu -

ro wa nia +5 °C na le ży uznać za gra -

nicz ną. O ile po mie dzy +20 °C a +10 °C

koń co wa wy trzy ma łość za pra wy jest

zbli żo na, o tyle w przypadku +5 °C wi -

docz ne są dwa efek ty. Pierw szy, za -

pra wa nie uzy sku je za kła da nej wy trzy -

ma ło ści oraz dru gi, za pra wa ma bar dzo

ni ską wy trzy ma łość po cząt ko wą. Jest

to sy tu acja nie bez piecz na, gdyż mu ry

do cią ża ne stro pem ma ją ten den cję do

wy bo cze nia oraz pę ka nia. 

Czy re zy gno wać z mu ro wa nia w zi -

mie? Nie ko niecz nie. W okre sie zi my,

do spraw dzo nych i wie lo krot nie prze te -

sto wa nych me tod na le ży wy ko ny wa nie

mu rów w cie pla ku oraz me to dą za cho -

wa nia cie pła. Z po da nych dwóch spo -

so bów mniej kosz tow nym jest me to da

za cho wa nia cie pła. Mu ro wa nie zi mą

do pro stych nie na le ży. Mo że więc le -

piej za cze kać cier pli wie z pra ca mi mo -

kry mi do wio sny i nie na ra żać mu rów

na szyb ką de gra da cję? A tak nie ste ty

jest obecnie. Szyb kość bu do wa nia

obiek tów zwy cię ża z ja ko ścią prac mu -

rar skich. Skut ki, ja kie są, każ dy wi dzi.

Wszystkie fotografie – Autor
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Wybór zaprawy cementowo-wapiennej w zależności od lokalizacji konstrukcji
murowej

Jeśli projektant nie
poda w projekcie

Lokalizacja Element konstrukcji murowej wytrzymałości zaprawy

Proporcje objętościowe
cement : wapno : piasek

Zewnętrzna, ponad poziomem gruntu ściana nośna 1 : 1 : 6

ściana nieprzejmująca obciążeń 1 : 2 : 9

murek ogniowy (attyka) 1 : 1 : 6

Zewnętrzna na poziomie lub poniżej ściany fundamentowe, ściany oporowe,
gruntu otwory włazowe, kanały ściekowe, 1 : 0,5 : 4,5 

nawierzchnia brukowa, chodniki 
i dziedzińce

Wewnętrzna ściana nośna 1 : 1 : 6
nienośne ścianki działowe 1 : 2 : 9

Za leż ność wy trzy ma ło ści fm za pra wy ce -
men to wej od tem pe ra tu ry mie sza nia i wią -
za nia. Pro por cja spo iwa do pia sku 1 : 5


