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Katalog techniczny który stworzyliśmy, kierujemy przede wszystkim do Architektów  

i Projektantów. Liczymy jednak na to, że będzie on również ciekawą lekturą i uzupełnie-

niem informacji praktycznych dla Wykonawców oraz Studentów Wydziałów Architektury 

i Budownictwa. Na jego kartach znajdą Państwo podane w sposób przejrzysty i komplet-

ny informacje o ceramice budowlanej - cegłach, płytkach i brukach klinkierowych CRH.  

Pragniemy, aby katalog ten stał się dla Państwa przewodnikiem na drodze projektowania 

i wykonania tego, co trwałe, funkcjonalne i piękne. W niniejszym opracowaniu zebrali-

śmy wyłącznie informacje techniczne - przekształcenie ich w emocje pozostawiamy Pań-

stwa wrażliwości i doświadczeniu.

Prosimy Państwa o uwagi dotyczące naszej publikacji. Posłużą nam one do wzbogacenia 

kolejnego wydania katalogu. Wszelkie sugestie prosimy kierować na adres e-mailowy: 

p.wojtasik@klinkier.pl lub telefonicznie: 32 23 94 142.

Tylko u nas! nawet do 50 lat gwarancji  
na cegły, płytki i bruk klinkierowy. 

Sprawdź na www.klinkier.pl!
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Inwestor decydujący się na budowę domu często staje przed 

wyborem technologii i materiałów, o których niewiele wie lub 

na których się zupełnie nie zna. Budując dom chciałby, aby ten 

przynosił mu jak najwięcej zadowolenia i był jak najtańszy w 

użytkowaniu. Budowa domu jest poważnym przedsięwzię-

ciem, które wiele osób rozpatruje jako inwestycję na całe ży-

cie, a często nawet podchodzi do tego w kontekście wielopo-

koleniowym. Między innymi dlatego warto zwrócić uwagę na 

technologie, które gwarantują trwałość, niski koszt utrzymania, 

1. Dlaczego klinkier?

Ekonomia

4Gwarantuje nam wieloletnią trwałość elewacji budynku bez pono-
szenia jakichkolwiek dodatkowych nakładów finansowych. Ściany 
z elewacją klinkierową są odporne na zanieczyszczenie przez co 
oszczędzamy na odświeżaniu elewacji - naprawie tynków i malowa-
niu. W dużych miastach, gdzie zanieczyszczenie powietrza zmusza 
inwestorów do częstego odświeżania i odnawiania elewacji, jest to z 
pewnością najlepsze i najtańsze rozwiązanie.

4Wykończenie budynku cegłą klinkierową to zazwyczaj zaledwie 3% 
kosztów budowy domu. Proporcjonalnie niewielkie koszty wykona-
nia elewacji klinkierowej w stosunku do całej inwestycji dają nam 
niewspółmiernie wysoką jakość i elegancki wygląd naszego domu 
na długie lata.

4Duża izolacyjność termiczna ścian (współczynnik przenikania ciepła 
<0,3 W/m2k). Pozwala nam to na dużą oszczędność energii cieplnej.

4Możliwość całkowitej eliminacji mostków termicznych, co jest szcze-
gólnie ważne przy newralgicznych elementach budynków - nadpo-
rożach i wieńcach. Dzięki równomiernemu dociepleniu muru kon-
strukcyjnego warstwą izolacyjną na całej jego powierzchni dom jest 
ciepły i energooszczędny.

4Ze względu na trwałość, elegancję i prestiż domy z elewacją klinkie-
rową uzyskują lepsze ceny przy sprzedaży.

Właściwości

4Duża wytrzymałość mechaniczna cegieł klinkierowych - wielokrot-
nie większa od innych materiałów elewacyjnych. Oznacza to, że 
znormalizowana wytrzymałość na ściskanie jest nie mniejsza niż 35 
MPa.

4Odporność na uderzenia oraz ścieranie. 
4Pełna odporność ogniowa.
4Pełna mrozoodporność - Polska Norma wymaga, aby cegła klinkie-

rowa była poddawana testom na minimum 25 pełnych cykli zamra-
żania i rozmrażania, co daje pewność, że można stosować ją również 

w regionach ze specyficznym klimatem, np. w terenach górskich 
i nadmorskich.

4Całkowita odporność na korozję biologiczną, a w szczególności na 
grzyby pleśniowe, mchy, porosty i glony, które mogą wywoływać 
alergie i choroby.

4Odporność na korozję chemiczną (kwaśne deszcze, gazy przemysło-
we). Zalecane stosowanie w centrach przemysłowych i miejskich. 

4Niska nasiąkliwość (w przypadku cegły klinkierowej w klasie 35 nie 
przekracza 6%). 

Ekologia

4Cegła klinkierowa jest produktem naturalnym, przyjaznym środowi-
sku, gdyż jest wypalana tylko z gliny i piasku.

komfort

4Doskonały mikroklimat. Przepuszcza parę wodną lecz nie pozwala 
na jej kondensację w przegrodzie. Ściana nigdy nie jest zawilgoco-
na, gdyż ciągle „oddycha”. 

4Dzięki ścianie osłonowej z klinkieru oraz zastosowaniu wypełnienia 
z wełny mineralnej przegroda doskonale tłumi hałas.

4Korzystny z punktu widzenia fizyki budowli układ warstw w ścianie 
trójwarstwowej sprawia, że w porze letniej w pomieszczeniach jest 
stosunkowo chłodno, natomiast w sezonie zimowym ściany akumu-
lują ciepło i oddają je w razie potrzeby z powrotem do wnętrza.

Estetyka

4Szeroka paleta kolorów i faktur cegieł klinkierowych daje niezliczone 
możliwości aranżacyjne.

4Bogaty asortyment kształtek umożliwia dowolne układanie i kom-
ponowanie elementów oraz tworzenie szerokiej gamy detali archi-
tektonicznych.

4Łatwość łączenia z innymi materiałami (szkło, drewno, aluminium).
4Domy z elewacją klinkierową pozostają eleganckie i barwne przez 

setki lat.

Trwałość i elegancja – tak najkrócej opisać można charakter budyn-
ków z cegieł klinkierowych.

dużą paletę rozwiązań architektonicznych oraz wykonawstwo 

zarówno dla tradycyjnych, jak i nowoczesnych aranżacji.

Technologią i materiałem które łączą wszystkie te cechy, jest 

technologia ściany trójwarstwowej z elewacją klinkierową. Ce-

gła klinkierowa jest materiałem znanym i stosowanym od stu-

leci, ciągle ulepszana odpowiada zmieniającym się potrzebom 

i rosnącym wymaganiom. Żadna inna technologia wykonania 

elewacji nie gwarantuje tak szerokiej palety możliwości kształ-

towania elewacji oraz detali architektonicznych.

oto inne ważne argumenty przemawiające za technologią  
muru trójwarstwowego z elewacją klinkierową:

Trwały i elegancki - za taki powszechnie uważany jest klinkier.

1.1. Zalety klinkieru
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Porównanie kosztów wykonania i utrzymania ścian w różnych technologiach

Podczas budowy domu baczną uwagę zwraca się na począt-

kowe koszty związane z przeprowadzeniem całej inwestycji. 

Zdarza się, że decyzje związane z wyborem określonej techno-

logii budowy czy zastosowaniem danych materiałów zapada-

ją po przeanalizowaniu wyłącznie strony kosztowej. Pamiętać 

należy jednak o tym, że budując dom robi się to najczęściej z 

myślą o jego wieloletnim użytkowaniu, stąd równie ważne są 

aspekty zwiazane z kosztem utrzymania budynku.

Jak dowodzi przedstawiona poniżej tabela, już na przestrzeni 

10 lat użytkowania domu zastosowanie elewacji klinkierowej 

okazuje się o wiele tańszym rozwiązaniem niż pokrycie domu 

tynkiem.

Jak pokazują doświadczenia wielu właścicieli budynków z elewa-

cją wykończoną tynkiem, rozwiązane to z biegiem lat okazuje się 

zarówno niepraktyczne jak i niezwykle kosztowne. Panujące w na-

szym kraju warunki atmosferyczne (deszcze, śnieg, zanieczysz-

czenie powietrza itp.) sprawiają, że elewacje tynkowe już po kilku 

latach wymagają odświeżenia, a po kilkunastu - generalnego re-

montu czy nawet wymiany. Wiąże się to ze znaczącymi kosztami, 

a jednocześnie przysparza inwestorom wielu problemów, których 

nie da się często wycenić (np. dyskomfort związany z przeprowa-

dzanymi pracami remontowymi, montażem i demontażem rusz-

towań, zniszczoną przydomową zielenią). Sposobem na uniknię-

cie problemów i  kosztów związanych z remontami elewacji jest 

zastosowanie elewacji klinkierowej.

Ściana murowana budynku parterowego o powierzchni 100 m2 

[rozwiązania przykładowe - koszty wykonania i utrzymania przy założeniu odświeżania elewacji tynkowej co 5 lat.]

1 Ściana
dwuwarstwowa 2 Ściana

dwuwarstwowa 3 4Ściana
trójwarstwowa

Ściana
dwuwarstwowa

z elewacją z cegieł 
klinkierowych

z elewacją z płytek 
klinkierowych

z tynkiemz tynkiem

 elewacja tynk silikonowy II grupa kol. tynk silikonowy II grupa kol. cegła klinkierowa ALFA płytka klinkierowa ALFA
 termoizolacja wełna mineralna 12 cm styropian 12 cm wełna mineralna 12 cm styropian 12 cm
 ściana MEGA-MAX 250/238 P+W 25 cm MEGA-MAX 250/238 P+W 25 cm MEGA-MAX 250/238 P+W 25 cm MEGA-MAX 250/238 P+W 25 cm

  malowanie:  malowanie:
 po 5 latach + 1 434 zł 44 627,00 zł + 1 434 zł 34 676,00 zł  49 058,00 zł  38 708,00 zł

  malowanie:  malowanie:
 po 10 latach + 1 434 zł 46 061,00 zł + 1 434 zł 36 110,00 zł  49 058,00 zł  38 708,00 zł

  ponowne otynkowanie   ponowne otynkowanie  mycie elewacji:  mycie elewacji:
 po 15 latach i malowanie: + 13 334 zł 59 395,00 zł i malowanie: + 13 334 zł 49 444,00 zł + 300 zł  49 358,00 zł + 300 zł 39 008,00 zł

  malowanie:  malowanie:
 po 20 latach + 1 434 zł 60 829,00 zł + 1 434 zł 50 878,00 zł  49 358,00 zł  39 008,00 zł

  malowanie:  malowanie:
 po 25 latach + 1 434 zł 62 263,00 zł + 1 434 zł 52 312,00 zł  49 358,00 zł  39 008,00 zł

  ponowne otynkowanie  ponowne otynkowanie  mycie elewacji:  mycie elewacji:
 po 30 latach i malowanie: 13 334 zł 75 597,00 zł i malowanie: + 13 334 zł 65 646,00 zł + 300 zł 49 658,00 zł  + 300 zł 39 308,00 zł

ko
sz

ty
 u

tr
zy

m
an

ia

 robocizna za 1 m2 159,34 zł 159,34 zł 187,89 z  173,24 zł

 materiały za 1 m2 272,59 zł 173,08 zł 302,69 zł 213,84 zł

 razem 1 m2 431,93 zł 332,42 zł 490,58 zł 387,08 zł

 razem 100 m2 43 193,00 zł 33 242,00 zł 49 058,00 zł 38 708,00 złko
sz

ty
 b

ud
ow

y

1. Dlaczego klinkier?

1.2. Ile to kosztuje?

Nakłady i ceny wg Sekocenbudu oraz KNR z I kwartału 2011 r. (ceny netto): 
stawka robocizny 16,90 zł netto/rbh; nakład pracy na wykonanie 1m2 elewacji klinkierowej 2,6 h.

sEkoCEnBuD – ogólnopolska baza cen materiałów budowlanych i kosztów robocizny. knR – Katalog Nakładów Rzeczowych – gromadzi dane o czasie wykonywania danej czynności lub pracy.

Ściana z klinkieru nie wymaga odnawiania!
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Ściana szczelinowa składa się z trzech niezależnych warstw,  

z których każda spełnia odpowiednie funkcje.

Ściana konstrukcyjna - wykonana np. z pustaka ceramiczne-

go - jej zadaniem jest bezpiecznie przenieść wszystkie obciąże-

nia od stropów I ścian wyższych kondygnacji, oraz obciążenie 

poziome ze ściany osłonowej. Dla bezpiecznego przeniesienia 

obciążeń wystarczy, by ściana konstrukcyjna miała grubość nie 

większą niż 25 cm. Wykonywanie szerszych ścian jest technicz-

nie nieuzasadnione, a w niektórych przypadkach jest wręcz 

błędem.

Z ekonomicznego punktu widzenia - oszczędności powstałe 

w wyniku zastosowania węższych ścian - warto zainwestować 

w grubszą izolację termiczną oraz trwałą i estetyczną elewację. 

Warstwa termoizolacji w postaci wełny mineralnej (zalecane) 

lub styropianu, chroni ścianę konstrukcyjną przed przemarza-

niem, co pozwala w 100% wykorzystać pojemność cieplną ścia-

ny (zdolność do akumulacji ciepła), ograniczyć straty energii  

a tym samym zmniejszyć koszty ogrzewania budynku.

Warstwa osłonowa z cegły klinkierowej lub licowej chroni 

cały układ przed niekorzystnym działaniem czynników atmo-

sferycznych oraz przed mechanicznym uszkodzeniem warstwy 

termoizolacyjnej oraz jest trwałym, pięknym i co najważniejsze 

bezobsługowym wykończeniem elewacji (zerowe koszty na 

odnawianie, malowanie i remonty elewacji). 

Pomiędzy warstwą termoizolacji, a warstwą osłonową znajduje 

się wentylowana pustka powietrzna, której zadaniem jest:

- odprowadzenie nadmiaru wilgoci z wewnętrznej warstwy 

ściany osłonowej powstałej na skutek np. dyfundującej przez 

przegrodę pary wodnej oraz osuszanie termoizolacji (wełny 

mineralnej)

- odprowadzanie ciepła z elewacji w wyniku jej nagrzewania się 

na skutek operowania słońca oraz zmniejszenie powstałych w 

związku z tym naprężeń termicznych.

2.1.Budowa i funkcje ściany trójwarstwowej

Technika wykonania elewacji z klinkieru jest tak uniwersal-

na, że można ją stosować z każdą technologią wykonania ścian 

konstrukcyjnych budownictwa jedno- i wielorodzinnego (mu-

rowana, drewniana, żelbetowa), a także w przypadku stalowych 

konstrukcji hal i magazynów.

2. Technologia ściany trójwarstwowej i zawiązane z nią zagadnienia

Cegła klinkierowa jest materiałem, który łatwo możemy łą-

czyć z innymi produktami używanymi obecnie w nowoczesnej 

architekturze (szkło, aluminium, drewno), sprawiając, że trady-

cyjny w powszechnym mniemaniu klinkier nabiera nowego 

wyrazu.

1 - cegła klinkierowa

2 - szczelina wentylacyjna

3 - łącznik - kotew stalowa

4 - pustak ceramiczny

5 - szkielet drewniany

6 - ściana żelbetowa

tradycyjna 
murowana

żelbetowa 
monolityczna

drewniana
szkieletowa
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2. Technologia ściany trójwarstwowej i zawiązane z nią zagadnienia

2.3. Dyfuzja pary wodnej  
     w ścianie warstwowej

Ściany wielowarstwowe powinny być tak konstruowane, aby 

warstwy o dużym oporze dyfuzyjnym (tzn. źle przepuszczające 

parę wodną ) znajdowały się jak najbliżej wewnętrznej - ciepłej 

powierzchni ściany. Przy taki układzie warstw para wodna może 

wydostawać się ze ściany w takiej samej ilości jak napływa, bez 

skraplania się wewnątrz przegrody. W przypadku gdy nie ma 

możliwości takiego dobrania wewnętrznych warstw przegrody, 

aby ich opór był mniejszy lub równy oporowi warstwy izolacyj-

nej, konieczne jest zastosowanie paroizolacji.

dostatecznie

tynk 
mineralny

termoizolacja

pustak 
ceramiczny

dobrze

cegła 
klinkierowa

pustka 
powietrzna

termoizolacja

pustak 
ceramiczny

poprawnie

tynk 
akrylowy

termoizolacja

pustak 
ceramiczny

paroizolacja

źle

pustak 
ceramiczny

tynk 
akrylowy

termoizolacja

strumień 
ciepła

ciepło 
powracalne

ciepło
uchodzące

szczelina
wentylacyjna

wentylacja
w pustce

powietrznej

para wodna

2.2. Fizyka budowli

Układ warstw w ścianie szczelinowej jest najkorzystniejszy  

z punktu widzenia fizyki budowli i tworzy korzystny mikrokli-

mat wnętrza. Ściana nośna akumuluje ciepło, które dzięki ocie-

pleniu od strony zewnętrznej jest oddawane z powrotem do 

wnętrza. Jednocześnie cały układ warstw dzięki szczelinie wen-

tylacyjnej nie zakłóca przepływu pary wodnej. 
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2. Technologia ściany trójwarstwowej i zawiązane z nią zagadnienia

Para wodna wykrapla się w takim miejscu przegrody, w którym 

wilgotność względna powietrza w porach materiału osiąga 

stan nasycenia. W wyniku tego, że temperatura i ciśnienie pary 

wodnej ulega zmianie na grubości przegrody, sprawdzenie czy 

nie dochodzi do kondensacji wgłębnej w przegrodzie wymaga 

obliczeń i porównania rozkładu ciśnień rzeczywistego i stanu 

nasycenia w każdym punkcie przegrody.

Biorąc pod uwagę grubości warstw, ich opór dyfuzyjny oraz 

zależną od temperatury wartość ciśnienia stanu nasycenia (ps), 

można wykonać wykres rozkładu ciśnienia rzeczywistego (p). 

Jeżeli w którymkolwiek punkcie wykresy ciśnienia rzeczywiste-

go i stanu nasycenia się przetną (w rzeczywistości ps może się 

co najwyżej równać p), powstanie strefa kondensacji pary wod-

nej. Zdarza się to praktycznie tylko w przypadku, gdy jedna 

z  warstw wewnętrznych ma większy opór dyfuzyjny niż war-

stwa następująca po niej. 

kondensacja na wewnętrznej stronie przegrody

Do kondensacji powierzchniowej pary wodnej na powierzch-

ni przegrody dochodzi, gdy powietrze stykające się z chłodną 

powierzchnią jest schładzane poniżej temperatury punktu rosy 

(temperatura do której należy schłodzić powietrze, aby doszło 

do skraplania się zawartej w nim pary wodnej). Temperatura 

punktu rosy zależy od temperatury powietrza oraz jego wilgot-

ności.

Jeśli wilgotność powietrza jest mniejsza od 100% , to tempe-

ratura punktu rosy jest zawsze niższa od temperatury powie-

trza (wykres nr 1), przy czym im niższa wilgotność tym większa 

różnica między temperaturą powietrza a temperaturą punktu 

rosy.

Jeżeli wilgotność powietrza w pomieszczeniu jest duża, to para 

będzie się kondensować na chłodniejszych powierzchniach już 

przy niewielkiej różnicy temperatur. Jeżeli natomiast wilgot-

ność w pomieszczeniu jest niska, różnica temperatur nie ma 

żadnego znaczenia.

kondensacja wewnątrz przegrody
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2.4. kondensacja pary wodnej 
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2.5. analiza cieplno - wilgotnościowa

materiału. Skutkiem przemarzania są również straty pewnej 

ilości ciepła, które muszą zneutralizować niekorzystny wpływ 

przemarzania. W ścianie trójwarstwowej cała ściana konstruk-

cyjna znajduje się w dodatnim zakresie temperatur. Do ob-

liczeń przyjęto średnie warunki temperaturowe panujące w  

I strefie klimatycznej (najłagodniejsze). 

Ściana jednowarstwowa kusi prostotą swojej budowy, łatwoś-

cią wykonania i teoretycznie niewielkimi kosztami. Nic bardziej 

mylnego. Jeśli przyjrzeć się wykresowi zmiany temperatury w 

przegrodzie w ścianie jedno- i trójwarstwowej zauważymy, że 

duża część ściany nie chroniona warstwą izolacji termicznej po 

prostu przemarza. Jeśli dodatkowo dojdzie w tym miejscu do 

kondensacji pary wodnej, to ta zamarzając naruszy strukturę 
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42

d [cm]

ciśnienie pary wodnej nasyconej
wykraplanie pary wodnej
ciśnienie pary wodnej rzeczywistej

Wykraplanie pary wodnej w przegrodzie występuje

Wykraplanie w zakresie grubości (od zewnętrznej) 0,9 do 10,1 cm

Wykres temperatury 

w ścianie jednowarstwowej

Wykres rozkładu ciśnień

pary nasyconej i rzeczywistej

w ścianie jednowarstwowej

Współczynnik przenikania ciepła ściany uk=0,32W/m2k

Temperatura wewnętrznej powierzchni ściany  18,6

Temperatura punktu rosy Tpr 10,7

Wykraplanie pary wodnej na powierzchni wewnętrznej  nie występuje

Przemarzanie ściany konstrukcyjnej występuje

nr nazwa warstwy - strona zewnętrzna T.zew [oC] T.wew [oC] T.z - w [oC]

 Zewnętrzny opór przejmowania ciepła Rz -16,00 -15,56 0,44

1. Tynk cienkowarstwowy zewnętrzny 0,5 cm -15,56 -15,50 0,07

2.  Tynk cementowo-wapienny 2cm -15,50 -15,23 0,27

3.  Mur z betonu komórkowego (zap. klejąca) 500 36,5 cm -15,23 18,32 33,55

4.  Tynk cementowo-wapienny 2 cm 18,32 18,59 0,27

  Wewnętrzny opór przejmowania ciepła Rw 18,59 20,00 1,41

Ciśnienie pary wodnej nasyconej przegrodzie

nr nazwa warstwy - strona zewnętrzna P.zew[hPa] T.wew[hPa] opór dyf.

1. Tynk cienkowarstwowy zewnętrzny 0,5 cm 4,12 4,12 1,11

2. Tynk cementowo-wapienny 2cm 4,12 4,19 4,44

3. Mur z betonu komórkowego (zap. klejąca) 500 36,5 cm 4,19 21,72 16,44

4. Tynk cementowo-wapienny 2 cm 21,72 21,97 4,44

Ciśnienie rzeczywistej pary w przegrodzie

nr nazwa warstwy - strona zewnętrzna P.zew[hPa] T.wew[hPa] opór dyf.

1. Tynk cienkowarstwowy zewnętrzny 0,5 cm 3,30 3,67 1,11

2. Tynk cementowo-wapienny 2cm 3,67 5,14 4,44

3. Mur z betonu komórkowego (zap. klejąca) 500 36,5 cm 5,14 10,61 16,44

4. Tynk cementowo-wapienny 2 cm 10,61 12,08 4,44
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55

ciśnienie pary wodnej nasyconej
ciśnienie pary wodnej rzeczywistej

Wykraplanie pary wodnej w przegrodzie              nie występujeWykres rozkładu ciśnień

pary nasyconej i rzeczywistej

w ścianie trójwarstwowej

Współczynnik przenikania ciepła ściany uk=0,29W/m2k

Temperatura wewnętrznej powierzchni ściany  18,8

Temperatura punktu rosy Tpr 10,7

Wykraplanie pary wodnej na powierzchni wewnętrznej  nie występuje

Przemarzanie ściany konstrukcyjnej nie występuje

nr nazwa warstwy - strona zewnętrzna T.zew [oC] T.wew [oC] T.z - w [oC]

 Zewnętrzny opór przejmowania ciepła Rz -16,00 -15,63 0,37

1. Mur z cegły klinkierowej -15,63 -14,58 1,05

2. Pustka powietrzna -14,58 -13,97 0,61

3. Wełna mineralna granulowana 50 -13,97 8,12 22,09

4. Mur z UNI MAX 250/220 8,12 18,58 10,46

5.  Tynk cementowo-wapienny 18,58 18,80 0,22

 Wewnętrzny opór przejmowania ciepła Rw 18,80 20,00 1,20

Ciśnienie pary wodnej nasyconej w przegrodzie

nr nazwa warstwy - strona zewnętrzna P.zew[hPa] T.wew[hPa] opór dyf.

1. Mur z cegły klinkierowej  4,12 4,37 0,00

2. Pustka powietrzna 4,37 4,52 0,00

3. Wełna mineralna granulowana 50 4,52 13,85 2,50

4. Mur z UNI MAX 250/220 13,85 21,97 18,52

5. Tynk cementowo-wapienny 21,97 22,27 4,44

Ciśnienie rzeczywistej pary w przegrodzie

nr nazwa warstwy - strona zewnętrzna P.zew[hPa] T.wew[hPa] opór dyf.

1. Mur z cegły klinkierowej  3,50 3,50 0,00

2. Pustka powietrzna 3,50 3,50 0,00

3. Wełna mineralna granulowana 50 3,50 4,36 2,50

4. Mur z UNI MAX 250/220 4,36 10,72 18,52

5. Tynk cementowo-wapienny 10,72 12,25 4,44
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2.6. Parametry cieplne ścian wykonanych w technologii trójwarstwowej 
     przy wykorzystaniu różnych rodzajów pustaków

Wg PN EN ISO 6946 2004r. minimalny standard odnośnie ochro-

ny cieplnej budynków wyraża się wzorem: 

Uk = U + ΔU + ΔUk ≤ Uk(max)

U - wsp. przenikania ciepła liczony jak dla idealnej ściany

^U - korekta wsp. przenikania ciepła na nieszczelności i mostki 

punktowe wg PN EN ISO 6949:2004 zał. D

^Uk- człon uwzględniający liniowe mostki termiczne wg  

PN EN ISO 14683:2001 

Na podstawie katalogu mostków termicznych wg ITB 389/2003 

w projektowaniu indywidualnym dodatek na

^U + ^Uk można przyjąć wg tabeli zamieszczonej obok.

Rodzaj przegrody
Δu + Δuk 

[W/m2k]

ściany zewnętrzne pełne z ociepleniem  

min 8 -10 cm oraz podłogą pływającą na stropie  

z wieńcem żelbetowym

0,05

ściany zewnętrzne jw. lecz z otworami okiennymi  

lub drzwiowymi a także stropy nad piwnicami
0,10

poddasza, w tym użytkowe i stropodachy wenty-

lowane (np. ścianki ażurowe)
0,15

ściany zewnętrzne jw. + okna lub drzwi oraz bez 

ocieplenia balkonowa płyta wspornikowa przeni-

kające ścianę (wspornik z wieńca żelbetowego)

min 0,20

1 - cegła klinkierowa 12 cm
2 - wełna mineralna 13 cm
3 - MAX 18,8 cm
4 - tynk cem.-wapienny 1,5 cm

U =  0,20 [W/m2K]

Uk =  0,30 [W/m2K]

grubość termoizolacji [cm]  13 14 15 16 17 18
Uk [W/m2K] 0,30 0,29 0,28 0,27 0,26 0,25

MAX 288x188x188/220, cegła klinkierowa 120 mm

1 - cegła klinkierowa 12 cm
2 - wełna mineralna 12 cm
3 - MAX 28,8 cm
4 - tynk cem.-wapienny 1,5 cm

U =  0,20 [W/m2K]

Uk =  0,30 [W/m2K]

grubość termoizolacji [cm]  13 14 15 16 17 18
Uk [W/m2K] 0,29 0,28 0,27 0,26 0,26 0,25

MAX 288x188x188/220, cegła klinkierowa 120 mm
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1 - cegła klinkierowa 12 cm
2 - wełna mineralna 12 cm
3 - UNIMAX 25 cm
4 - tynk cem.-wapienny 1,5 cm

U =  0,20 [W/m2K]

Uk =  0,30 [W/m2K]

grubość termoizolacji [cm]  13 14 15 16 17 18
Uk [W/m2K] 0,30 0,29 0,28 0,27 0,26 0,25

UNIMAX 250x188x188/220, cegła klinkierowa 120 mm

1 - cegła klinkierowa 12 cm
2 - wełna mineralna 12 cm
3 - MEGAMAX 300 P+W 30 cm
4 - tynk cem.-wapienny 1,5 cm

U =  0,19 [W/m2K]

Uk =  0,29 [W/m2K]

grubość termoizolacji [cm]  13 14 15 16 17 18
Uk [W/m2K] 0,28 0,27 0,26 0,25 0,25 0,24

MEGAMAX 300x248 P+W, cegła klinkierowa 120 mm
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3.1. Przygotowanie fundamentu

Dlaczego?

Rozpoczynając budowę warto przemyśleć temat właściwego 

przygotowania i wykonania fundamentu. Najczęściej stoso-

wanym rozwiązaniem jest ściana fundamentowa z bloczków 

betonowych. 

Fundament można wykonać w tej technologi na dwa sposoby:

4ułożenie bloczka na 38 cm +termoizolacja

4ułożenie bloczka na 25 cm + termoizoalacja + bloczek 12 (14) cm

Drugie rozwiązanie przy takich samych nakładach materiało-

wych posiada o wiele więcej zalet. Przygotowana w ten sposób 

zewnętrzna ścianka przede wszystkim świetnie zabezpiecza 

ścianę fundamentową przed naporem gruntu i wody, ale też 

zostawia otwartą drogę do wykonania w przyszłości ściany 

osłonowej z klinkieru. 

Pominięcie tego szczegółu generuje przy późniejszym zdecy-

dowaniu się na wykonanie elewacji klinkierowej dodatkowe 

koszty związane z koniecznością stosowania konsol i zawiesi 

ze stali nierdzewnej. Zastosowanie tego rozwiązania uwarun-

kowane jest ponadto koniecznością kotwienia w elemencie 

żelbetowym o odpowiedniej wysokości (np. wieniec). To osta-

nie obostrzenie często sprawia, że wykonanie ściany osłonowej 

staje się w wielu przypadkach po prostu niemożliwe.

1 folia kubełkowa, 2 izolacja przeciwwodna, 3 bloczek betonowy 38x25x12 cm

ucieczka ciepła

4zużycie: 23 bloczki/mb
4nie daje możliwości wykonania elewacji z klinkieru
4brak ocieplenia ściany fundamentowej powoduje  

powstanie mostka termicznego
4docieplenie ściany fundamentowej naraża termoizolację 

na napór gruntu i wody gruntowej

1 folia kubełkowa, 2 izolacja przeciwwodna, 3 bloczek betonowy 38x25x12 cm

4 izolacja termiczna 12 cm, 5 bloczek betonowy 38x25x12 cm

4zużycie 23 bloczki/mb
4daje możliwości wykonania elewacji z klinkieru
4ciągłość termoizolacji eliminuje mostki termiczne
4zewnętrzny bloczek fundamentowy daje możliwość
  oparcia ściance osłonowej z klinkieru oraz chroni
  warstwę termoizolacji przed naporem gruntu i wody gruntowej 
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Praktyczne uwagi

Rozwiązanie wiąże się z podobnym nakładem pracy i kosztów, 

jak inne sposoby przygotowania fundamentu, zyskujemy jed-

nak możliwość wyboru różnych technologii wznoszenia ścian 

nośnych.

Nawet jeśli zapadnie decyzja o budowie muru dwuwarstwo-

wego z elewacją z tynku, takie ułożenie fundamentu umożliwi 

wykonanie elewacji z cegły klinkierowej (bez ingerencji w fun-

dament i ponoszenia dodatkowych kosztów) nawet wiele lat 

po zakończeniu budowy.

1 - bloczek fundamentowy
  38x25x12 cm ułożony na sztorc

2 - bloczek fundamentowy

  38x25x12 cm ułożony na płask

3 - wełna mineralna lub polistyren 
  ekstrudowany 5 -10 cm

Jak?

Wykonanie ściany fundamentu zgodnie z poniższym schema-

tem łączy w sobie optymalne zużycie materiału przy maksy-

malnym wykorzystaniu płynących z niego zalet (ciągłość ter-

moizolacji, uniwersalność wykończenia elewacji i inne).
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3.2. Izolacja przeciwwilgociowa

Dlaczego?

Wilgoć w konstrukcji jest zjawiskiem niepożądanym, a brak 

lub niepoprawne wykonanie izolacji niesie za sobą poważne 

w skutkach konsekwencje:

4powoduje korozje 

4obniża izolacyjność cieplną

4rozpuszcza i transportuje sole mineralne

4przyczynia się do rozwoju mikroorganizmów.

Jak?

Aby zapobiec negatywnym skutkom wilgoci bezwzględnie ko-

nieczne jest stosowanie izolacji przeciwwilgociowych i stoso-

wanie kilku prostych, stałych i niezmiennych zasad:

4izolacja pionowa ścian fundamentowych powinna być 

szczelnie połączona z izolacją poziomą, odcinając ścianom 

możliwość kapilarnego pociągania wody.

4pionowa izolacja przeciwwilgociowa powinna być wyprowa-

dzona na cokół budynku ponad poziom terenu. 

4dwa różne materiały (np.ceramika - beton) między którymi 

może nastąpić transport soli mineralnych a w konsekwencji 

zacieki, wykwity itp. - należy przedzielić warstwą izolacji.

Elewacja prosta  Elewacja z cokołem

Praktyczne uwagi

Izolacje najczęściej wykonuje się z papy lub z folii izolacyjnej. 

Izolacje poziome, zarówno te ułożone na ławie fundamento-

wej, jak i te na ścianie fundamentowej, muszą być ciągłe na 

całej długości i połączone z izolacją pionową ściany funda-

mentowej oraz z izolacją posadzki piwnicy (jeśli budynek jest 

podpiwniczony). Jeśli strop znajduje się poniżej powierzchni 

terenu, dodatkowo izolację poziomą układa się 30 cm nad po-

ziomem terenu, czyli w miejscu, w którym powinno zakończyć 

się izolację pionową.

Górną, wyschniętą powierzchnię fundamentu należy zagrun-

tować rzadkim roztworem asfaltowym na zimno, metodą sma-

1 - izolacja pionowa, 2 izolacja pozioma, 3 - izolacja cokół - szczelina wentylacyjna

rowania. Po wyschnięciu powłoki gruntującej trzeba wykonać 

właściwą izolację przeciwwilgociową, poziomą, z 2 warstw 

papy asfaltowej. Do sklejenia pap asfaltowych i przytwierdze-

nia ich do zagruntowanego podłoża stosuje się lepik asfaltowy 

na zimno. Na jeden metr kwadratowy izolacji przeciwwilgocio-

wej poziomej z 2 warstw papy asfaltowej potrzeba :

4rzadki roztwór asfaltowy do gruntowania na zimno - 0,45 kg

4lepik asfaltowy stosowany na zimno (2,20 + 1,76) = 3,96 kg

4papa asfaltowa izolacyjna na welonie z włókien szklanych,  

odm. P 100/1200 1,15m2

4papa asfaltowa powlekana na welonie z włókien szklanych  

odm. W 100/1400 1,15m2
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3.3. Wentylacja

Dlaczego?

Szczelina wentylacyjna spełnia w przegrodzie dwie zasadnicze 

funkcje:

4usuwa wilgoć z przegrody - osusza termoizolację utrzymu-

jąc jej parametry izolacyjne na stałym poziomie;

4zapobiega zawilgoceniu zaprawy i powstawaniu wykwitów. 

4w upalne dni usuwa gorące powietrze z przegrody, chłodząc 

zewnętrzną warstwę osłonową przed nadmiernym  

nagrzaniem

4zmniejsza naprężenia termiczne. 

Zgodnie z zaleceniami PN-B-03002:1999r spód szczeliny wen-

tylacyjnej powinien znajdować się nie niżej niż 30 cm nad po-

ziomem gruntu.

Należy również przewidzieć szczelinę wentylacyjną, którą pro-

wadzić należy w sposób nieprzerwany aż po dach, względnie 

do spodu podpory pośredniej.

szczelina
wentylacyjna

wentylacja
w pustce

powietrznej

4

m
in

 3
0 

cm

12

Jak?

Puszki wentylacyjne układa się w równych odstępach na obwo-

dzie elewacji w skrajnych - dolnej i górnej jej części. Konieczne 

jest wstawienie puszek pod i nad otworami okiennymi, płytami 

balkonowymi oraz w każdym miejscu, w którym została prze-

rwana ciągłość szczeliny wentylacyjnej np. z powodu koniecz-

ności wykonania dylatacji poziomej. Przykładowe usytuowanie 

puszek na elewacji przedstawia rysunek obok. 

Rozmieszczenie puszek na elewacji

Rozstaw co 75 cm
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3.4. kotwienie

Dlaczego?

Zadaniem kotew jest bezpieczne przeniesienie sił od parcia i 

ssania wiatru ze ściany osłonowej na ścianę konstrukcyjną. Po-

winny być one wykonane z materiału na tyle elastycznego, by 

umożliwić niezależną pracę ściany osłonowej i ściany konstruk-

cyjnej. Grubość kotew nie powinna przekraczać 4 mm - zbyt 

grube kotwy ze względu na większą sztywność mogą być przy-

czyną rysowania się elewacji. 

Zgodnie z PN EN 845-1 nominalna długość zakotwienia nie po-

winna być mniejsza niż 40 mm.

Producenci kotew zalecają by długość zakotwienia była nie 

mniejsza niż 60mm I nie większa niż 80 mm.

Jak?

Montaż kotew można wykonywać w dwojaki sposób:

4w trakcie wznoszenia ściany konstrukcyjnej przez 

  wmurowanie w spoiny poziome (przy takim rozwiązaniu  

w przypadku nieliniowego ułożenia spoin pustaka i ściany

  osłonowej, kotwy należy odginać zawsze do dołu). 

4w trakcie murowania ścianki osłonowej

  (stosując kotwy wbijane lub wkręcane w zależności  

od rodzaju materiału ściany konstrukcyjnej)

Zgodnie z PN-B-03002:1999r połączenie ścian konstrukcyjnej i 

osłonowej należy wykonać za pomocą kotew wykonanych ze 

stali nierdzewnej, ocynkowanej, galwanizowanej lub mającej 

inne zabezpieczenie antykorozyjne. W praktyce ze względu 

na bezpieczeństwo stosuje się powszechnie tylko te pierwsze.  

Liczba kotew nie powinna być mniejsza niż 4 szt / m2 ściany - by 

spełnić ten warunek kotwy rozmieszcza się co 50 cm w rozsta-

wie poziomym oraz co 40 cm w rozstawie pionowym,

w taki sposób, aby się między sobą mijały.

Dodatkowo ww norma przewiduje ułożenie wzdłuż wszystkich 

krawędzi swobodnych warstwy zewnętrznej (wokół otworów, 

naroży budynku, wzdłuż krawędzi przerw dylatacyjnych) do-

datkowych kotew w liczbie nie mniejszej niż 3 szt/mb ściany 

(rozstaw co około 30 cm).

> 40 mm > 40 mm

> 40 mm

> 40 mm

15 cm 30 cm

30
 c

m

50 cm

40
 cm

15 cm 15 cm



Doradztwo techniczne: mgr inż. Piotr Wojtasik - tel. 32 23 94 142, p.wojtasik@klinkier.pl30

Katalog techniczny

3. Ściana trójwarstwowa - informacje praktyczne

3.5. Rodzaje kotew

kotwy wkładane w spoiny

Przeznaczone są do wkładania w spoinę poziomą w czasie 

wznoszenia ściany konstrukcyjnej.

W zależności od zastosowanej technologii a dokładniej rodzaju 

zaprawy, stosuje się dwa rodzaje kotew:

 4kotwa typu l -stosowana przy murowaniu na tzw. grube 

spoiny ( zaprawa tradycyjna )

4kotwa typu Pk - stosowane przy murowaniu na cienkie 

spoiny (zaprawy ciepłochronne)

kotwy do późniejszego montażu

kotwy wkręcane typu Wk oraz wbijane typu WB stosowane 

w przypadkach gdy:

4ściana konstrukcyjna wykonana jest z materiału uniemoż-

liwiającego osadzenie kotew typu L lub PK (np. ściana 

żelbetowa lub drewniana)

4istnieje rozbieżność w modułach wysokości elementów uży-

tych do budowy ścian i wystąpiłaby konieczność znacznego 

odginania kotew

4elewacja wykonywana jest na ścianie już istniejącej

kotwa typu l

kotwa typu Pk

kotwa typu WB

kotwa typu Wk
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3.6. Dylatacje

Dlaczego?

Dylatacje (przerwy w ciągłości konstrukcji) wykonuje się w celu 

wyeliminowania skutków rozszerzalności temperaturowej 

muru. Dylatacje pozwalają na kompensacje przyrostu długości 

oraz eliminację naprężeń termicznych.

PN B-03002 1999r. zaleca, by odległość przerw dylatacyjnych 

(pionowych) w warstwie zewnętrznej była nie większa niż war-

tości podane w tabeli.

Jak?

Dylatację pionową można wykonać w dwojaki sposób: jako 

zębatą lub jako liniową. Praktyczne wykonanie dylatacji po-

lega na pozostawieniu nie wypełnionej zaprawą spoiny  

(pionowej/ poziomej), a w jej miejsce wstawienie elastycznego 

materiału np. taśmy rozprężnej. W przypadku dylatacji pozio-

mej, podwieszenie części elewacji znajdującej się nad dylatacją 

wymaga zastosowania systemu konsoli ze stali nierdzewnej.

b
b b

b

b

h

h

b

h 

9m
12 m

9m

elewacja z cegły silikatowej lub betonowej
elewacja z cegły klinkierowej

elewacja z cegły klinkierowej

dylatacja zębata dylatacja liniowa
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szczegóły wykonania dylatacji poziomej oraz pionowej 

taśma 
rozprężna

konsola

dylatacja pozioma

taśma 
rozprężna

dylatacja pionowa

Praktyczne uwagi

Dylatacje warto planować i wykonywać niekoniecznie w miej-

scach, w których one „wypadają” na skutek równego, lub syme-

trycznego podziału elewacji, ale jeśli to możliwe w miejscach 

występowania np. rur spustowych odprowadzających poprzez 

rynny deszczówkę z połaci dachowej.

Dylatacja zostaje w ten sposób ukryta za rurami - pozostaje nie-

widoczną dla obserwatora.
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3.7. nadproża

Dlaczego?

Otwory okienne i drzwiowe w ścianach ograniczone są z bo-

ków ościeżami, a z góry nadprożem. Nadproże jest elementem 

konstrukcyjnym ściany, przenoszącym ciężar ściany znajdującej 

się nad otworem, a także w wielu przypadkach obciążenia od 

stropu lub dachu. W zależności od wielkości otworów wielko-

ści i rodzaju naprężeń stosuje się nadproża płaskie lub łukowe 

- zwane też łękami lub nadprożami sklepionymi.

najczęściej stosowane typy nadproży: 

Nadproża płaskie: 

 4mała rolka 

 4duża rolka (grenadierska)

 4sklepione

Nadproża łukowe:

 4łuk kołowy 

 4łuk niski

 4ostrołukowe

klucz

wezgłowie wspora

czoło

rozpiętość

oś

mała rolka

duża rolka (grenadierska)

sklepione

ostrołukowe

Nadproża płaskie nawet jeśli ich rozpiętości nie są duże, wy-

magają zbrojenia w strefie rozciąganej, by zapobiec ewentu-

alnemu zarysowaniu elewacji. Wyjątkiem są nadproża płaskie 

sklepione o tzw. łuku ukrytym, które podobnie jak nadproża 

łukowe przenoszą jedynie siły ściskające. Daje to możliwość po-

minięcia zbrojenia i pełne wykorzystanie wytrzymałości cegieł 

na ściskanie.

Przy użyciu cegły można kształtować każdy rodzaj łuku - od ni-

skiego, przez półkolisty, po pełny łuk kołowy, a także łuki elip-

tyczne i ostrołukowe.

łuk kołowy

łuk niski



Doradztwo techniczne: mgr inż. Piotr Wojtasik - tel. 32 23 94 142, p.wojtasik@klinkier.pl38

Katalog techniczny

3. Ściana trójwarstwowa - informacje praktyczne

Efekt sklepienia 

Zbrojenie nadproży można mocno zredukować jeśli jest moż-

liwość wykorzystania efektu sklepienia. Jest to zjawisko, któ-

re pozwala założyć w obliczeniach, że na nadproże działa nie 

cały ciężar znajdującej się nad nim elewacji, a jedynie ciężar 

znajdujący się w obrysie ramion trójkąta równobocznego wy-

prowadzonych z krawędzi otworu (rysunek). Dochodzi tu do 

pewnego rodzaju redystrybucji sił i naprężeń występujących   

w murze, które „omijają” strefę nadokienną i oddziaływują bez-

pośrednio na filary.

Aby mógł zajść efekt sklepienia muszą być spełnione warun-

ki, które częściowo obrazuje zamieszczony schemat. Wymiary 

otworu nie mogą być większe niż 3,0 x 4,0 m, a powierzchnie 

boczne muszą być szersze niż 1m (ostateczna ich wartość zale-

ży od geometrii otworu zgodnie z tabelą). 

Jeżeli choć jeden z warunków nie jest spełniony należy do ob-

liczenia nadproża przyjąć ciężar całego pasma ściany nad nad-

prożem i dobrać odpowiedni system zbrojenia.

Minimalne powierzchnie ścian 

dla powstania efektu sklepienia 

otwór 
okienny

otwór 
okienny

60o 60o

h < 4,0 m

> 24 cm

lw > 1m 
> n x lw lw < 3,0 m lw > 1m 

> n x lwh/lw  0,85 1,2 1,6 2,0 2,5 3,0 3,6
n 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0
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Jak ? 

1. Zbrojenie za pomocą kratowniczek stalowych

PN-B-03340:1999 „Konstrukcje murowe zbrojone” dopuszcza 

konstruowanie konstrukcji murowych z poziomym zbrojeniem 

w spoinach wspornych.

Jednym z najpopularniejszych obecnie sposobów zbrojenia 

nadproży klinkierowych są prefabrykowane kratownice wraz 

z systemem strzemion układanych w spoinach pionowych. 

Umożliwiają one w sposób niewidoczny wykonywanie prze-

sklepień nad otworami o wymiarze nawet 400 cm w świetle.

Strzemiona (ich kształt i wymiary) są zróżnicowane w zależno-

ści od rodzaju nadproża i sposobu ułożenia cegły.

Wykonanie zbrojenia w praktyce polega na ułożeniu na desko-

waniu cegieł z zatopionymi w zaprawie strzemionami, wsunię-

cie w strzemiona kratowniczki, ułożenie zaprawy i położenie 

kolejnych warstw cegieł. W zależności od rozmiarów nadpro-

ża w kolejnych warstwach układa się same kratowniczki (bez 

strzemion).

szczegół a szczegół B szczegół a

szczegół B
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W przypadku cegieł układanych na płask strzemiona układa się 

w każdej spoinie pionowej co 25cm.

W przypadku cegieł układanych na sztorc strzemiona układa 

się w co trzeciej spoinie pionowej. Należy przewidzieć rozstaw 

strzemion tak, by umieszczone były one również skrajnych spo-

inach nadproża. Minimalna długość oparcia kratownicy na fila-

rze to 25cm.

Potrzebny przekrój zbrojenia dobiera się na podstawie obliczeń 

statycznych poprzez przyjęcie odpowiedniego schematu obli-

czeniowego: 

dla belek ( h/Leff <0,5) lub belek-ścian ( 0,5<h/Leff<1) 

Na podstawie wyników obliczeń układa się odpowiedni prze-

krój zbrojenia z strefie I oraz II. Poniżej podano - w zależności od 

wymiarów nadproża oraz parametrów materiałowych - szacun-

kową ilość warstw, jakie należy zazbroić w strefie rozciąganej  

i ściskanej (strefa I+strefa II).

Wartości podane w tabeli zostały obliczone przy założeniu na-

stępujących cech materiałowych:

 4cegła klinkierowa format RF 250x120x65mm  

lub NF 240x115x71mm

 4zaprawa M5 (wytrzymałość na ściskanie > 5MPa)

 4zbrojenie Murfor RND/Z/50

W sytuacji, gdy proporcje wysokości muru nad nadprożem do 

szerokości otworu jest zachwiana lub z innego powodu zasto-

sowanie zbrojenia kratowniczkami stalowymi nie jest możliwe, 

wykorzystuje się inne sposoby zbrojenia.

Strefa II 
ściskanah

L

Asl

Leff

Strefa I 
rozciągana

szerokość
[m]

wysokość pasma muru nad rolką [cm]

40 60 80 100 120 140 160 180
1 1+0 1+1 1+1 1+1 1+2 1+2 1+2 1+2
2 1+0 1+1 1+1 1+1 1+2 1+2 1+2 1+3
3 - 1+1 1+1 1+1 1+2 1+2 1+2 1+3
4 - 2+1 2+1 1+1 1+2 1+2 1+2 1+3

Zapis 1+1 oznacza zbrojenie w postaci 1 kratowniczki w strefie 

rozciąganej i 1 kratowniczki w strefie ściskanej
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2. Zbrojenie za pomocą kątowników stalowych

Stosowane w przypadkach gdy nadproże jest zbyt niskie, by za-

stosować system kratownic a szerokość otworu nie przekracza 

200 cm.

Znajduje zastosowanie zarówno przy wykonywaniu nadproży 

na małą jak i na dużą rolkę - zmienia się jedynie wysokość za-

stosowanych strzemion. Strzemiona układa się podobnie jak w 

systemie kratownic w co trzeciej spoinie pionowej przy wyso-

kiej rolce oraz w każdej spoinie pionowej przy ułożeniu cegieł 

na płask. Zbrojenie to nie wymaga jednak tak dużej powierzch-

ni podparcia - wystarczy 90 mm na każdą stronę filarka.

Do wykonania zbrojenia stosuje się kątownik o szerokości półki 

90 mm. Zmianie w zależności od obciążenia podlega jedynie 

wysokość i grubość profilu. W tabeli poniżej zestawiono wy-

miary przekrojów kształtownika w zależności od wysokości 

muru ponad nadprożem. 

C

90

S x 

d

Otwór w 

świetle Lw

[mm]

Długość 

kątownika 

[mm]

Wysokość obciążenia dla d < 120 mm q < 18 kN/m

< 1,0 m < 1,25 m < 1,5 m < 1,75 m < 2,0 m < 2,25 m > 2,25 m

wymiary kątownika C x S [mm]

510 700 30 x 3 30 x 3 30 x 3 30 x 3 30 x 3 30 x 3 30 x 3

760 950 30 x 3 30 x 3 30 x 3 30 x 3 30 x 3 30 x 3 30 x 3

1010 1200 60 x 3 60 x 3 45 x 3 45 x 3 45 x 3 45 x 3 45 x 3

1260 1450 60 x 4 60 x 4 60 x 5 60 x 3 60 x 3 60 x 3 60 x 3

1510 1700 90 x 4 90 x 4 90 x 4 90 x 4 90 x 4 90 x 4 90 x 4

1760 1950 90 x 4 90 x 4 90 x 5 90 x 6 90 x 6 90 x 4 90 x 4

2010 2200 90 x 4 90 x 5 90 x 6 90 x 8 90 x 8 90 x 8 90 x 6

bez efektu sklepienia
z efektem 

sklepienia
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3. Zbrojenie za pomocą konsol ze stali nierdzewnej

Konsole stosuje się w przypadkach gdy nie ma możliwości, ze 

względu na dużą rozpiętość nadproża, zastosowania innego 

systemu zbrojenia. Dobiera się je za każdym razem indywidu-

alnie do obiektu na podstawie analizy statycznej. Konsole mają 

swoje wymagania w kwestii zamocowania.

Mogą być one kotwione jedynie do elementów żelbeto-

wych (np. wieniec), których wysokość nie może być mniejsza  

niż 30 cm.

Dostępne jest kilka rodzajów konsol - standardowe służące do 

wykonywania typowych nadproży oraz dylatacji poziomych 

oraz specjalne (np. z opuszczona półką do wykonywania opusz-

czonych nadproży zakrywających np. roletę).

konsola

taśma
rozprężna

konsola

taśma
rozprężna
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3.8. stolarka okienna 

Dlaczego?

Stolarka okienna i drzwiowa w ścianie trójwarstwowej z  elewa-

cją klinkierową powinna być montowana w warstwie termoizo-

lacji tuż przy ścianie osłonowej, która pełni rolę węgarka.

Na styku - między ościeżnicą a cegłą elewacyjną, zaleca się 

zastosowanie wodoodpornej taśmy rozprężnej, dającej do-

datkowe uszczelnienie w płaszczyźnie ościeżnicy. Rozwiązanie 

to zapewnia doskonałą izolację termiczną i brak mostków ter-

micznych w strefie przyokiennej. 

Wymiary stolarki zewnętrznej powinny być tak dobrane, by 

rama okienna wystawała poza krawędź cegły klinkierowej oko-

ło 40 - 60 mm. Schowanie ramy okiennej za węgarkiem w cało-

ści jest nieestetyczne i należy tego unikać.

Jak?

Montażu stolarki dokonuje się po wzniesieniu ściany osłono-

wej. Okno montuje się w warstwie termoizolacji tak, że rama 

okienna przylega do wewnętrznej strony lica cegły klinkiero-

wej. Zaleca się, by na styku ościeżnicy i cegły zastosować taśmę 

rozprężną. Połączenie takie pozwala estetycznie wykończyć 

okolice ościeżnicy i uszczelnić połączenie. 

1 2 3

2

20 - 40 mm

20
 - 4

0 
m

m

1 - cegła klinkierowa, 2 - taśma rozprężna, 3 - ościeżnica
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Montaż rozpoczynamy od wpięcia w ramę okienną stalowych 

kotew (ilość oraz rozstaw kotew uzależniony jest od gabarytów 

okna i jest określony przez producenta). Zaleca się zamocowa-

nie tymczasowych podpór (np. kantówki 5 x 5 cm ) mocowa-

nych za pomocą śrub do ściany konstrukcyjnej w strefie para-

petu. Podpory usuwa się po wypoziomowaniu, wypionowaniu 

oraz przymocowaniu kotew do ścian konstrukcyjnych. 

Wszystkie wolne przestrzenie wypełnia się materiałem izola-

cyjnym, ponadto na warstwie termoizolacji pod ramą okienną 

należy umieścić izolację przeciwiligociową oraz wywinąć ją na

warstwę podparapetową.

Ostatnim etapem montażu jest ułożenie warstwy parapetowej  

i wykończenie styku parapetu z ościeżnicą.

Tu również zalecane jest stosowanie taśmy rozprężnej. Dodat-

kowo można zastosować poliuretanową listwę wykańczającą 

np. w kolorze spoiny.  
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szczegół mocowania ramy okiennej w ścianie trójwarstwo-

wej z elewacją klinkierową.

Praktyczne uwagi.

Okna warto zamawiać a ich wymiary ostateczne ustalać, po wy-

konaniu ściany osłonowej z klinkieru.

Często zdarza się minimalne przesunięcie otworu okiennego 

ściany elewacyjnej względem otworu w ścianie konstrukcyj-

nej, a łatwiej jest powiększyć lub zmniejszyć otwór w ścianie 

konstrukcyjnej niż ingerować w ścianę osłonową, która ma być 

główną ozdobą budynku.

Wykonanie ściany osłonowej w przypadku zamówionych i ist-

niejących już okien jest dużo trudniejsze.

2 3 1 4 5

1 - cegła klinkierowa
2 - kształtka parapetowa
3 - taśma dylatacyjna
4 - kotew stalowa
5 - pustka wentylacyjna
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3.9. Gzymsy, cokoły, attyki

Dlaczego?

Poziome występy ścian stosowane na elewacjach, które dzielą 

płaszczyzny ścian na elementy nadając im niejednokrotnie cie-

kawszy wygląd, nazywamy gzymsami.

W zależności od miejsca ich usytuowania, gzymsy dzieli się na:

 4wieńczące - stanowiące górne zakończenia ścian

 4międzypiętrowe - dzielące ściany na poziome pasy

 4cokołowe - zabezpieczające wysunięty z lica ściany cokół

 4nadokienne - wykonane nad otworami okiennymi  

(często pełnią jednocześnie rolę nadproża)

 4podokienne - zwane również podokiennikami

Gzymsy z punktu widzenia statyki są wspornikami utwierdzo-

nymi w ścianie. Główne obciążenie gzymsu stanowi jego cię-

żar własny, który musi być zrównoważony przez ciężar muru 

znajdującego się powyżej poziomu jego zakotwienia. Charak-

terystycznymi wymiarami gzymsu są jego wysokość i wysięg. 

Sposób zakotwienia oraz wysięg muszą zostać tak dobrane, by 

ten nie złamał się i nie obrócił pod obciążeniem. Gzyms musi 

być zarówno odpowiednio wytrzymały jak i stateczny.

Jak?

Stateczność gzymsu można poprawić przez zastosowanie do-

datkowych kotew stalowych łączących go ze ścianą konstruk-

cyjną.

W ścianach osłonowych ze względu na niewielką ich grubość 

nie można bez takich dodatkowych elementów kotwiących 

wykonywać przesadnie rozbudowanych konstrukcji gzymsów, 

niemniej przy sporej wyobraźni architekta i wykorzystaniu do-

stępnych kształtek mogą być one bardzo efektowne.

Rodzaj gzymsu należy dobierać do charakteru budowli - gzym-

sy cofnięte stwarzają wrażenie lekkości konstrukcji, zaś gzymsy 

wysunięte dodają budynkowi masywności. 

wysokość

wysięg
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Praktyczne uwagi.

Proste konstrukcje gzymsów można wykonać jak poniżej bez 

dodatkowych systemów zawiesi. Konstrukcje bardziej rozbu-

dowane wymagają już jednak zaprojektowania specjalnego 

rodzaju mocowania lub podparcia cegieł. Konstrukcje takie pro-

jektuje się indywidualnie do potrzeb danej konstrukcji, by jak 

najwierniej odwzorować wizje i intencje architekta.



www.klinkier.pl 63

Katalog techniczny

4. Wykonywanie elewacji

odchyłki wymiarowe

Odchyłki wymiarowe elementów ceramicznych spowodowane 

są złożoną i skomplikowaną technologią wypału cegieł, które 

przechodzą od momentu zaformowania do wypalenia ogrom-

ną „metamorfozę” wymiarową. 

 4 cegła zaformowana (około 275 x 130 x 70 mm)

 4 cegła wysuszona (około 257 x 123 x 68 mm)

 4 cegła wypalona (wym. nominalny 250 x 120 x 65 mm) 

Do 31 marca 2006 r. wyroby końcowe poddawane był ocenie 

według norm: PN-B-12008:1996 oraz PN-B-12061:1996 lub PN-

EN 771-1, która w tym okresie pełniła rolę normy przejściowej. 

Od dnia 1 kwietnia 2006 r. w oparciu o Dyrektywę o wyrobach 

budowlanych nr 89/106/EWG, zgodnie z którą wprowadza się 

harmonizacje przepisów technicznych, które ograniczają się do 

sprecyzowania najważniejszych wymagań, tak zwanych wy-

magań zasadniczych, jakie musi spełniać wyrób oferowany na 

rynku UE, aby był dopuszczony do swobodnego obrotu na tym 

rynku, wycofano z użycia „stare” normy polskie i jedyną obowią-

zującą normą pozostała PN-EN 771-1 „Wymagania dotyczące 

elementów murowych Część I: Elementy murowe ceramiczne” 

i normy przez nią powołane.

Ww. norma określa jakie wymogi należy spełnić, by zaklasyfi-

kować wyrób do danej klasy (T1, T2 , Tx) wymiarowej. Aby wy-

rób zakwalifikować do kategorii wymiarowej T1 należy spełnić 

warunki:

 

T1: +- 0,4 x pierwiastek z wymiaru nominalnego lub 3 mm 

(przyjmuje się wartość większą)

T2: +-0,25 x pierwiastek z wymiaru nominalnego lub 2 mm 

(przyjmuje się wartość większą)

Tx: producent może zadeklarować własną kategorię (większą 

lub mniejszą od ww.)

Dla cegieł klinkierowych w formacie R F (250 x 120 x 65 mm)  

dopuszczalne odchyłki wymiarowe wynoszą:

Wymiar nominalny
Kategoria wymiarowa

T1 T2

250 ± 6,0 mm ± 4,0 mm

120 ± 4,0 mm ± 3,0 mm

65 ± 3,0 mm ± 2,0 mm

Producent ma obowiązek określić, do której kategorii wymia-

rowej należą jego wyroby oraz produkować je zgodnie z de-

klarowaną dokładnością. Norma PN-EN 771-1 określa jedynie 

wymagania co do cech fizycznych wyrobów (wytrzymałość, na-

siakliwość, trwałość itp.), nie określa natomiast dopuszczalnych 

odchyłek kształtu jakie mogą posiadać wyroby, by nadal były 

uznane za „dobre”. 

Obowiązek określenia tych parametrów spoczywa na produ-

cencie - musi on zadeklarować dopuszczalne błędy kształtu 

(skrzywienia powierzchni, rysy, pęknięcia, odpryski itp) i do-

konać zapisu tego faktu w dokumentacji Zakładowej Kontroli 

Produkcji. 

Produkty specjalne - co do których nie można ze względu na 

specyfikę technologii i wykonania (np. cegły rustykalne, z ożuż-

leniami itp.) określić precyzyjnie granicy, który element jest 

uznawany za dobry, a który za zły - przyjmuje się zasadę akcep-

tacji przez nabywcę. Jeśli osoba decyduje się na zakup danego 

rodzaju asortymentu, to jest to równoznaczne z jej pełną ak-

ceptacją materiału - jego wyglądu oraz cech zewnętrznych. 

1

2

3
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Wyroby CRH Klinkier spełniają wszystkie wymogi przepisów 

europejskich w tym PN-EN 771-1. 

Mając obowiązek zadeklarowania odchyłek kształtu, jakie są do-

puszczalne w produkowanych przez nas cegłach ceramicznych 

(klinkierowych), za obowiązujące przyjęliśmy zapisy z norm, wg 

których wykonywane były nasze produkty przed wejściem prze-

pisów UE tj: PN-B 12008 dla cegieł oraz PN-B-12061 dla kształ-

tek - utrzymując jakość wszystkich produktów na tym samym 

wysokim poziomie.

Deklarowane dopuszczalne odchyłki kształtu cegieł (przyjęte  

z PN-B 12008.) .

l.p. Rodzaj wady

Dopuszczalna wielkość i liczba wad cegły

wysokość  

h=65 mm

wysokość

h=140 mm

wysokość

h=220 mm

grupa

Z L Z L Z L

1 Skrzywienia powierzchni i krawędzi odległość 4 2 4 2 4 2

2
Odchylenia od kąta prostego między 

powierzchniami podstawy
odległość 3 2 3 3 3 2

3
Odchylenia od kąta prostego między 

powierzchniami bocznymi
odległość 2 1 2 1 2 1

4
Szczerby i uszkodzenia krawędzi  

i naroży

długość 30 20 30 20 30 20

głębokość 6 4 6 4 6 4

liczba 3 2 4 3 5 4

5
Odpryski i wytopy na powierzchniach 

bocznych licowych

największy wymiar 5 3 5 3 5 3

liczba 1 1 2 2 3 3

6
Odpryski i wytopy na powierzchniach 

bocznych nielicowych

największy wymiar 6 5 6 5 6 5

liczba 3 2 4 3 5 4

7
Pęknięcia na powierzchniach  

bocznych licowych

długość 20 15 20 15 20 15

liczba 2 1 3 2 4 3

8

Pęknięcia na powierzchniach bocz-

nych nielicowych o długości większej 

niż 6 mm

długość 10 30 30 40 60 50

liczba 2 2 3 3 4 4

 Deklarowane dopuszczalne odchyłki kształtu cegieł (przyjęte z Pn-B 12008). 



www.klinkier.pl 65

Katalog techniczny

4. Wykonywanie elewacji

lp. Rodzaj wady
Dopuszczalna wielkość i liczba wad

cegły kształtki

1 Skrzywienie powierzchni i krawędzi odległość mm

1 % długoś-

ci prze-

kątnej lub 

krawędzi

1% długości przekątnej lub 

krawędzi (tylko dla kształtek 

 o charakterystyce  

geometrycznej regularnej) 

2
Odchylenie od kąta prostego pomiędzy 

powierzchniami podstawy a bocznymi
odległość mm 2

2 (tylko dla kształtek  

o charakterystyce  

geometrycznej regularnej)

3
Odchylenie od kąta prostego pomiędzy  

powierzchniami bocznymi
odległość mm 2

2 (tylko dla powierzchni  

pomiędzy którymi występuje  

kąt prosty)

4 Szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży

długość mm 20 20

głębokość mm 4 4

liczba 2 2

5
Odpryski, wytopy, pęcherze na powierzchni 

licowej

długość mm 3 3

głębokość mm 3 3

liczba na 10 tys. mm2 pow. 1 1

6
Ubytki szkliwa na powierzchniach licowych 

cegieł i płytek rodzajów CS i PS

długość mm 1 100

liczba na 10 tys. mm2 pow.
nie dotyczy powierzchni  

o specjalnej nieciągłej dekoracji

7 Pęknięcia na powierzchniach licowych
długość w mm 10 10

liczba na 10 tys. mm2 pow. 1 1

8
Pęknięcia na powierzchniach nielicowych  

o długości większej niż 6 mm

długość w mm 30 30

liczba na 10 tys. mm2 pow. 1 1

9
Odpryski, wytopy, pęcherze na powierzch-

niach nielicowych

długość w mm 8 8

głębokość mm 8 8

liczba na 10 tys. mm2 pow. 2 2

 Deklarowane dopuszczalne odchyłki kształtu cegieł (przyjęte z Pn-B 12008). 
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4.1. Rozmierzanie elewacji

Dlaczego?

Poprawne zaprojektowanie rozłożenia cegieł na elewacji z 

uwzględnieniem wszystkich charakterystycznych jej punktów 

(otworów okiennych, usytuowania nadproży, parapetów itp.) 

jest najważniejszą częścią procesu wykonania elewacji klinkie-

rowej. 

Przygotowanie to jest pracochłonne i ekipa wykonawcza po-

święca średnio na ten cel (w zależności od złożoności projektu) 

minimum 1 dzień. Dobrze jest, jeśli budynek jest przemyślany 

pod kątem usytuowania i odległości między wszystkimi otwo-

rami już na etapie jego projektowania . Postępowanie to znacz-

nie ułatwia wykonawstwo i ogranicza lub całkowicie eliminuje 

docinanie cegieł.

łaty

RoZsTaW ŁaT
dla rozmierzenia elewacji

łaty łaty

łaty

łaty łaty

w narożach
wewnętrznych
średnie poziomy
warstw kreślimy 
na ścianach  
konstrukcyjnych

otwór okienny otwór okienny

otwór drzwi 
tarasu
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Jak?

Rozmierzane elewacji należy rozpocząć od ułożenia „na sucho” 

cegieł po całym obwodzie budynku z uwzględnieniem usytuo-

wania wszystkich otworów (ustalenie granic elewacji klinkiero-

wej względem ościeżnic).

Kolejnym etapem jest usytuowanie we wszystkich narożach 

budynku łat z ustalonymi średnimi wysokościami warstw (wy-

sokość cegły + wysokość spoiny).

4. Wykonywanie elewacji

WyMIaRy CHaRakTERysTyCZnE - PoZIoME

Przy średniej wysokości spoiny na poziomie 10 mm średnia 

wysokość warstwy dla cegły formatu RF (250 x 120 x 65 mm) 

wynosi 75 mm. Rozmierzanie pionowe elewacji wg średniej 

wysokości warstw rozpoczyna się od góry elewacji od najtrud-

niejszego punktu (najczęściej od krawędzi nadproża okienne-

go) z uwzględnieniem parapetu. Najniżej usytuowana warstwa 

klinkieru może być położona na grubszej niż pozostałe rzędy 

cegieł warstwie zaprawy. Warstwa ta nie powinna być jednak 

grubsza niż 20 mm.

WyMIaRy CHaRakTERysTyCZnE - PIonoWE

n 
x 

7,
5 

cm
 +

 1
 c

m

n 
x 

7,
5 

cm
 

n 
x 

7,
5 

cm
 +

 1
 c

m

30 mm

30 mm

średnia wysokość
warstwy ok. 75 mm

łaty pionowe

gwoździe

sznur

max. 20 mm

otwór okienny otwór okienny

n x 26 cm + 12 cm n x 26 cm + 1 cm n x 26 cm - 1 cm n x 26 cm + 1 cm n x 26 cm - 1 cm
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Warstwa klinkieru powinna nachodzić na ościeżnice ok 30 mm. 

Rozmierzanie pionowe elewacji wg średniej wysokości warstw 

rozpoczyna się od góry elewacji od najtrudniejszego punktu 

(najczęściej od krawędzi nadproża okiennego) z uwzględnie-

niem parapetu.

Rozmierzone na łatach średnie wysokości warstw są wzorcem 

do murowania pod sznurek.

podwojona
średnia
wysokość
warstwy
ok. 150 mm

średnia
wysokość
warstwy
ok 75 mm

szerokość parapetu

średnia szerokość
warstwy parapetu
ok 75 mm

granica klinkieru

granica otworu
stolarka okienna

otwór okienny otwór okienny
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Ostatnim etapem jest ustalenie rozstawu cegieł w nadprożu. 

W  zależności od rodzaju nadproża (proste, łukowe) ustalamy 

średni rozstaw warstw przez ułożenie cegieł na sucho na desko-

waniu lub na krążynie.

Dla pozostałych kondygnacji rozmierzanie powtarza się dopa-

sowując średnie wysokości warstw do dwóch punktów: dolnej 

krawędzi nadproża okiennego następnej i poprzedniej kon-

dygnacji.

Praktyczne uwagi

W przypadku gdy na elewacji konieczne są docinki, warto je 

wykonać w miejscach, gdzie przekrój elewacji jest najmniejszy 

np. pod otworami okiennymi lub w miejscu, gdzie montowa-

na będzie rura do odprowadzania deszczówki (rura zamaskuje 

miejsca docinek).

szerokość nadproża
średnia szerokość
warstwy grenadierskiej ok 75 mm

krążyna
deskowanie

n 
x 

7,
5 

cm n 
x 

7,
5 

cm
 +

 1
cm
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4.2. Wiązanie elementów w ścianie licowej

Dlaczego?

Na rynku polskim dostępne są powszechnie cegły licowe w dwóch 

formatach: RF 250 x 120 x 65 mm oraz NF 240 x 115 x 71 mm. Nie-

zależnie od zastosowanego formatu oraz rodzaju cegły (zwy-

kła, ręcznie formowana), elementy murowe należy wiązać tak, 

by ścianka zachowywała się jak jeden element konstrukcyjny. 

Zgodnie z PN-B-03002:1999r pkt 6.1.2. w celu zapewnienia na-

leżytego wiązania elementy murowe powinny nachodzić na 

siebie na długość równą 0,4 wysokości elementu lub 40 mm . 

Miarodajna jest wartość większa.

Jak?

Aby elewacja z cegły klinkierowej spełniała pokładane oczeki-

wania, należy przestrzegać sprawdzonych zasad murowania. 

Murując należy pamiętać o spełnieniu następujących warun-

ków:

 4mieszać na elewacji cegły z kilku palet, aby uzyskać jednoli-

tą kolorystykę elewacji,

 4stosować zaprawy murarskie przeznaczone do klinkieru; 

zawierają trass - rodzaj mączki wiążącej zawarty w cemencie 

węglan wapnia, który jest odpowiedzialny za powstanie 

wykwitów,

 4dostosować rodzaj zaprawy do technologii wykonania ścia-

ny; przy murowaniu jednoetapowym stosujemy zaprawę 

do murowania i jednoczesnego spoinowania; przy dwueta-

powym wykonaniu ściany stosujemy dwa rodzaje zaprawy 

- inną do murowania oraz inną do spoinowania.

 4ściśle przestrzegać zaleceń instrukcji w kwestii ilości dozo-

wanej do zaprawy wody; 

 4nadmiar wody nie zużyty do procesu wiązania będzie roz-

puszczał sole zawarte w cemencie. Dobrze przygotowana 

zaprawa murarska powinna mieć konsystencję mokrej ziemi 

- tzn. powinna dać się formować w dłoni, ale jednocześnie 

jej nie brudzić. Jeżeli zaprawa brudzi dłoń, oznacza to, że 

dodano do niej za dużo wody, jeśli z kolei nie da formować 

to wody jest za mało.

 4 obficie używać zaprawy i szczelnie wypełniać spoiny 

miedzy cegłami; uniemożliwia to przenikanie wody w głąb 

muru i zapobiega zawilgoceniu ściany.

a

h

a > 0,4 h lub 40mm

 4 nie wykonywać prac w skrajnych temperaturach oraz w 

czasie opadów; minimalna temperatura pracy +5 C ; maksy-

malna bez ograniczeń - nie pracować w pełnym słońcu.

 4dbać o kulturę pracy; chronić warstwę licową przed zabru-

dzeniem zaprawą - wszelkie zabrudzenia usuwać natych-

miast na sucho szczotką lub czystą wilgotną ściereczką.

 4 w czasie dłuższej przerwy w pracy (także po zakończonej 

pracy) mur należy zabezpieczyć przed nieprzewidzianymi 

opadami przez osłonięcie np. folią tak, by zapewnić swo-

bodny przepływ powietrza.

 4używać narzędzi murarskich właściwych dla danych czyn-

ności ; ułatwia to szybkie i prawidłowe wykonanie elewacji.

 4zgodnie z PN- B 03002 1999 r. grubość spoin wykonywana 

przy użyciu zapraw zwykłych i lekkich powinna być nie 

mniejsza niż 8 mm i nie większa niż 15 mm
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Uzyskanie estetycznej elewacji z cegły klinkierowej zależy nie 

tylko od jakości materiału, ale również od sposobu wiązania. 

Poniżej przedstawiamy najpopularniejsze sposoby wiązania 

cegieł na elewacji.

wozówkowe - przesunięcie o pół cegły wozówkowe - przesunięcie o ćwierć cegły

wozówkowe - przesunięcie skośne o ćwierć cegły polskie

holenderskie główkowe

blokowe
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Praktyczne uwagi

Wszystkie wyroby ceramiczne, w tym także cegły klinkierowe, 

posiadają odchyłki wymiarowe. Odchyłki te można niwelować 

przez zmianę szerokości spoiny pionowej na murowanej kon-

strukcji. Zmienna szerokość spoiny nie zostanie wychwycona 

przez oko ludzkie jeśli wykonawca zachowa tzw. oś spoiny.

14 mm

10 mm

12 mm
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4.3. spoinowanie elewacji

Dlaczego?

Spoinowanie stanowi jedną z najważniejszych czynności spo-

śród wszystkich etapów wznoszenia ściany osłonowej. Same 

spoiny stanowią 20-30% powierzchni elewacji, a wybór ich 

kształtu i poprawne wykonanie decydują o trwałości oraz osta-

tecznym wyglądzie całej elewacji. 

Jak?

W praktyce popularne są dwa sposoby spoinowania:

 4w trakcie murowania - tzw. murowanie z jednoczesnym 

spoinowaniem

 4 spoinowanie po zakończeniu wszystkich prac murarskich

W pierwszym przypadku - spoinowanie wykonuje się tą samą 

zaprawą, której używało się wcześniej do murowania cegieł (za-

prawa do murowania i spoinowania).

W drugim przypadku po zakończeniu prac murarskich dokonu-

je się usunięcia części zaprawy murarskiej przez tzw. podcięcie 

na głębokość 10-15 mm. (Rys)

Czynność tą należy wykonywać od góry do dołu zaczynając od 

spoin pionowych, a kończąc na spoinach poziomych. Resztki 

zaprawy usuwa się z elewacji za pomocą szczotki. Przy dwukie-

runkowym podcinaniu uzyskuje się w efekcie pustą spoinę w 

kształcie V.

Spoinowanie wykonuje się około 10 dni po wzniesieniu muru 

(po związaniu i wyschnięciu zaprawy murarskiej). Używa się do 

tego celu zaprawę do spoinowania klinkieru.
Wypełnianie spoin wykonuje się od góry do dołu

elewacji w kolejności:

1 - spoiny poziome 

2 - spoiny pionowe

usunięcie zaprawy przez podcięcie  

na głębokość 10-15 mm
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Pod względem technicznym najlepszym rozwiązaniem jest 

spoina wykonana do lica muru (nr 1; nr 4). Spoiny wykonane w 

ten sposób chronią mur przed penetracją wody, nie pozwalają 

na powstawanie osadów, a także nie przyjmują kurzu. Kompro-

misem między trwałością a estetyką jest spoina wklęsła (nr 3). 

Nie poleca się stosowania cofniętych spoin (nr 6) ze względu na 

powstanie półki gromadzącej wilgoć i zanieczyszczenia.

1 2 3

4 5 6

Praktyczne uwagi

Spoinowanie jest czynnością, przy której najczęściej dochodzi 

do ubrudzenia cegły zaprawą murarską. Zabrudzenia takie nie 

są trudne do usunięcia, jednak duże znaczenie ma tu czas po 

jakim do tego przystąpimy. Świeżą zaprawę usuwamy na mo-

kro czystą wilgotną ściereczką. Stwardniałą zaprawę usuwamy 

na sucho za pomocą średnio twardej szczotki, a pozostałość 

zmywamy czystą wodą bez dodatków środków chemicznych.W 

przypadku gdy opisane wyżej metody nie pomogły, można wy-

czyścić elewację za pomocą dostępnych na rynku środków do 

czyszczenia klinkieru - tzw „czyścików”. Ze względu na to, że 

środki te oparte są na bazie roztworów kwasów organicznych 

należy zachować ostrożność i stosować się do instrukcji pro-

ducenta podanej na opakowaniu. Po wyczyszczeniu elewacji 

należy ją obficie spłukać wodą.
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4.4. oparcie ścianki elewacyjnej  
 na płycie balkonowej

Dlaczego?

Jednym z newralgicznych aspektów wykonania elewacji jest 

oparcie ścianki osłonowej z klinkieru na płycie balkonowej. 

Zbrojenie zastosowane w płycie wspornika (balkonu) powinno 

zostać dobrane tak, aby przenieść dodatkowe obciążenie w po-

staci ścianki z cegieł. W celu uniknięcia pęknięć w warstwie ele-

wacji należy zaprojektować i wykonać odpowiednie przerwy 

dylatacyjne. Można to zrobić dwojako:

Jak?

1. Przez podparcie elewacji na poziomie płyty balkonowej 

za pośrednictwem systemu stalowych wsporników, co po-

zwala oddzielić elewację od konstrukcji wspornika i przenieść 

obciążenie bezpośrednio na ścianę konstrukcyjną.

wspornik

dylatacja

płyta balkonowa

1

4

2

3

1 - puszka wentylacyjna, 2 - balkonowy łącznik termiczny
3 - kotew, 4 - wspornik stalowy

2. Przez wykonanie dylatacji pionowej oddzielającej pas 

elewacji oparty na płycie balkonowej od reszty elewacji. 

Dylatację można wykonać zarówno jako liniową jak i zębatą. 

Wzdłuż dylatacji należy przewidzieć dodatkowe kotwy w ilości 

3 sztuki na metr bieżący.

dylatacja

płyta balkonowa

1

2

3

1 - puszka wentylacyjna, 2 - balkonowy łącznik termiczny
3 - kotew
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4.5. Łączenie elewacji klinkierowych
 z tynkiem

Dlaczego?

Cegłę klinkierową można łączyć na elewacji z wieloma różny-

mi materiałami. Najpopularniejszym rozwiązaniem jest wyko-

nywanie elewacji z cegły klinkierowej w połączeniu z tynkiem. 

Jako że są to dwie różne technologie, należy wykonać właściwe 

ich połączenie tak, by było ono trwałe i estetyczne.

Jak?

Elewacja tynkowa ułożona na warstwie termoizolacji i lico ele-

wacji klinkierowej przy stałej grubości termoizolacji nie leżą w 

jednej płaszczyźnie, dlatego też połączenie należy wykonać 

daszkiem w postaci np. gzymsu lub obróbki blacharskiej. 

W przypadku wykończenia styku cegłą lub kształtkami, elewa-

cję należy oddzielić i uszczelnić taśmą dylatacyjną.

1

2

3

4

5

6

7
8

1

2

3

4

5

6

7

8

Aby elewacje tynkowa i klinkierowa stanowiły jedną płaszczy-

znę, a jednocześnie by zachować ciągłość termoizolacji, na-

leży część ścianki osłonowej przewidzianej do otynkowania 

wymurować np. z pustaków ceramicznych MINI-MAX 80 (88), 

1- termoizolacja, 2 - siatka akrylowa, 3 - klej, 4 - tynk, 5 - taśma dylatacyjna, 6 - cegła połówkowa, 7 - zaprawa murarska, 8 - cegła klinkierowa

a następnie przygotować do położenia wyprawy tynkarskiej. 

Licowanie elewacji można również uzyskać przez zwiększenie 

grubości termoizolacji, co dodatkowo poprawi termoizolacyj-

ność przegrody.

1
2

3
6

7

8

9

4 5

1 - MINI-MAX 88, 2 - tynk cementowo wapienny, 3 - siatka akrylowa, 4 - termoizolacja, 5 - pustak ceramiczny, 6 - klej do siatki 
7 - tynk, 8 - taśma dylatacyjna, 9 - cegła klinkierowa

1

2

3

6

7

8

9

4 5
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4.6. Ściany pod kątem 135 stopni

Dlaczego?

Zdarzają się sytuacje, w których konieczne jest wykonanie ścia-

ny pod kątem innym niż kąt prosty. Najczęściej stosowaną ścia-

ną jest ściana o kącie 135 stopni, ale opisany poniżej sposób 

wykonania jest uniwersalny także dla innych kątów.

Jak? 

Wykonanie połączenia kątowego ścianki osłonowej niezależnie 

od sposobu wiązania wykonuje się przez docięcie pod odpo-

wiednim kątem cegieł oraz wykonanie w narożniku dylatacji 

pionowej.

warstwa 1

135o

Pionową linię cięcia wypełnia się rozprężną taśmą dylatacyjną 

w kolorze spoiny. Wzdłuż lini cięcia należy umieścić liniowo ko-

twy stalowe w ilości 3 szt/mb, tj. co około 30 cm.

warstwa 2

135o
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5.1. Murki ogrodowe

Dlaczego?

Murki ogrodowe pełnią w otoczeniu domu wiele funkcji. Mogą 

tyczyć szlaki komunikacyjne, po wypełnieniu ziemią mogą peł-

nić rolę gazonów, wykończone drewnianym podestem mogą 

służyć jako ogrodowe ławki, a pozostawione w stanie surowym 

mogą po prostu stanowić pewne uzupełnienie architektury 

ogrodu.

Jakiejkolwiek funkcji by im nie przypisać, dobrze skomponowa-

ne z zielenią wnoszą do otoczenia poczucie spokoju i trwało-

ści.

Jak?

Konstrukcje murków nie wymagają wykonywania specjalnych 

fundamentów i posadowienia poniżej poziomu przemarzania 

gruntu.

Wystarczy, by najniżej położona powierzchnia fundamentu 

była zagłębiona 40-50 cm poniżej poziomu terenu. Fundament 

powinien być węższy od murowanej części nadziemnej o oko-

ło 4-6 cm . Utworzony w ten sposób kapinos zabezpieczy fun-

dament przed spływająca po licu murka wodą opadową. Jak 

w przypadku każdej konstrukcji należy pamiętać o izolacji po-

ziomej pomiędzy fundamentem, a częścią murowaną z cegły. 

Izolację wykonać można z papy izolacyjnej lub za pomocą izo-

lacji w płynie. Zaniedbanie lub niedopatrzenie w tej kwestii 

może być powodem zawilgocenia sąsiadującej z ławą warstwy 

cegieł oraz powstawanie na jej licach trudnych do usunięcia 

solnych wykwitów.

Przekrój przez konstrukcję murka.

2% 2%

izolacja pozioma

humus

fundament

zakończenie - daszek

murek ogrodowy

żwir 8 -16 mm

grunt rodzimy
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Murek ogrodowy 38 cm z wykończeniem z cegły pełnej.
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Murek ogrodowy 25 cm z wykończeniem z kształtki oW1

58
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0
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65

58

250 120
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uwagi praktyczne

Murki można rozbudowywać i wykańczać za pomocą całej 

gamy elementów dodatkowych.

Zakończenia słupka kształtkami gotowymi

kształtka D1 kształtka P1 kształtka P1 kształtka P1 kształtka oW1

Zakończenia słupka kształtkami docinanymi

58
68

133 58

68

133

142
208

68
58

133

142
208

58
68

133

142

208

kształtka oW1 kształtka P1 

58

68

133

142
208

kształtka P1 kształtka P1 kształtka D1 

Ten sam murek może wyglądać zupełnie inaczej po zastosowaniu 

zamiast cegły jednego z wielu dostępnych rodzajów kształtek. 

Zakończenia murka

kształtka  
D1

kształtka  
oW2

Cegła 
połówkowa

kształtka  
P1
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5.2 ogrodzenie lekkie 

Dlaczego?

Ogrodzenie jest konstrukcją, która poza swoją podstawową 

funkcją - zapewnienia prywatności i oddzielenia otoczenia 

domu od drogi czy innej działki, pełni także rolę reprezentacyj-

ną - jest często wizytówką jej właścicieli.

Swoją formą, materiałami, kolorem ogrodzenie powinno na-

wiązywać do otaczających go elementów. Można to osiągnąć 

na wiele różnych sposobów - np. jeśli wzór przęseł będzie po-

dobny do balustrad schodów czy balkonów, a słupki i murki 

zostaną wykończone takimi samymi materiałami jak ściana lub 

cokół domu.

Budując ogrodzenie warto wiedzieć że:

 4do budowy ogrodzenia nie jest wymagane pozwolenie  

na budowę ale w przypadku ogrodzenia od strony ulicy 

i drogi publicznej trzeba zgłosić ten fakt do właściwego 

urzędu na 30 dni przed rozpoczęciem robót

 4ogrodzenie między sąsiednimi działkami nie wymaga zgło-

szenia jeśli jego wysokość nie przekracza 2,2 m

 4ogrodzenie nie może przekraczać granicy działki

 4brama I furtka nie mogą otwierać się na zewnątrz,  

nie powinny mieć progów utrudniających przejazd niepeł-

nosprawnym

 4minimalna szerokość furtki w świetle wynosi 90 cm, a bramy 

wjazdowej 240 cm.

Jak?

Prace ziemne

Konstrukcja ogrodzenia lekkiego (wysokość słupków jest nie 

większa niż 150 cm, natomiast wypełnienie między nimi jest 

ażurowe) podobnie jak konstrukcja murków nie wymaga wy-

konania specjalnych fundamentów, czy posadowienia poniżej 

poziomu przemarzania. Po wytyczeniu przebiegu ogrodzenia 

należy zdjąć warstwę humusu i wykonać wykop o głębokości 

50 - 60 cm.

Deskowanie

W celu uformowania wystającej ponad powierzchnię terenu 

części fundamentu (około 10-15 cm) należy wykonać desko-

wanie. Szalunek należy wykonać bardzo starannie - układana 

w  nim część fundamentu najczęściej pozostaje bez dodatko-

wego wykończenia.

Wykonanie fundamentu

W trakcie betonowania w słupach nie zbrojonych np. za po-

mocą metalowych kształtowników, należy zamocować kosz z 4 

prętów średnicy 10-12 mm, mocowanych strzemionami z drutu 

o średnicy 6 mm. Wystający ponad powierzchnię fundamentu 

odcinek zbrojenia po jego wypełnieniu zaprawą murarską bę-

dzie kotwił oraz usztywniał słup ogrodzenia.
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Zbrojenie słupków

W miejscach gdzie planowane jest zawieszenie bramy lub furtki 

należy zabetonować stalowy kształtownik, którego zadaniem 

będzie przeniesienie związanych z tym obciążeń. Może to być 

np. stalowa rura średnicy 80 mm. 

Pielęgnacja betonu

Szalunek można rozebrać po całkowitym związaniu betonu  

(2 - 4 doby po wylaniu fundamentu). Beton należy w tym czasie 

pielęgnować, tzn. - zapewnić stałą wilgotność przez zraszanie 

wodą oraz chronić przed bezpośrednim działaniem słońca.

Izolacja pozioma

Przed rozpoczęciem murowania należy wykonać izolację po-

ziomą zabezpieczającą cegły, przed podciąganiem przez mur 

wilgoci z gruntu oraz fundamentu. Brak izolacji poziomej jest 

bezpośrednią przyczyną podciągania z fundamentu soli mine-

ralnych oraz powstawania na elewacjach wykwitów. Przestrzeń 

wokół fundamentu należy wypełnić grubym żwirem. Powstała 

w ten sposób warstwa drenażowa pozwoli na szybkie odpro-

wadzenie wody z okolic fundamentu oraz na utrzymywanie 

podmurówki w czystości.
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Murowanie słupka

Zarówno cokół jak i słupy powinny być szersze od fundamen-

tu - utworzony w ten sposób kapinos zabezpieczy fundament 

przed spływającą wodą opadową. Pustą przestrzeń wewnątrz 

słupka należy sukcesywnie w miarę wznoszeniem słupa wypeł-

niać zaprawą murarską o konsystencji mokrej ziemi. 

UWAGA!

Nieprawidłowe jest murowanie całego słupka, a następnie zale-

wanie go ciekłą mieszanką betonową. Postępowanie takie jest 

częstą przyczyną powstawania na cegle solnych wykwitów.

Mocowanie wieszaków

Między warstwami cegieł umieścić kotwy (wieszaki) - pozwolą 

one na zamocowanie drewnianych lub stalowych przęseł. 

Do zabetonowanych kształtowników należy w trakcie murowa-

nia lub wcześniej przed zabetonowaniem przyspawać kotwy 

(wieszaki) - będą stanowić element mocowania zawiasów bra-

my oraz furtki. 

Murowanie

Do murowania cegły zaleca się używanie gotowej zaprawy do 

murowania i spoinowania klinkieru. Ważne jest, by konsysten-

cja zaprawy była gęsto-plastyczna (tzw. konsystencja mokrej 

ziemi) pozwala to zmniejszyć ryzyko ubrudznienia cegły zapra-

wą oraz powstania zacieków i wysoleń. Po zakończonej pracy 

świeżo wymurowaną część należy chronić przed wilgocią przez 

nakrycie folią. Należy przy tym zapewnić stały dostęp powie-

trza. W niewypełnionych zaprawą słupkach należy w spoinach 

pionowych zamocować puszki wentylacyjne, po jednej sztuce 

w dolnej i w górnej ich części. Pozwolą one wentylować wolną 

przestrzeń słupka. 
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Rozwiązanie przykładowe

 4słupek - kształtka OW1

 4Murek - cegła 25x12x6,5cm

 4Zwieńczenie murka - kształtka OW2
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Rozwiązanie przykładowe

 4słupek - cegła 25x12x6,5cm

 4Murek - cegła 25x12x6,5cm

 4Zwieńczenie murka - cegła 25x12x6,5cm
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 - ekspresowe ogrodzenia klinkierowe,  łączy szybkość 

wykonania z ponadczasową estetyką i trwałością klinkieru CRH. 

Ma wszystkie zalety ogrodzenia klinkierowego ( piękny wygląd, 

trwałość, harmonia z otoczeniem), a dodatkowo wykonuje się 

go znacznie szybciej czyli taniej.

Prefabrykowany system fundamentowy składa się dwóch ro-

dzajów pustaków pełniących rolę szalunku traconego oraz 

9.1 Instrukcja wykonania fundamentu

zbrojonej belki nośnej. Jest sprawdzoną w praktyce alternaty-

wą dla tradycyjnego fundamentu. Eliminuje potrzebę wykona-

nia pełnych wykopów i szalunku oraz proces wiązania betonu. 

Daje możliwość precyzyjnej zabudowy w gruncie  oraz wcze-

snego wykrycia i usunięcia ewentualnych błędów. Klasyczny 

układ w postaci słupka i podmurówki pozawala na zastosowa-

nie dowolnego rodzaju cegieł klinkierowych i ręcznie formowa-

nych z oferty CRH Klinkier. Dzięki zbrojonej belce nośnej przy 

współudziale podparcia pośredniego możliwe jest wykonanie 

także murów pełnych do wysokości 150 cm.

kRok 1

składowe systemu:

Rozłożyć bez użycia zaprawy elementy systemu tj. bloczek z  wpustem oraz belkę zbrojeniową, w celu ustalenia docelowego  

ich położenia.

pustak fundamentowy pełny

400x400x240 mm

kosz zbrojeniowy 2000 mm

kratownica zbrojeniowa 4/50 mm

zbrojenie poziome słupka, tzw. „zetka”

zaprawa szara, grafitowa, czarna
belka nośna 2200 mm

pustak fundamentowy z wpustem

400x400x240 mm

5. Mała architektura
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kRok 2

kRok 3
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W miejscu docelowego ułożenia bloczków betonowych wy-

konać wykopy o przekroju nie mniejszym niż 50x50 cm i głę-

bokości nie mniejszej niż wynosi strefa przemarzania gruntu 

w  danym regionie. Zaleca się by wykop miał taką głębokość, 

aby przedostatni bloczek znajdował się około 10 cm poniżej 

poziomu terenu. Warunek ten jest spełniony już przy głębo-

kości wykopu 100 cm. W miejscach ułożenia belek zbrojonych, 

usunąć darń i korzenie.

Z użyciem drewnianego stempla przykładanego w narożach 

pustaka oraz młotka poziomujemy bloczek. Po uzyskaniu 

poziomu bloczek wyjmujemy, nakładamy na jego górną po-

wierzchnię kładzenia po całym obwodzie zaprawę murarską 

po czym opuszczamy go w to samo miejsce . Kontrolujemy po-

ziom i ewentualnie korygujemy go. Usuwamy linki.

Kolejne bloczki układamy już bezpośrednio jeden na drugim 

bez użycia linek. Na bieżąco sprawdzamy i korygujemy pion 

i poziom ustawienia bloczków.

Na dnie wykopu ułożyć 5-10 cm warstwę chudego betonu (za-

mienie użyć można kruszywa łamanego frakcji 8-16 mm), po 

czym jeśli wykopy są zbyt wąskie by prowadzić w nich swo-

bodna pracę pierwszy pustak fundamentowy opuścić na dno 

wykopu z użyciem dwóch linek / sznurów. Nie usuwać sznurów.

m
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ć 
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y
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kRok 4

kRok 5

Jako ostatni układamy bloczek z bocznymi wycięciami. Wolną 

przestrzeń w wykopie zasypujemy ziemią lub kruszywem. Do 

wnętrza bloczków do poziomu górnej krawędzi dolnego pusta-

ka wlewamy mieszankę betonową, osadzamy kosz zbrojenio-

wy i kontynuujemy układanie mieszanki betonowej do pozio-

mu wycięcia ostatniego bloczka. 

W przypadku pochyłego terenu, system pozwala na wykonywanie uskoku fundamentu. Zrealizować to można przez pogłębianie wpu-

stu w bloczku z wpustem lub wykonanie w wymaganym miejscu wycięcia w bloczku bez wpustu. W przypadku chęci wykonania  wy-

sokiego murka lub z  pełnym wypełnieniem  powyżej wysokości  60cm   w środku przęsła  zaleca się wykonanie dodatkowej podpory.

W bloczki z wycięciem wkładamy zbrojoną belkę - w razie po-

trzeby można ją obciąć w dowolnym miejscu. Uzupełniamy 

mieszankę betonową do górnej krawędzi bloczka z wycięciem. 

Całość pozostawiamy do związania po czym na całości wyko-

nujemy poziomą izolację przeciwwilgociową. Wolną przestrzeń 

pod belkami zbrojeniowymi wypełniamy dowolnym kruszy-

wem frakcji 8-16 mm tworząc warstwę drenażową. Boczne po-

wierzchnie belki obsypujemy ziemią lub kruszywem.

skrócony pustak

podpora pośrednia

5. Mała architektura
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kRok 1

kRok 2

Na izolacji przeciwwilgociowej rozłożyć cegły „na sucho” bez użycia zaprawy zgodnie z założonym wcześniej projektem, celem ustale-

nia równych odstępów. Po rozmierzeniu ogrodzenia przemurować cegy na zaprawie murarskiej. Całość wypoziomować. 

Na wystający z fundamentu kosz zbrojeniowy nałożyć rulon z folii budowlanej o średnicy ok. 160 mm. Szerokość paska izolacji nie po-

winna być krótsza niż 70 cm (folia po wypełnieniu słupka mieszanką betonową przyjmie wewnętrzny kształt słupka). Rulon ten pełni 

rolę izolacji pionowej w momencie wypełniania przestrzeni słupka mieszanką betonową lub zaprawą murarską. Brak tej izolacji może 

być przyczyną długotrwałych wykwitów.

9.2 Instrukcja wykonania ogrodzenia [na przykładzie cegły arte]

5. Mała architektura
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kRok 3

kRok 5 kRok 6

kRok 4

Jeśli elementy murowe są układane w murze bez przewiąza-

nia, należy je połączyć za pomocą systemowego zbrojenia. 

Służą do tego kratownica zbrojeniowa (murek) oraz zbrojenie 

typu „Z” (słupek). W przypadku zbrojenia słupka należy nim 

przebić welon z folii w razie potrzeby uszczelnić miejsce prze-

bicia taśmą naprawczą.

W przypadku chęci natychmiastowego zakrycia słupka czapą 

w spoinach pionowych po przeciwnych stronach słupka zamo-

cować puszki wentylacyjne w kolorze spoiny - pozwolą one na 

wydostanie się ze słupka nadmiaru wilgoci. 

Przestrzenie między cegłami wypełnić zaprawą do spoino-

wania klinkieru. Pamiętać o ogólnych zasadach pielęgnacji 

konstrukcji tj. chronić świeżą konstrukcję przed bezpośrednim 

działaniem deszczu oraz słońca poprzez okrycie swobodnie 

zwisającym welonem z folii. Powierzchnie boczne fundamentu

obsypać kruszywem lub ziemią.

Po wymurowaniu konstrukcji wnętrze welonu z folii wypełnić 

mieszanką betonową lub zaprawą murarską zagęszczając je 

warstwami. Wypełnienie słupka zakończyć poniżej ostatniej 

cegły lub bloczka Arte oraz obciąć nadmiar welonu z folii. 

5. Mała architektura
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5.4 Grille 

Dlaczego?

Popularny stał się w ostatnich latach trend powrotu do trady-

cyjnych potraw przygotowywanych w przydomowych wędzar-

niach i grillach. Spowodowane jest to również modą na stałe 

elementy ogrodowej architektury, które wnosić mają do obej-

ścia nutkę zadumy i melancholii. Praktyczne połączenie tych 

dwóch aspektów skutkuje tym, że od czasu do czasu ogrodowe 

zacisze zanika ożywione kolejną biesiadą.

Mamy nadzieję, że przedstawione koncepcje grilli staną się 

wkrótce ozdobą Państwa ogrodów, nieodłącznym miejscem 

biesiad, spotkań i nowych doświadczeń kulinarnych.

Jak?

Konstrukcje te wykonuje się z cegły perforowanej z wyjątkiem 

zakończeń i trzonów kominowych, które należy wykonać z ce-

gły pełnej. Przy murowaniu i spoinowaniu grilli obowiązują do-

kładnie te same zasady, jak przy wznoszeniu murków i elewa-

cji z klinkieru. Paleniska warto wykonać z płyt betonowych co 

przyspieszy pracę, natomiast ruszty ze względów estetycznych 

i higienicznych - ze stali kwasoodpornej.

Grill kominkowy

Grill kominkowy - niewielka konstrukcja wykonana na wzór 

domowego kominka. Ciekawie prezentuje się zarówno w ogro-

dzie, jak i na przydomowym tarasie.

Zapotrzebowanie materiałowe:

 4cegła pełna 420 szt

 4zaprawa murarska 440kg

5. Mała architektura
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5. Mała architektura

Grill narożny

Grill narożny - pozwoli ciekawie zagospodarować większość 

naroży ogrodu. Pozwala na uzyskanie dużej przestrzeni przy 

wykorzystaniu niewielkiej powierzchni.

Zapotrzebowanie materiałowe:

 4cegła pełna 300 szt

 4zaprawa murarska 320 kg

Grill okrągły

Grill o łagodnych kształtach jest formą stanowiącą odejście od 

tradycyjnych konstrukcji na bazie prostokąta. Grill daje swobo-

dę dostępu do paleniska praktycznie z każdej strony. 

Zapotrzebowanie materiałowe:

 4cegła pełna 420 szt

 4zaprawa murarska 440 kg
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6. okładziny z płytek klinkierowych

Dlaczego?

W przypadku już istniejących budynków, gdzie ze względu na 

brak odpowiedniego fundamentu (co się dość często zdarza) 

nie można oprzeć murowanej ściany osłonowej z cegły klinkie-

rowej, a zależy nam na wykonaniu  wytrzymałej, trwałej i  es-

tetycznej elewacji – możemy zastosować płytkę klinkierową. 

Materiał ten można stosować w zestawieniu z każdym materia-

łem konstrukcyjnym oraz z izolacją zarówno ze styropianu jak i 

z wełny. Płytki klinkierowe na elewacji do złudzenia przypomi-

nają tradycyjne cegły i są doskonałą propozycją dla osób  szu-

kających prostego i sprawdzonego sposobu na wykończenie, 

odświeżenie czy wyremontowanie domu.

Okładzinę elewacyjną w postaci płytek klinkierowych klei się 

do powierzchni ścian za pomocą wysokoelastycznych klejów 

mrozoodpornych, a następnie spoinuje się ją zaprawą do spo-

inowania klinkieru. Płytka elewacyjna jest materiałem elewa-

cyjnym, który świetnie imituje cegłę – zarówno jeśli chodzi o 

wygląd muru, jak i jego odporność na zabrudzenia (przez wiele 

lat nie wymaga żadnych nakładów finansowych związanych z 

odnawianiem i malowaniem, jak to ma miejsce w przypadku 

elewacji wykonanych z tynków). Aby elewacja z płytek cieszyła 

nas swoim pięknem przez długie lata, należy zadbać o właściwe 

przygotowanie podłoża oraz poprawne wykonanie elewacji.

Stosując płytki klinkierowe lub elewacyjne na zewnątrz, może-

my spotkać się z dwiema możliwościami ich układania: 

4na ocieplonym elemencie murowym  

(ściana warstwowa);

4na nieocieplonym elemencie murowym 

 (ściana jednowarstwowa, murek itp.).  

W każdej z tych sytuacji w nieco inny sposób przygotowujemy 

powierzchnię i stosujemy inne materiały.

Płytka na ścianie nieocieplonej

W przypadku ścian jednowarstwowych (nieocieplonych – przy 

słabej wentylacji pomieszczeń i  jednocześnie dużej wilgotno-

ści, gdzie nie ma warstwy przejściowej w postaci warstwy ter-

moizolacji, która zatrzymałaby wilgoć po wewnętrznej (ciepłej) 

stronie przegrody) zaleca się klejenie płytek bezpośrednio do 

ściany, na przygotowanych do tego celu  systemach klejów i za-

praw. Można także zastosować wentylowaną obudowę z wodo-

odpornych płyt OSB mocowanych do ściany za pośrednictwem 

rusztu (np. z aluminium). Stosując niesprawdzone systemy 

mocowań, możemy doprowadzić do zakłóceń w dyfuzji pary 

wodnej w ścianie, a tym samym do kondensacji pary wodnej 

na granicy klej – płytka, a to po zamarznięciu (strefa ujemnych 

temperatur) może powodować  odspajanie płytek.

Płytka na ścianie jednowarstwowej (nieocieplonej)

Rozwiązanie systemowe                                            

Rozkład wilgoci i temperatur w ścianach jednowarstwowych wentylowanych i niewentylowanych

Rozwiązanie systemowe                                            

płytka 
klinkierowa

klej elastyczny 
mrozoodporny

warstwa zbrojąca

ceramiczna
ściana
konstrukcyjna

Te = -20oC

Ti = +20oC

0oC

płytka 
klinkierowa

wodoodporna 
płyta OSB

ruszt aluminiowy (szczelina)

ściana
konstrukcyjna

Te = -20oC

Ti = +20oC

0oC

klej elastyczny 
mrozoodporny

warstwa zbrojąca
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6. okładziny z płytek klinkierowych

Płytka na ścianie ocieplonej

Okładzinę z płytek klinkierowych można układać bezpośrednio 

zarówno na termoizolacji z wełny, jak i styropianu. W przypad-

ku styropianu zaleca się stosować jego odmianę EPS 100 (stare 

oznaczenie FS 20) o podwyższonej wytrzymałości na ścinanie. 

Podłoże, na którym układana jest termoizolacja obciążona 

dodatkową okładziną z płytek,  musi być nośne. Styropian ze 

względu na swój duży opór dyfuzyjny nie  przepuszcza pary 

wodnej, zatrzymując ją po wewnetrznej (ciepłej) stronie prze-

grody. W  wyniku tego  zakłócony jest przepływ pary wodnej 

(jak w  przypadku każdej ściany ocieplonej styropianem), po-

nieważ dzieje się to zawsze w strefie dodatnich temperatur, nie 

wpływa to na trwałość okładziny z klinkieru. Para wodna zgro-

madzona we wnętrzu ściany konstrukcyjnej  jest z powrotem 

oddawana do wnętrza pomieszczenia, gdzie jest usuwana za 

pomocą wentylacji (rys. poniżej) 

Transport wilgoci i rozkład temperatury 

w ścianie ocieplonej styropianem

Płytka na ścianie ocieplonej styropianem 

Rozwiązanie systemowe                                            

Te = -20oC

Ti= +20oC0oC

styropian EPS 100

płytka 
klinkierowa

wartswa zbrojąca

klej elastyczny 
mrozoodporny

ściana
konstrukcyjna

Transport wilgoci i rozkład temperatur w ścianie  

niewentylowanej i wentylowanej ocieplonych wełną 

Płytka na ścianie ocieplonej wełną

Rozwiązanie systemowe                                  

Te = -20oC

Ti= +20oC

0oC wełna mineralna

płytka 
klinkierowa

ściana
konstrukcyjna

klej elastyczny 
mrozoodporny

warstwa zbrojąca

Rozwiązanie alternatywne

Te = -20oC
Ti= +20oC

0oC

wełna mineralna

ściana
konstrukcyjna

wodood-
porna
płyta OSB

płytka 
klinkierowa

klej elastyczny 
mrozoodporny

warstwa zbrojąca

ruszt aluminiowy 
(szczelina)

W przypadku mocowania płytek na wełnie zaleca się stoso-

wanie wełny płytowej fasadowej. W technologii tej wykorzy-

stuje się tu naturalną zdolność wełny do przepuszczania pary 

wodnej, która to po przejściu przez ścianę konstrukcyjną oraz 

warstwę wełny wydostaje się na zewnątrz  przez spoiny między 

płytkami. Przepływ ten nie jest tak swobodny jak w przypadku 

technologii ściany trójwarstwowej z elewacją z cegły klinkiero-

wej, ale – jak pokazuje praktyka – jest wystarczający  dla po-

prawnego funkcjonowania ściany (łączna powierzchnia  spoin 

stanowi aż około 14% całej elewacji). 

Niezależnie od wybranego materiału izolacyjnego  nie należy 

kleić płytek na przypadkowych produktach (klejach, zaprawach). 

W takim przypadku  poza odspojeniem płytek może dochodzić 

także do nawilgocania  termoizolacji  (wełny),  a tym samym  

do obniżenia  jej parametrów izolacyjnych.
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6. okładziny z płytek klinkierowych

Jak?

Przy mocowaniu klinkierowych płytek elewacyjnych wewnątrz 

budynku postępujemy podobnie jak z płytkami ceramiczny-

mi (np. łazienkowymi). Różnica występuje jedynie w sposobie  

spoinowania. Musimy zadbać o to, by ściana była czysta, sucha, 

pozbawiona warstw farby lub luźnego tynku. Jeśli nośność 

podłoża budzi nasze wątpliwości,  należy go oczyścić, uzupeł-

nić braki masą szpachlową oraz zagruntować w celu wzmoc-

nienia oraz ujednolicenia chłonności podłoża.

Jeżeli ściana jest w stanie surowym, to przed położeniem okła-

dziny należy ją otynkować. Do mocowania płytek należy uży-

wać elastycznej zaprawy klejowej o tzw. minimalnym spływie. 

Minimalny (lub zerowy) spływ ułatwia wykonawcy pracę i spra-

wia, że przyłożona do ściany płytka nie będzie się obsuwała w 

czasie układania z elewacji. 

Zaprawę nakładamy pacą zębatą (zęby 10 x 10 mm) na ścianę 

oraz płytkę. Płytkę przykładamy do powierzchni ściany oraz 

przesuwamy w miejsce docelowe tak, by pod jej powierzchnią 

nie powstała pustka powietrzna. Między płytkami zachowuje-

my 8-12-milimetrowe odstępy, które po około 7 dniach (zależ-

ne od producenta kleju) wypełniamy zaprawą do spoinowania 

klinkieru. Zaprawy tej nie wolno rozcierać po powierzchni pły-

tek,  tak jak ma to zwykle miejsce w czasie pracy z ceramiką 

łazienkową ponieważ zabrudzona w ten sposób płytka będzie 

trudna lub wręcz niemożliwa do wyczyszczenia. Spoinujemy 

za pomocą tzw. kielni spoinówki oraz zaprawy o konsystencji 

mokrej ziemi.

W przypadku okładzin wykonywanych wewnątrz pomieszczeń 

dopuszczalne jest wykonywanie spoin cofniętych względem 

lica płytki, ponieważ nie są one poddane działaniu opadów at-

mosferycznych.  

spoinowanie należy wykonywać przy użyciu 

kielni spoinówki dopasowanej szerokością

do przestrzeni między płytkami.

Wypełnianie spoin wykonuje się od góry do dołu

 elewacji w kolejności:

1 - spoiny poziome 

2 - spoiny pionowe

Wykonywanie spoin cofniętych względem płaszczyzny elewa-

cji jest dopuszczalne na okładzinach we wnętrzach.

1 - ściana konstrukcyjna

2 - tynk

3 - klej elastyczny

4 - płytka elewacyjna

5 - spoina

1 2 4 

5 

3 
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Układając płytki elewacyjne na zewnątrz budynku na pozba-

wionym termoizolacji  surowym elemencie murowym (jeżeli 

nie stosujemy rusztu z wentylowaną przestrzenią), przed ułoże-

niem okładziny element ten należy otynkować zaprawą tynkar-

ską wyrównawczą, zatopić w nim siatkę zbrojeniową z włókna 

szklanego oraz pokryć tynkiem wierzchnim „mokre na mokre”, 

tak by powstała warstwa grubości około 4 mm. Podobnie przy-

gotowujemy powierzchnię na wodoodpornej płycie OSB, jeśli 

mocujemy okładzinę z płytek na przymocowanej do rusztu 

z wykształtowaną przestrzenią wentylacyjną. 

Tak wykonaną warstwę zbrojącą pozostawiamy do wyschnięcia 

na około 2-7dni w zależności od warunków cieplno-wilgotno-

ściowych a następnie całą jej powierzchnię powlekamy prepa-

Spoinę formujemy do lica płytki lub wyokrąglamy. Nie pole-

ca się wykonywania  spoin cofniętych, gdyż  powstała w ten 

sposób półka gromadzić będzie zanieczyszczenia i wilgoć, któ-

6. okładziny z płytek klinkierowych

Mocowanie płytki na zewnątrz budynku na nieocieplonym  elemencie murowym.

ratem gruntującym w celu ujednolicenia chłonności podłoża. 

Po wyschnięciu gruntu za pomocą pacy zębatej (zęby 10  x 

10 mm) na powierzchnię ściany i płytki nakładamy klej elastycz-

ny mrozoodporny. Płytkę przykładamy do powierzchni ściany 

oraz przesuwamy w płaszczyźnie ściany w miejsce docelowe, 

tak by spod powierzchni płytki usunąć powietrze. Między płyt-

kami zachowujemy 8-12-milimetrowe odstępy, które po około 

7 dniach (zależne od producenta kleju) wypełniamy  zaprawą 

do spoinowania klinkieru. Spoinę formujemy do lica płytki lub 

wyokrąglamy. Nie poleca się wykonywania spoin cofniętych, 

gdyż  powstała w ten sposób półka gromadzić będzie zanie-

czyszczenia i wilgoć, które mogą być powodem  występowania 

zacieków, wykwitów, a nawet odspajania płytek.

1 - element murowy

2 - siatka zbrojąca 

3 - zaprawa tynkarska

4 - klej elastyczny mrozoodporny 

5 - płytka elewacyjna

6 - zaprawa do spoinowania

1- element murowy, 2 - warstwa zbrojąca, 3 - klej elastyczny mrozoodporny, 4 - płytka elewacyjna, 5 - spoina

re mogą być powodem  występowania zacieków, wykwitów,  

a nawet odspajania płytek.

1 1 2 2 4 4 

5 5 

3 3 

1 2 3 
4 

5 

6 
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Okładzinę z płytek klinkierowych można układać bezpośrednio 

zarówno na termoizolacji z wełny, jak i styropianu. W przypad-

ku styropianu zaleca się stosować jego odmianę EPS 100 (stare 

oznaczenie FS 20) o podwyższonej wytrzymałości na ścinanie 

(odpowiednik styropianu FS 20). W przypadku mocowania pły-

tek na wełnie zaleca się stosowanie wełny płytowej fasadowej. 

Termoizolacje przyklejamy do powierzchni elementu murowe-

go za pomocą zaprawy klejącej do mocowania płyt styropia-

nowych, analogicznie jak w przypadku mocowania izolacji w 

Bezspoinowym Systemie Ocieplenia. Należy zwrócić tu szcze-

gólną uwagę na efektywną powierzchnię klejenia, która po-

winna być  większa niż 60% powierzchni  płyty. Po wyschnięciu 

zaprawy klejowej, tj. po około 48 godzinach, przystępuje się do 

mocowania izolacji termicznej za pomocą łączników mecha-

nicznych z  metalowym trzpieniem stalowym, a w przypadku 

mocowania na podłożach słabych dodatkowo z poszerzoną 

strefą rozporową. Liczba łączników powinna być dobrana przez 

projektanta i nie powinna być mniejsza niż 4 szt./m2. Styropian 

po wykonanym łączeniu mechanicznym należy przeszlifować, 

a następnie na jego powierzchni  zatopić w zaprawie klejowej 

do wykonywania warstwy zbrojonej siatkę z włókna szklanego. 

Po wyschnięciu warstwy zbrojącej (minimum 48 godzin) należy 

dokonać ponownego kołkowania z użyciem kołków z metalo-

wym trzpieniem w liczbie nie mniejszej niż  4 szt./m2.

Na tak przygotowanej i zazbrojonej powierzchni za pomocą 

pacy zębatej  (zęby 10 x10 mm)  na powierzchnię ściany i płytki 

nakładamy klej elastyczny mrozoodporny. Płytkę przykładamy 

6. okładziny z płytek klinkierowych

Mocowanie płytki na zewnątrz budynku na ocieplonym  elemencie murowym

1- element murowy

2 - styropian

3 - siatka zbrojąca 

4 - zaprawa klejowa zbrojąca

5 - kołek mocujący z metalowym trzpieniem

6 - klej elastyczny mrozoodporny 

7 - płytka elewacyjna

8 - zaprawa do spoinowania

do powierzchni ściany oraz przesuwamy w płaszczyźnie ściany

w miejsce docelowe, tak by spod  powierzchni płytki usunąć 

powietrze. 

Jeżeli chcemy ułożyć plytki elewacyjne na istniejącym już tyn-

ku, prace rozpoczynamy od usunięcia warstw luźnego tynku  

oczyszczenia i wzmocnienia podłoża masą szpachlową. Następ-

nie mocujemy całość za pomocą łączników mechanicznych z 

metalowym trzpieniem i powtarzamy wszystkie czynności jak 

w opisie powyżej. Układając płytki, zachowujemy między nimi 

8-12-milimetrowe odstępy, które po około 7 dniach (zależne 

od producenta kleju) wypełniamy zaprawą do spoinowania 

klinkieru. Spoinę formujemy do lica płytki lub wyokrąglamy. 

Nie poleca się wykonywania spoin cofniętych, gdyż  powstała 

w ten sposób półka gromadzić będzie zanieczyszczenia i wil-

goć, które mogą być powodem  występowania zacieków, wy-

kwitów, a nawet odspajania płytek.

Opisany sposób przygotowania podłoża oraz liczba elemen-

tów zbrojeniowych może się różnić od podanego powyżej w 

zależności od producenta  klejów czy systemu, dlatego warto 

przed zastosowaniem lub zakupem materiałów dopytać o wy-

magania lub szczegóły producenta klejów.

1 

5 

2 3 4 
6 

7 

8 
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7. Bruk klinkierowy CRH

Bruk klinkierowy CRH, podobnie jak cegła klinkierowa, jest ma-

teriałem szlachetnym, powstającym z mieszanek glin wypalają-

cych się naturalnie na różne kolory. Wypalany w temperaturze 

około 1100 oC tworząc spiek. Dzięki procesowi wypału zyskuje 

parametry techniczne, których nie powstydziłby się najwytrzy-

malszy kamień naturalny a przy tym jest równie estetyczny 

oraz trwały.

Bruk klinkierowy CRH mimo prostego kształtu posiada ogrom-

ne możliwości aranżacyjne. Daje się ciąć i formować w prze-

różne wzory, a ponadto posiada 5 licowych powierzchni, co 

sprawia że można go układać nie tylko na płasko ale wykonać z 

jego użyciem także obrzeża, schody, a także potraktować jako 

małogabarytową cegłę i tak właśnie murować. Dodatkową za-

letą posiadania tylu licowych powierzchni jest to, że jeśli kostka 

ulegnie trwałemu zabrudzeniu lub uszkodzeniu. można ja wy-

jąć, odwrócić o 180 stopni i ponownie użyć.

Bruki klinkierowe CRH Klinkier dostępne są w najszerszej na 

rynku bazie kolorystycznej: od żółci, pomarańczy, czerwienie 

po przez brązy, szarości a skończywszy na brukach rustykal-

nych. Pełna oferta znajduje się na stronie producenta pod adre-

sem www.klinkier.pl. 

Dane techniczne bruków klinkierowych CRH

45

100

200

Parametr Bruk klinkierowy CRH 45/52 mm

producent CRH Klinkier

materiał
ceramika - glina wypalana w wysokiej 

temperaturze

wymiary
200 x 100 x 45 mm

200 x 100 x 52 mm

wytrzymałość na ściskanie 200 MPa już przy grubości 45 mm

nasiąkliwość < 6%

mrozoodporność
odporny na surowe warunki  

atmosferyczne - mrozoodporny

ścieralność klasa A3 (najwyższa) - odporny na ścieranie

odporność na poślizg klasa U3 (najwyższa) - odporny na poślizg

odporność na kwasy naturalna cecha ceramiki

kolor
naturalny w całej objętości, trwały,  

odporny na blaknięcie

konserwacja nie wymaga (można impregnować)

przeznaczenie

ścieżki, podjazdy, tarasy, place i inne wg 

pomysłów inwestora; zarówno do wnętrz, 

jak i do zastosowania na zewnątrz w naj-

bardziej surowych warunkach atmosfe-

rycznych

Dane techniczne. Cechy zewnętrzne oraz parametry wytrzymałościowe:
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parametr odchyłka

długość 200 mm ± 5 mm

szerokość 100 ± 4 mm

wysokość 42/52/71 ± 3/3/3 mm

Tolerancje wymiarowe

Zgodnie z punktem 4.1.3.1 PN-EN 1344 wymiar kostki nie powi-

nien się różnić od zadeklarowanej wartości wymiaru nominal-

nego o więcej niż 0,4 pierwiastek z  d zaokrąglonej do pełnego 

milimetra, gdzie d jest wartością nominalną długości danego 

boku.

Od  1 kwietnia 2006 r. w oparciu o Dyrektywę o wyrobach bu-

dowlanych nr 89/106/EWG, zgodnie z którą wprowadza się 

harmonizacje przepisów technicznych precyzujących najważ-

niejsze wymagania, tzw. wymagania zasadnicze, które musi 

spełniać wyrób oferowany na rynku UE, aby był dopuszczony 

do swobodnego obrotu na tym rynku, wycofano z użycia „sta-

re” normy polskie i jedną obowiązująca normą pozostała i jest 

obecnie norma PN EN 1344 „Ceramiczna cegła drogowa. Wy-

magania i metody badań”. 

Dodatkowa zmiana polega na tym, że producent powinien 

-  zgodnie z obowiązującymi przepisami -  zamieścić w doku-

mentacji Zakładowej Kontroli Produkcji wymagania związane 

z cechami zewnętrznymi produkowanych przez niego wyrobów 

budowlanych, które to nie zostały przewidziane w ww. normie.

oznaczenia i definicja wprowadzone przez Pn-En 1344  

stosowane na etykietach wyrobów

Zgodnie z PN-EN 1344:

T x ( T0, T1, T2, T3, T4 ) określa klasy wytrzymałości na obciąże-

nie niszczące. Im wyższa klasa, tym większa odporność na znisz-

czenie. Najwyższą klasą jest T4 i oznacza ona, że wytrzymałość 

bruku na ściskanie jest większe niż 100 N/mm2 (100MPa).

Wszystkie produkowane przez nas bruki mają klasę wytrzyma-

łości T4. Oznacza to, że minimalna wytrzymałość na obciążenie 

zginające jest nie mniejsza niż 64 N/mm, a wartość średnia ob-

ciążenia nie jest mniejsza niż 84 N/mm. 

ax (A1, A2, A3) określa klasę odporności na ścieranie. Im wyższa 

klasa, tym większa odporność bruku na wycieranie. Produko-

wane przez CRH Klinkier bruki mają najwyższą klasę ścieralno-

ści A3, co oznacza, że podczas całego cyklu badania starło się 

nie więcej niż 450 mm3 materiału (wymóg normowy).

7.1. Przepisy i normy jakości, jakim podlegają bruki klinkierowe CRH

ux (U1,U2, U3) określa klasę odporności bruku na poślizgnię-

cie. Im wyższa klasa, tym większa odporność na poślizgnięcie. 

Produkowane przez CRH Klinkier bruki maja najwyższą klasę 

odporności na poślizg - klasę U3.

Fx (F0, FP100) określa klasę odporności bruku na zamrażanie 

/rozmrażanie. Tu są dostępne tylko dwie klasy: F0 oznacza, że 

produkt nie jest odporny lub producent tego nie określił (nie 

zbadał) oraz FP100: oznacza, że wyrób jest odporny na zamra-

żanie/rozmrażanie.

Wymagania stawiane ceramicznej cegle drogowej  

(bruk klinkierowy CRH)

Ceramiczna cegła drogowa powinna spełniać następujące wy-

magania wg normy PN-EN 1344:2004 oraz PN-B-12046:2005:

1. Odchyłki wymiarów (rozrzut wyników) - klasa R0 lub R1,

2. Obciążenie niszczące - klasa od T0 do T4,

3. Odporność na zamrażanie/rozmrażanie - klasa F0 lub FP100,

4. Odporność na ścieranie - klasa od A1 do A3,

5. Odporność na poślizg - klasa od U0 do U3,

6. Wytrzymałość na ściskanie odpowiednia do klasy  

obciążenia niszczącego,

7. Gęstość > 2000 kg/m3,

8. Absorpcja wody - < 6%.
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Bruki klinkierowe CRH zostały przebadane w IBDiM w Warsza-

wie w zakresie:

4oznaczenia obciążenia niszczącego  

wg PN-EN 1344:2004 zał. D

4oznaczenia wytrzymałości na ściskanie  

wg PN-B-12046:2005/Procedura Badawcza  

IBDiM Nr PB/TB-1/3:2008

4oznaczenia absorpcji wody wg PN-EN 1344:2004 zał. C

4oznaczenia gęstości wg PN-EN 1344:2004 zał. C. 

1) Ceramiczna cegła drogowa o wymiarach  

200x100x45 mm o nazwie handlowej EMDEn:

4 Obciążenie niszczące  105,0 N/mm2

4 Wytrzymałość na ściskanie 233,9 n/mm2

4 Absorpcja wody  2,86 %

4 Gęstość  2333,3 kg/m3

2) Ceramiczna cegła drogowa o wymiarach  

200 x 100 x 45 mm o nazwie handlowej BERlIn:

4 Obciążenie niszczące  150,6 N/mm2

4 Wytrzymałość na ściskanie 269,2 n/mm2

4 Absorpcja wody  1,11 %

4 Gęstość  2387,1 kg/m3

uzyskana klasa parametr

T4 wytrzymałość na ściskanie

T4 obciążenie niszczące 

poniżej 6% Wsm absorbcja wody

powyżej 2000 kg/m3
Pd gęstość względna  

w stanie suchym

Ceramiczna cegła drogowa została sklasyfikowana  

zgodnie z tablicą:

3) Ceramiczna cegła drogowa o wymiarach  

200 x 100 x 52 mm o nazwie handlowej EMDEn:

4 Obciążenie niszczące 168,5 N/mm2

4 Wytrzymałość na ściskanie 242,6 n/mm2

4 Absorpcja wody 2,10 %

4 Gęstość 2405,7 kg/m3

4) Ceramiczna cegła drogowa o wymiarach  

200 x 100 x 52 mm o nazwie handlowej BERlIn:

4 Obciążenie niszczące  221,7 N/mm2

4 Wytrzymałość na ściskanie 298,9 n/mm2

4 Absorpcja wody 0,80 %

4 Gęstość 2406,6 kg/m3

Poniżej załączono przykładowe wyniki badań wybranych produktów
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Każda droga - jak mówi powiedzenie - „dokądś prowadzi”,   

ale by po niej bezpiecznie mogli poruszać się piesi, rowery oraz 

pojazdy mechaniczne oraz by przede wszystkim była trwała, 

musi być właściwie zaprojektowana, a następnie wykonana. 

Warto uzmysłowić sobie, że nośność tego typu konstrukcji nie 

zależy jedynie od wytrzymałości nawierzchni, ale głównie od 

konstrukcji ich podbudowy. Nawet najmocniejszy materiał 

nawierzchni ulegnie zniszczeniu pod wpływem relatywnie 

małych obciążeń, jeśli nie zapewnimy mu odpowiednio nośnej 

podbudowy. 

7.2. Metody wykonania konstrukcji dróg i nawierzchni z bruku klinkierowego CRH

W przekroju budowy każdej takiej konstrukcji można wyodreb-

nic dwie warstwy - są to: 

nawierzchnia - w skład której wchodzą warstwa utwardzona 

(np. bruk klinkierowy CRH) oraz  podsypka,

podbudowa  -  w skład której wchodzą warstwa (lub warstwy) 

podbudowy zasadniczej oraz, jeśli jest to konieczne np. ze 

względu na słabe podłoże, warstwy podbudowy pomocniczej 

oraz warstwa odsączająca w postaci piasku.

Przekrój konstrukcji  drogi pokazano na rysunku poniżej.

nawierzchnia

bruk klinkierowy CRH

spoina

podsypka

warstwa odsączająca

podłoże

warstwa/warstwy
nośne

podbudowa
pomocnicza

podbudowa

Przekrój konstrukcji drogi.
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elastyczna warstwa nośna
żwir-tłuczeń

(wodoprzepuszczalna)

7. Bruk klinkierowy CRH

4 metoda sztywna - zakłada, że warstwa nośna wchodząca 

w skład  podbudowy zasadniczej  jest wykonana jako sztywna 

(np. płyta betonowa o grubości 15-20 cm lub warstwa kruszy-

wa bądź gruntu stabilizowana cementem), a przestrzenie mię-

dzy kostkami bruku wypełnione są zaprawą do spoinowania 

lub zaprawą na bazie żywic epoksydowych.

bruk klinkierowy CRH

podłoże

podłoże

zaprawa do bruku
(wodoprzepuszczalna)

sztywna warstwa nośna
(wodoprzepuszczalna)

warstwa odsączająca
(piasek)

warstwa odsączająca
(piasek)

szczelna spoina
PRZEZnaCZEnIE:

4ruch samochodów 4drogi

4ronda 4parkingi 4wysepki drogowe 

PRZEZnaCZEnIE:

4wjazdy na posesję4ścieżki4tarasy 

ZalETy

4duża nośność

4małe grubości warstw

WaDy

4kosztowna płyta betonowa

4brak możliwości odprowadzenia 

wody spod powierzchni bruku

4możliwość powstania wykwitów

ZalETy

4prostota wykonania

4małe grubości warstw

WaDy

4mała nośność

4mała wytrzymałość spoiny

4możliwość powstania wykwitów

4 metoda półsztywna  - zakłada, że wszystkie warstwy podbu-

dowy (podsypka, podbudowa zasadnicza oraz, jeśli to koniecz-

ne, podbudowa pomocnicza) są wykonane z kruszyw różnych 

frakcji oraz przestrzenie między kostkami bruku wypełnione 

są zaprawą do spoinowania. W metodzie tej dopuszczalne jest 

również wykonanie  warstwy podsypki jako warstwy kruszywa 

stabilizowanego cementem (np. piasek mieszany z cemen-

tem).

W zależności od rodzaju konstrukcji (droga, plac, podjazd, ścieżka itp.) oraz sposobu jej wykorzystania stosuje się trzy podstawowe  

metody budowy:

szczelna spoina

bruk klinkierowy CRH

zaprawa do bruku
(wodoprzepuszczalna)
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4 metoda elastyczna - zakłada, że wszystkie warstwy podbu-

dowy (podsypka, podbudowa zasadnicza oraz jeśli to koniecz-

ne podbudowa pomocnicza) są wykonane z kruszyw różnych 

frakcji (wielkości ziaren), a przestrzenie między kostkami bruku 

wypełnione są drobną frakcją kruszywa.

PRZEZnaCZEnIE:

4ruch samochodów 4wjazdy na  

posesję4ścieżki 4parkingi 4tarasy

ZalETy

4duża nośność

4łatwość wykonania

4niewrażliwość na działanie wody

4możliwość wielokrotnego użycia

4brak wykwitów

WaDy

4przy dużych obciążeniach większe

  miąższości warstw

drobne kruszywo

bruk klinkierowy CRH

elastyczna warstwa nośna
żwir-tłuczeń

(wodoprzepuszczalna)

warstwa odsączająca
(piasek)

podłoże

Zakres stosowania poszczególnych metod – zalety i wady

Metoda sztywna jest stosowana w przypadku bardzo dużych ob-

ciążeń (ciężki ruch samochodowy), tam, gdzie stosowanie meto-

dy elastycznej jest niemożliwe ze względu na zbyt duże grubości 

warstw. Przy sztywnej budowie okładzina brukowa i płyty układa-

ne są z użyciem zapraw wiążących na sztywnej warstwie nośnej. 

Dzięki kombinacji „sztywna podbudowa” i „sztywne fugowanie” 

powstaje monolityczny system odporny na największe obciążenia. 

Zanim opracowano takie rozwiązanie, stosowano nieprzepuszcza-

jące wodę warstwy betonowe lub sztywne warstwy nośne. 

Obecnie preferuje się wodoprzepuszczalne, drenażowe warstwy 

betonowe. Zaprawa (warstwa podsypki) również powinna być 

wodoprzepuszczalna. Szczelne powinny pozostać jedynie

zaprawa fugowa oraz sama spoina.

Metoda półsztywna  przeznaczona jest do budowy konstruk-

cji  dróg i placów o niewielkich obciążeniach użytkowych (strefy 

ruchu pieszego itp.). W tym przypadku tworzy się kombinację 

ze związanej podsypki na niezwiązanej warstwie nośnej oraz 

związanej fugi. W tym układzie problematyczna jest ustępująca 

(sprężynująca) podbudowa w stosunku do sztywnych fug. Z tego 

powodu konstrukcja taka może mieć zastosowanie jedynie w 

przypadku niewielkich obciążeń ruchomych, które nie uszkodzą 

sztywnej warstwy podsypki oraz związanych fug. Jeśli dojdzie do 

uszkodzenia (spękania) warstwy podsypki, automatycznie uzy-

skujemy efekt podbudowy elastycznej z tym wyjątkiem, że związki 

cementu zawarte w zaprawie mogą powodować na powierzchni 

okładziny brukowej lokalne wykwity. Układając bruk klinkierowy 

CRH tą metodą, zaleca się użycie na podsypkę zaprawy trasowej 

TMP na bazie cementu portlandzkiego bądź zaprawy do murowa-

nia klinkieru.

Metoda elastyczna to najstarsza znana metoda budowy dróg. 

Może być stosowana pod każdy rodzaj obciążenia (ruch pieszy, 

rowerowy, samochodów osobowych i ciężarowych)  zmienna 

jest zależności od powyższego jedynie miąższość warstw. Przy 

„słabym” podłożu w celu zmniejszenia grubości warstw stosuje 

się przeplatanie poszczególnych warstw geowłókninami (ro-

dzaj mat, które „zbroją” konstrukcję drogi, zapobiegają osiada-

niu podłoża i są przepuszczalne dla wody).
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W metodzie tej warstwa nawierzchni nie jest w żaden trwały 

sposób związana na sztywno z podłożem - kostki utrzymują się 

na zasadzie  wzajemnego klinowania. W tym rozwiązaniu nie 

próbuje się w żaden sposób walczyć z wodą. Woda opadowa 

przenika przez spoiny bruku, następnie przesącza się przez 

warstwy podsypek żwirowych, aż do gruntu rodzimego poni-

żej poziomu przemarzania. Konstrukcja ta ma dodatkowo tę 

zaletę, że w każdej chwili nawierzchnię można rozebrać i użyć 

materiał ponownie w innym miejsce bez jego uszkodzenia 

i strat, a w wyniku uszkodzenia lub trwałego zabrudzenia kostki 

po prostu ją wyjąć i obrócić. W metodzie tej nie stosuje się ce-

mentu w żadnej z warstw, dzięki czemu konstrukcja zachowuje 

swoje wodoprzepuszczalne własności, a na powierzchni bruku 

nie pojawiają się wapienne wykwity. Ten sposób budowy jest 

najlepszy, pod nawierzchnie z bruku klinkierowego CRH przy 

wykonywaniu tarasów, ścieżek, podjazdów oraz wszędzie tam, 

gdzie pozwalają na to warunki wodno-gruntowe.

7. Bruk klinkierowy CRH

Nośność drogi zależy nie tyle od nośności (wytrzymałości) jej 

nawierzchni, ale przede wszystkim od nośności podłoża. To ono 

gwarantuje, że nawierzchnia będzie trwała i posłuży nam wiele lat. 

Nawet jeśli użyjemy najwytrzymalszego materiału, ale ułożymy 

go na nienośnym (słabym) podłożu to prędzej czy później  całość 

ulegnie zniszczeniu ze względu na niedostateczną wytrzymałość 

podbudowy. 

a) nawierzchnia jezdni dróg i nawierzchnie w strefie zamiesz-

kania (w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym) np.: ścież-

ki ogrodowe, tarasy ziemne, chodniki, ścieżki rowerowe itp. 

Propozycje wykonania  podbudów w zależności od stopnia obciążenia konstrukcji

warstwa ścieralna z ceramicznej cegły drogowej

piasek średnio- lub drobnoziarnisty

ulepszone podłoże gruntowe – pospółka,

Is ≥ 1,00, E2 ≥ 100 MPa, k10 ≥ 5 m/dobę

podłoże gruntowe G1, spadek poprzeczny 

jednostronny lub daszkowy – i = 3 do 4 %

4,5*

3 do 5

10

26

Proponowany układ warstw dla gruntu niewysadzinowego, tj. 

żwirów, piasków grubo- i średnioziarnistych, żużlów nierozpado-

wych (dla wszystkich warunków wodnych podłoża) oraz piasków 

pylastych (dla dobrych warunków wodnych podłoża).

*grubość w centymetrach

Bruki z punktu widzenia ich zastosowania dzieli się w zależności 

od konstrukcji podbudowy. Nawierzchnia klinkierowa może być 

stosowana na drogach i ulicach obciążonych ruchem od lekkiego 

do ciężkiego oraz na placach, miejscach postojowych, ścieżkach 

rowerowych i wjazdach do bram.  Zgodnie z Dz.U. 43 poz. 430 z 

1999 r. można zaproponować następujący podział ze względu 

na zastosowanie bruków:
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b) ścieżki rowerowe, chodniki, podjazdy  z dopuszczalnym 

postojem samochodów o ciężarze całkowitym nie większym  

niż 2500 kg 

*grubość w centymetrach

*grubość w centymetrach

Proponowany układ warstw dla gruntu niewysadzinowego,  

tj. żwirów, piasków grubo- i średnioziarnistych, żużlów nierozpa-

dowych (dla wszystkich warunków wodnych podłoża) oraz pia-

sków pylastych (dla dobrych warunków wodnych podłoża).

warstwa ścieralna z ceramicznej cegły drogowej

podsypka żwirowa lub piaskowo-cementowa

podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego  

lub kruszywa  stabilizowanego spoiwem  

hydraulicznym Rm= 5,0 MPa

podłoże gruntowe G1, Is ≥ 1,00, E2 ≥ 100 MPa

4,5 do 5,2*

3 do 5

18

26

c) drogi klasy l i D (lokalne i dojazdowe) Proponowany układ warstw dla gruntu niewysadzinowego,  

tj. żwirów, piasków grubo- i średnioziarnistych, żużlów nierozpa-

dowych (dla wszystkich warunków wodnych podłoża) oraz pia-

sków pylastych (dla dobrych warunków wodnych podłoża).

warstwa ścieralna z ceramicznej cegły drogowej

podsypka żwirowa lub piaskowo-cementowa

podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego lub kruszywa 

łamanego stabilizowanego spoiwem hydraulicznym Rm= 5,0 MPa

podłoże gruntowe G1, Is ≥ 1,00, E2 ≥ 120 MPa

5,2 do 7,1*

3 do 5

11

21
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d) drogi klasy kR3 (krajowe) Proponowany układ warstw dla gruntu niewysadzinowego,  

tj. żwirów, piasków grubo- i średnioziarnistych, żużlów nierozpa-

dowych (dla wszystkich warunków wodnych podłoża) oraz pia-

sków pylastych (dla dobrych warunków wodnych podłoża).

warstwa ścieralna z ceramicznej cegły drogowej

podsypka żwirowa lub piaskowo-cementowa

podbudowa zasadnicza z betonu cementowego B20

podłoże gruntowe G1, Is ≥ 1,03, E2 ≥ 120 MPa

5,2 do 7,1*

3 do 5

23

33

7. Bruk klinkierowy CRH

zamiennie:

warstwa ścieralna z ceramicznej cegły drogowej

podsypka żwirowa lub piaskowo-cementowa

Podbudowa zasadnicza z  chudego betonu

podbudowa pomocnicza z gruntu lub kruszywa  
lub gruntu/kruszywa stabilizowanego spoiwem 

hydraulicznym Rm= 2,5 MPa

5,2 do 7,1*

3 do 5

21

12

podłoże gruntowe G1, Is ≥ 1,03, E2 ≥ 120 MPa43

*grubość w centymetrach

*grubość w centymetrach
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e) drogi klasy kR5 (krajowe). Proponowany układ warstw dla gruntu niewysadzinowego tj. żwi-

rów, piasków grubo- i średnioziarnistych, żużlów nierozpadowych 

(dla wszystkich warunków wodnych podłoża) oraz piasków pyla-

stych dla dobrych warunków wodnych podłoża.

warstwa ścieralna z ceramicznej cegły drogowej

podsypka piaskowo-cementowa

podbudowa zasadnicza z betonu cementowego B20

podłoże gruntowe G1, Is ≥ 1,03, E2 ≥ 120 MPa

7,1*

3 do 5

25

35

7. Bruk klinkierowy CRH

zamiennie:

warstwa ścieralna z ceramicznej cegły drogowej

podsypka żwirowa lub piaskowo-cementowa

podbudowa zasadnicza z  chudego betonu

podbudowa pomocnicza z gruntu lub kruszywa  
lub gruntu/kruszywa stabilizowanego spoiwem 

hydraulicznym Rm= 2,5 MPa

5,2 do 7,1*

3 do 5

20

18

podłoże gruntowe G1, Is ≥ 1,03, E2 ≥ 120 MPa48

*grubość w centymetrach

*grubość w centymetrach
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e) drogi klasy kR5 (krajowe)    Proponowany układ warstw dla gruntu niewysadzinowego, 

tj. żwirów, piasków grubo- i średnioziarnistych, żużlów nierozpa-

dowych (dla wszystkich warunków wodnych podłoża) oraz pia-

sków pylastych (dla dobrych warunków wodnych podłoża).

Przedstawione konstrukcje opracowanona podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 430).

warstwa ścieralna z ceramicznej cegły drogowej

podsypka piaskowo-cementowa

podbudowa zasadnicza z betonu cementowego B20

podłoże gruntowe G1, Is ≥ 1,03, E2 ≥ 120 MPa

7,1*

3 do 5

27

37

zamiennie:

warstwa ścieralna z ceramicznej cegły drogowej

podsypka piaskowo-cementowa

podbudowa zasadnicza z  chudego betonu

podbudowa pomocnicza z gruntu lub kruszywa  
lub gruntu/kruszywa stabilizowanego spoiwem 

hydraulicznym Rm= 2,5 MPa

7,1*

3 do 5

20

21

podłoże gruntowe G1, Is ≥ 1,03, E2 ≥ 120 MPa51

*grubość w centymetrach

*grubość w centymetrach
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Typowe  (proste) wzory stosowane przy układaniu bruku klinkierowego CRH

Złożone wzory nawierzchni

Zaczerpnięte z realizacji

Wzory  nawierzchni

Bruk klinkierowy CRH pomimo „prostego kształtu” pozwala na 

realizacje nawet bardzo skomplikowanych wzorów. Poza typo-

wymi przykładami, takimi  jak przesunięcie o 1/2 czy 1/4 kostki,  

można stosować i inne wzory lub ich kombinacje. Uzyskanie 

elementów o innych wymiarach możliwe jest przez cięcie pod-

stawowej kostki przy użyciu pił stołowych lub ręcznych  wypo-

sażonych w tarcze do cięcia ceramiki lub żelbetu. Przy zakupie 

tarczy należy zwrócić uwagę, czy jest ona przeznaczona do 

cięcia na mokro czy na sucho - źle dobrana tarcza w stosunku 

do warunków cięcia szybko się zużyje.

przesunięcie 1/2 

ślimakowe
z małą rozetą

ślimakowe
małe z wypełnieniem

jodełka 
z wypełnieniem

jodełka
(ułożenie parkietowe)

ślimakowe
małe

ślimakowe
duże

jodełka
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Bruk klinkierowy CRH na betonie

  

Bruk klinkierowy CRH można też układać na podbudowie z be-

tonu (np. na wylanych w szalunku schodach betonowych lub na 

betonowej płycie tarasowej), którą chcemy wykończyć w trwały 

i estetyczny sposób. Przed położeniem bruku klinkierowego nale-

ży odpowiednio przygotować podłoże. Powinno ono być czyste, 

pozbawione zanieczyszczeń, odspojeń (te należy wyrównać ma-

sami szpachlowymi do naprawy betonu) oraz suche. Powinno też 

posiadać  minimum 1.5% spadki. 

Na tak przygotowanej powierzchni konieczne jest każdorazowo 

wykonanie izolacji przeciwwilgociowej za pomocą tzw. „folii 

w płynie” lub uszczelniających mas szpachlowych, które stano-

wią jednocześnie izolację i warstwę szczepną do kolejnej war-

stwy, jaką jest warstwa zaprawy drenażowej.

Jest to zaprawa o specjalnych własnościach (posiada zdolność 

przepuszczania wody). Pozwala ona na odprowadzenie wody 

spod kostki brukowej do poziomu izolacji, skąd woda może swo-

bodnie odpłynąć, zgodnie z wykonanym wcześniej spadkiem do 

punktów odbioru (kratek odwodnieniowych). Jako że zaprawa ta 

stanowi jednak pewien opór dla przesączającej się wody, między 

warstwą izolacji a zaprawą można (a nawet warto) położyć matę 

W opisany powyżej sposób można przykleić bruk na każdej po-

wierzchni betonowej, a więc można w ten sposób obudować 

taras, schody, posadzki wewnątrz budynku itp. Alternatywą dla 

tej metody jest zawsze podbudowa elastyczna. 

drenażową, która znacznie przyspieszy odprowadzanie wody. 

Rozwiązanie to jest zalecane w przypadku zastosowania prze-

puszczalnych dla wody fug , by woda opadowa mogła  szybciej 

odpływać niż napływa. Dzięki zastosowaniu takich materiałów  

nie ma możliwości zalegania i zamarzania  wody pod brukiem, 

a tym samym jego odspajania  oraz  niszczenia konstrukcji. 

Grubość warstwy zaprawy drenażowej powinna być nie  mniej-

sza niż 2 cm. Kostki brukowe układamy na rozciągniętej warstwie 

zaprawy drenażowej za pośrednictwem zaprawy szczepnej (po-

wierzchnie kładzenia kostki brukowej zanurzamy  w przygoto-

wanym roztworze zaprawy szczepnej)  i układamy w miejscu do-

celowym tak, by między kostkami powstały 3-5mm przestrzenie. 

Te, po związaniu zaprawy szczepnej, wypełniamy fugami  jedno,  

bądź (w przypadku  gdy mamy do czynienia z dużymi obcią-

żeniami) wielokomponentowymi. Zaprawy do spoinowania są 

gotowymi masami, które rozsypuje się (lub rozlewa) na ułożonej 

nawierzchni i „wmiata”  w przestrzenie między kostkami. Zapra-

wy te nie powodują przebarwień, zmatowień czy wykwitów na 

powierzchni bruku i sprawiają, że spoiny są odporne na zabru-

dzenia, wypłukiwanie, a także porastanie roślinnością.

Przykładowy przekrój tarasu/schodów oraz szczegóły wy-

konania na bazie obu metod przedstawiono na rysunku  

na stronie 137: Taras/schody na podbudowie elastycznej oraz 

sztywnej.

zaprawa do spoinowania klinkieru

bruk klinkierowy CRH

3-5 mm

zaprawa szczepna

zaprawa drenażowa

mata drenażowa
izolacja przeciwwilgociowa

podłoże

Bruk na podłożu sztywnym (nie przepuszczającym wilgoci)
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Bruk klinkierowy CRH ze względu na swoje własności oraz es-

tetyczny wygląd każdej jego powierzchni można zastosować 

w wielu miejscach. Przykładem są wszelkiego rodzaju obrzeża, 

murowane donice, gazony itp. Jednak jednym z ciekawszych i 

zarazem praktycznych zastosowań (nawiązującym do tradycyj-

nego angielskiego stylu) jest wykonanie obrzeży rabat kwiato-

wych w taki sposób, by ułatwić koszenie w okolicach klombów 

trawnika bez uszkodzenia roślin, a także by całość wyglądała 

estetycznie.

Ciekawe zastosowania bruku

Praktyczność tego rozwiązania polega na tym, że rzędy kostek 

brukowych leżą na równi z trawnikiem, co ułatwia jego kosze-

nie. W czasie koszenia kosiarka zatrzymuje się na wystających 

ponad ten poziom ułożonych ukośnie kostkach bruku klinkie-

rowego CRH, a koła mogą się swobodnie przemieszczać wzdłuż 

po powierzchni płasko ułożonych kostek. Projekt jest niezwykle 

prosty w wykonaniu. Można w ten sposób uzyskać nie tylko li-

nie proste, ale także okręgi i inne, nawet złożone kształty.

tłuczeń  
lub gruz ceglany

zaprawa do murowania 
klinkieru / pospółka

bruk klinkierowy CRH
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8. kominy

8.1 Czym jest komin?

Wszystkie kominy – zarówno te murowane w sposób tradycyj-

ny z cegły jak i prefabrykowane systemy kominowe – są niczym 

innym jak pewnego rodzaju urządzeniami; urządzeniami, które 

by dobrze i długo służyły, należy je właściwie użytkować i ser-

wisować ale jeszcze wcześniej -  należy je poprawnie wykonać.

Komin może służyć do odprowadzania różnych czynników. Jeśli 

jest to jeden czynnik np. dym, wtedy nazywa się go kominem 

dymowym. Częściej jednak komin składa się z kilku kanałów, 

z których każdy odprowadza inny czynnik i wtedy możemy mó-

wić o kominie z kanałami dymowymi, spalinowymi lub wenty-

lacyjnymi. 

4kanały dymowe – służą do podłączania do nich kotłów 

i kominków na paliwa stałe. Ich przekrój nie może być mniej-

szy niż 14x14 cm lub – w przypadku kanałów okrągłych – niż 

15  cm. Każde urządzenie musi być podłączone do oddziel-

nego kanału;

4kanały spalinowe – odprowadzają produkty spalania z ga-

zowych lub olejowych urządzeń grzewczych. Za przewody spa-

linowe uznawane są również kanały odprowadzające powietrze 

z okapów kuchennych. Przekrój kanałów murowanych nie może 

być mniejszy niż 14x14 cm. Wewnętrzna powierzchnia kanału, 

w przypadku możliwości wykraplania się wody ze spalin, musi 

być odporna na agresywne oddziaływanie kondensatu;

4kanały wentylacyjne – służą do odprowadzania powie-

trza w systemie wentylacji grawitacyjnej. Ich przekrój zgodnie 

z przepisami nie może być mniejszy niż 160 cm2. Najmniejszy 

spotykany w praktyce przekrój kanału to 10x10 cm. Pojedynczy 

kanał wentylacyjny może odprowadzać powietrze tylko z jed-

nego pomieszczenia.

 

Przez wiele lat najpopularniejszymi kominami były kominy mu-

rowane z cegły pełnej. Typowe przekroje kominów ceglanych 

pokazano na rysunku obok.

Wraz z rozwojem techniki grzewczej oraz projektowaniem 

coraz to oszczędniejszych pieców, generujących coraz niższe 

temperatury spalin, kominy tradycyjne są wypierane przez bar-

dziej odporne na agresywne środowisko i prace w wilgotnych 

warunkach kominy prefabrykowane. Przykładem takiego ko-

mina jest Ceramiczny System Kominowy TWISTER.

WaRsTWa 1

WaRsTWa 1

WaRsTWa 1

WaRsTWa 2

WaRsTWa 2

WaRsTWa 2

układ cegieł w wolnostojącym kominie murowanym o przekroju  

14 x 14 cm, jednokanałowym, dwukanałowym i trzykanałowym.
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8.2 optymalny dobór średnicy

Średnice przewodu kominowego dobiera się na podstawie in-

formacji o:

4wysokości przewodu [m] (od miejsca przyłączenia pieca  

 do wylotu z komina)

4rodzaju stosowanego paliwa (gaz / drewno / węgiel)

4mocy znamionowej pieca  podawanej w [kW] i/lub

4 zapotrzebowaniu na ciąg [kPa]

Pomocne tutaj mogą być zamieszczone niżej diagramy: 

Optymalną średnicę komina odczytujemy z diagramów w na-

stępujący sposób:

Wybieramy diagram dla danego rodzaju paliwa np. gaz. Na po-

ziomej skali zaznaczamy wysokość komina np. 10 m. Na piono-

wej skali zaś jeden ze znanych nam parametrów tj. moc (lewa 

skala) lub zapotrzebowanie na ciąg (prawa skala).

Sprawdzamy w  polu o  jakiej średnicy  znajduje się przecięcie 

linii. W tym przypadku leży ono w polu oznaczającym średnicę 

20 cm.
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Efektywna wysokość komina w metrach

Kocioł gazowy (atmosferyczny) z palnikiem bez dmuchawy.
Temperatura gazów wylotowych za zabezpieczeniem strumienia
tw ≥ 120o C oraz < 140o C

Diagram doboru średnicy komina
gaz ziemny
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8.3 Ceramiczny system kominowy Twister
       (Csk Twister)

Ceramiczny System Kominowy Twister podlega certyfikacji na 

podstawie Normy Europejskiej PN EN 1457 „Kominy. Ceramicz-

ne wewnętrzne przewody kominowe. Wymagania i metody 

badań.”

Trzon komina stanowi ceramiczny, kwasoodporny wkład skła-

dający się z odcinków o 50 cm długości, łączonych kielichowo za 

pośrednictwem ognio- i kwasoodpornej zaprawy szamotowej. 

Wkład ocieplony jest płatami wełny mineralnej i obudowany 

ceramicznym pustakiem obudowy.

Komin występuje w trzech średnicach 140, 180 i 200 mm co 

pozwala na optymalny dobór średnicy komina do każdego ro-

dzaju pieca.

Wg klasyfikacji normowej Ceramiczny System Kominowy Twi-

ster posiada oznaczenie: T600 N1, O, D, 1-2-3, R22, C50 co ozna-

cza że:
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Efektywna wysokość komina w metrach

Kocioł grzewczy z zapotrzebowaniem na ciąg. Temperatury gazów
wylotowych na końcu kotła tw = 200o C do 240o C

Diagram doboru średnicy komina
spalanie drewna

5 10 15 20 25 30
10

15

20

25

30

35

40

45

50

60

70

80

90

100

150

11

13

15

16

18

19

20

21

22

24

25

27

28

29

34
ŚR

ED
N

IC
A

 W
 Ś

W
IE

LE
 K

O
M

IN
A

 W
 c

m

18

22

30

Obliczenie według
normy DIN 4705 część 1

M
oc

 z
na

m
io

no
w

a 
w

 k
W

Za
po

tr
ze

bo
w

an
ie

 n
a 

ci
ąg

 w
 P

a

Efektywna wysokość komina w metrach

Kocioł grzewczy z zapotrzebowaniem na ciąg. Temperatury gazów
wylotowych na końcu kotła tw = 200o C do 240o C

Diagram doboru średnicy komina
spalanie węgla
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4temp. robocza przewodu wynosi 600o C (T600) 

4przewód jest przygotowany do pracy w podciśnieniu (ci-

śnienie wewnątrz przewodu jest niższe niż atmosferyczne) 

a nieszczelności mierzone przy ciśnieniu 40Pa nie przekraczają  

2l/s * m2 (N1) 

4 nie jest odporny na pożar sadzy (O) (sytuacja awaryjna komi-

na wnikająca z zaniedbań użytkownika w okresowym czyszcze-

niu przewodów dymowych)

4 przewód może pracować w tzw „suchym stanie pracy” - mi-

nimalna temp. w przewodzie większa lub równa 60o C (N1) 

4CSK Twister ze względu na wentylacje wełny, może też praco-

wać w tzw „mokrym stanie pracy” czyli poniżej 60o C)

4 ze względu na odporność na korozje spełnia warunki każ-

dej z 3 klas (1-2-3). Klasa 3 to najwyższa klasa odporności na 

korozje - oznacza że ubytek masy próbki po badaniu kwasood-

porności jest nie większy niż 5% (N1). W przypadku przewodów 

CSK Twister ubytek masy jest na poziomie 1,52% - ponad 3 krot-

nie przewyższa wymagania normy.
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8.4 Czyszczenie komina

O przewody kominowe i wentylacyjne – jak to ma miejsce 

w  przypadku każdego urządzenia – należy dbać i poddawać 

je okresowej kontroli. W Polsce częstotliwość oraz zakres prze-

glądów reguluje ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WE-

WNĘTRZNYCH I   ADMINISTRACJI) z dnia 7 czerwca 2010 r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiek-

tów budowlanych i  terenów – na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 

ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej 

(Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 353) 

zarządza się, co następuje: 

§ 34. 1. W obiektach lub ich częściach, w których odbywa się 

proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa 

się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych 

w okresach ich użytkowania:

1) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastrono-

micznych – co najmniej raz w miesiącu,  jeżeli przepisy miejsco-

we nie stanowią inaczej;

4opór cieplny jest nie większy niż 0,22 m2 *K/W (R22) 

4 odległość między obudową komina a elementem z materia-

łu palnego nie powinna być mniejsza niż 50 mm (C50) 

Ponadto w badaniu ścieralności wewnętrznej powierzchni 

przewodu Norma PN EN1457 wymaga, by masa usunięte-

go w  czasie badania (100 cykli) materiału nie przekroczyła  

0,03kg/m2 =30g/m2 w odniesieniu do masy całkowitej. W przy-

padku przewodów CSK Twister wartość ta jest równa 0,96g/m2 

czyli ponad 30 krotnie przewyższa wymagania normy.

Csk Twister może być stosowany do:

4pieców tradycyjnych z otwartą komorą spalania (powie-

trze potrzebne do procesu spalania pobierane jest z pomiesz-

czenia)

4pieców z zamkniętą komorą spalania (powietrze potrzeb-

ne do procesu spalania doprowadzane jest z zewnątrz)

4kotłów kondensacyjnych (urządzenia, które oprócz ciepła 

wytworzonego w procesie spalania odzyskują część energii

zawartej w ulatujących spalinach)

4ze względu na rodzaj stosowanego paliwa - do pieców 

na paliwo stałe, ciekłe i gazowe.

2) od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych 

w pkt 1 (a więc np. w budynkach mieszkalnych) – co najmniej 

raz na 3 miesiące;

3) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewy-

mienionych w pkt 1 - co najmniej raz na 6 miesięcy.

Przewody wentylacyjne należy poddawać kontroli co najmniej 

raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków 

użytkowych.
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