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O stanie dwadzieścia pięć lat to
okres dynamicznego rozwoju
konstrukcji murowych. Jesz-
cze do 1999 r. obowiązywała

w Polsce norma PN-B-03002:1987 [1],
która przewidywała stosowanie tylko
dziewięciu typów elementów muro-
wych. Rozwój produkcji elementów
murowych i zapraw rozpoczął się jed-
nak nieco wcześniej, co było związane
ze zmianami ustrojowymi. Stopniowo
wprowadzano nowe technologie umoż-
liwiające wykonywanie elementów mu-
rowych z dużą dokładnością. To pozwo-
liło na wznoszenie ścian bez spoin pio-
nowych (na pióro i wpust) oraz murów
na zaprawach cienkowarstwowych. Po-
wstały ponadto zaprawy ciepłochronne,
a w 2010 r. wprowadzono technologię
wykonywania ścian z użyciem klejów
poliuretanowych. Rozwój konstrukcji
murowych ułatwiło opracowanie norm
pomostowych PN-B-03002:1999 [2]
i PN-B-03002:2007 [3] oraz Euroko-
du 6 [4]. W artykule przedstawiono stan
obecny i perspektywy rozwoju kon-
strukcji murowych.

Stan obecny
W Polsce od wielu lat murowane ścia-

ny wznosi się z trzech podstawowych
materiałów: elementów murowych z be-
tonu komórkowego; ceramicznych i si-
likatowych elementów murowych. Naj-

większy udział w rynku mają obecnie:
elementy murowe z betonu komórko-
wego (42,6%); elementy ceramiczne
(24,1%) i elementy wapienno-piaskowe
(16,3%) [5]. Udział pozostałych ele-
mentów murowych, w tym bloczków
z betonu zwykłego i lekkiego oraz gip-
su jest niewielki, rzędu 3,3%. Oprócz
tego ściany wznosi się również jako żel-
betowe lub betonowe (prefabrykowane
lub monolityczne). Ich udział w rynku
wynosi 13,0%.

Istotny wpływ na rozwój konstrukcji
murowych w Polsce mają przepisy pra-
wa, wynikające najczęściej z koniecz-
ności unifikacji z przepisami europej-
skimi. Częste nowelizacje rozporządze-
nia w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie [6] oraz norm, szcze-
gólnie dotyczących izolacyjności ter-
micznej przegród i izolacyjności aku-
stycznej powoduje, że producenci mu-
szą dostosowywać swoje produkty do
nowych wymagań. Z tych m.in. powo-
dów wprowadzono niedawno na rynek
konstrukcyjne elementy murowe z ABK
o małej gęstości (300 kg/m3) oraz drążo-
ne elementy ceramiczne z wypełnie-
niem drążeń wełną mineralną, które
charakteryzują się bardzo dobrymi para-
metrami termoizolacyjnymi. Zwiększe-
nie wymagań dotyczących izolacyjności
akustycznej wymusiło z kolei pojawie-
nie się na rynku ,,bloczków akustycz-
nych”. Pierwsze tego typu bloczki sili-
katowe wprowadzono na rynek w 2008 r.

Obecnie dostępnych jest wiele produk-
tów wapienno-piaskowych i ceramicz-
nych o dobrej izolacyjności akustycznej.

Drugim czynnikiem, który ma duży
wpływ na rozwój konstrukcji murowych,
są aktualne możliwości rynku pracy.
Coraz większe koszty robocizny oraz
brak wykwalifikowanych pracowników
powodują, że producenci szukają roz-
wiązań nietypowych. Produkuje się
wielkowymiarowe elementy silikatowe
(24 x 50 x 60 cm), które do montażu
wymagają zastosowania miniżurawia
(fotografia 1), lecz znacznie przyspie-
szają wykonawstwo i to przy ogranicze-
niu liczebności pracowników. Wykonu-
je się również murowane ściany prefa-
brykowane, które przywozi się na budo-
wę i montuje za pomocą dźwigu (foto-
grafia 2). Stosuje się ponadto zbrojone
panele ścienne z betonu komórkowego
(fotografia 3) lub zbroi ściany pionowo
w otworach drążeń pustaków (fotogra-
fia 4).
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Streszczenie. Konstrukcje murowe w Polsce przez ostatnie dwa-
dzieścia pięć lat mocno się rozwinęły. Wprowadzono nowe ele-
menty murowe i zaprawy, dzięki czemu mury wznosi się obec-
nie szybciej i dokładniej. Zwiększono wymagania dotyczące
parametrów mechanicznych, cieplnych i akustycznych ścian mu-
rowanych. Opracowano zaprawy do cienkich spoin oraz kleje
do łączenia elementów murowych. W artykule przedstawiono
stan obecny i perspektywy rozwoju konstrukcji murowych.
Słowa kluczowe: konstrukcje murowe; rozwój produktu; per-
spektywy rozwoju; nowoczesne mury.

Abstract. Masonry structures in Poland have developed
significantly over the last twenty-five years. New masonry
elements and mortars were introduced, thanks to which the walls
are now erected faster and more accurately. The mechanical,
thermal, and acoustic parameters of masonry walls were increased.
Mortars for thin joints and adhesives for joining masonry elements
have been developed. The article presents state and development
prospects of masonry structures.
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Fot. 1. Murowanie z wielkowymiarowych
elementów silikatowych www. ks-original. de
Photo 1. Bricklaying with large-size silicate
elementsm
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Większość producentów elementów
murowych dysponuje obecnie systema-
mi do wznoszenia ścian, w skład któ-
rych wchodzą również odpowiednie za-
prawy oraz elementy uzupełniające (np.
nadproża, łączniki, zbrojenie). Coraz
częściej w konstrukcjach murowych wy-
korzystuje się zbrojenie. W Polsce naj-
częściej bywa ono stosowane w elemen-
tach zginanych z płaszczyzny (ściany
osłonowe i wypełniające) oraz w płasz-
czyźnie (ściany na podatnych podpo-
rach, mury w okolicy nadproży).

Prace naukowo-badawcze prowadzo-
ne obecnie na świecie dotyczą często
sposobu pełniejszego wykorzystania pa-
rametrów mechanicznych muru. Można
to osiągnąć, wykorzystując odpowiednie
zbrojenie [7]. W spoinach wspornych
często stosuje się zbrojenie niemetalicz-
ne w postaci siatek. Opracowywane są
specjalne elementy murowe, aby moż-
na było łatwiej przeprowadzić zbrojenie
poprzeczne i podłużne [8, 9, 10, 11].

Innym sposobem lepszego wykorzy-
stania parametrów muru jest zastosowa-
nie skrępowania, które powoduje po-
wstanie w murze złożonego stanu na-
prężeń na skutek występowania strzępi
lub łączników oraz skurczu betonu [12].
Zastosowanie murów skrępowanych da-
je duże korzyści, m.in.:

● współpraca muru z żelbetem od
chwili wykonania konstrukcji żelbeto-
wej jest większa niż w przypadku wy-
pełnienia szkieletu żelbetowego ele-
mentami murowymi;

● zachodzi wzajemna interakcja mu-
ru z żelbetem wywołana wpływami
skurczowotermicznymi;

● następuje przejmowanie części sił
ściskających i ścinających przez żelbe-
towe elementy krępujące;

● zostaje ograniczona dystrybucja za-
rysowań w miejscach potencjalnych
koncentracji naprężeń.

Badania skrępowanych murów z ABK
w skali naturalnej prowadzone są obecnie
na Politechnice Śląskiej (fotografia 5).

Na rynek budowlany wprowadzane
są nowe elementy murowe o dużej wy-
trzymałości, wykonane z betonu zbrojo-
nego niemetalicznym zbrojeniem z włó-
kien szklanych GFRP.

W ostatnich latach powrócono do
technologii wznoszenia murów bez uży-
cia zaprawy, czyli technologii ,,suchego
muru” (ang. dry masonry), znanej już
w czasach starożytnych (kamienne
mury – ang. dry stone, drystack, drysta-
ne) i stosowanej współcześnie w latach
pięćdziesiątych ubiegło wieku. W dobie
powszechnego deficytu wody stosowa-
nie takiej technologii wydaje się uza-
sadnione [13]. Oprócz czynników eko-
logicznych powrót do technologii wzno-
szenia ścian bez użycia zaprawy niewąt-
pliwie wpływa na zwiększanie dokład-
ności produkcji elementów murowych.
W odróżnieniu od murów wykonywa-
nych tradycyjnie, w których warstwy
zaprawy zapewniają współpracę ele-
mentów murowych i niwelują więk-
szość niedoskonałości wykonawczych,
w murach suchych wszystkie niedokład-
ności elementów prowadzą do niebez-
piecznych koncentracji naprężeń
zmniejszających wytrzymałość muru.
Na Politechnice Śląskiej prowadzone są
badania murów suchych wykonanych
z wielowarstwowych elementów muro-
wych (fotografia 6). Realizowane są
również prace mające na celu optyma-
lizację kształtu zamka jednowarstwowej
ściany w ,,suchych murach” ukształto-
wanych z ABK (fotografia 7).

Perspektywy rozwoju
Konstrukcje murowe w Polsce będą się

dynamicznie rozwijać wraz z potrzebą
budowy nowych mieszkań. Wpływ na
dalszy rozwój konstrukcji murowych
w Polsce będą miały przepisy prawa,
a przede wszystkim dalsze zaostrzanie
kryteriów izolacyjności termicznej i aku-

Rys. 2. Montaż prefabrykowanych ścian
murowanych www. staudacher-ziegel.de
Fig. 2. Installation of prefabricated brick
walls

Fot. 4. Ściana z bloczków betonowych
z pionowym zbrojeniem umieszczonym
w drążeniach Fot. T. Rybarczyk
Photo 4. Walls made of concrete blocks with
vertical reinforcement placed in the hollows

Fot. 3. Montaż prefabrykowanych zbrojo-
nych paneli ściennych z betonu komórko-
wego https://www. porit. de
Photo 3. Installation of prefabricated rein-
forced wall panels

Fot. 5. Badania ścian skrępowanych pro-
wadzone na Politechnice Śląskiej

Fot. R. Jasiński
Photo 5. Tests of confined walls carried out
at the Silesian University of Technology

Fot. 6. Montaż „suchego muru” z warstwo-
wych elementów murowych w ramach ba-
dań na Politechnice Śląskiej Fot. R. Jasiński
Photo 6. Tests of „dry masonry” made of mul-
ti leaf masonry units carried out at the Sile-
sian University of Technology

►



14

TEMAT WYDANIA – Przegrody zewnętrzne i wewnętrzne

4/2022 (nr 596) ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X www.materialybudowlane.info.pl

stycznej. Rozwój konstrukcji murowych
będzie się wiązał także z rozwojem symu-
lacyjnych (MES) i probabilistycznych
metod projektowania [14]. Ze względu
na problemy na rynku pracy większą po-
pularność zdobywać powinny systemy
prefabrykacji oraz elementy wielkowy-
miarowe, umożliwiające szybsze budo-
wanie. Wydaje się, że nie tylko obiekty
jednorodzinne będą wznoszone w techno-
logii tradycyjnej, ale zastosowanie prefa-
brykacji i technologii skrępowanej umoż-
liwi wykonywanie budynków średniej
wysokości. Wysokie ceny materiałów bu-
dowlanych wymuszą na producentach
dalszy wzrost jakości produktów.

Podsumowanie
W ostatnich latach wprowadzono

w Polsce nowe technologie, które umoż-
liwiają wznoszenie murów szybciej
i dokładniej niż wcześniej. Poprawie
uległy parametry mechaniczne, cieplne
i akustyczne elementów murowych.
Opracowano zaprawy do wykonywania
spoin cienkowarstwowych oraz kleje do
łączenia elementów murowych. Więk-
szość producentów dysponuje systema-
mi wznoszenia ścian, w skład których
wchodzą elementy murowe, systemowa
zaprawa i elementy uzupełniające (np.
nadproża, łączniki, zbrojenie). Perspek-
tywy rozwoju konstrukcji murowych są
dobre. Prowadzone obecnie prace ba-
dawcze koncentrują się wokół lepszego
wykorzystania właściwości materiału.
Analizuje się wpływ zbrojenia na no-
śność i rysoodporność ścian. Badaniom
poddaje się również mury bez zapraw.
Stale doskonalone są metody projekto-
wania i oceny bezpieczeństwa konstruk-
cji. Producenci będą dalej wprowadzać
nowe rozwiązania polepszające parame-
try przegród i zwiększające szybkość
wznoszenia ścian, spełniając przy tym
stale zmieniające się przepisy prawa.
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Fot. 7. Różne typy zamków ,,suchych murów” testowane na Politechnice Śląskiej
Fot. R. Jasiński

Photo 7. Various types of ,,dry masonry” connections tested at the Silesian University of Technology
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