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Zawód: Monter zabudowy i robót wykończeniowych 

w budownictwie

Nauczyciel: Joanna Gorajczyk

E-mail: kw_gorajczyk@wp.pl

Kurs w terminie: 2.11.2020r. – 27.11.2020r.

Link do testu Rozpoznawanie obiektów budowlanych 

część 1, aktywny w godzinach od 14:00 do 20:00. 
https://www.testportal.pl/test.html?t=yAwEemAJQ9LV

Zadanie na ocenę:  Wykonaj krzyżówkę z hasłem i pytaniami 

związanymi z przedmiotem podstawy budownictwa.

Hasło krzyżówki to: MATERIAŁOZNAWSTWO

termin 19.11.2020r. Zdjęcie lub plik prześlij na email!



Materiały i wyroby budowlane to:

 Bezpostaciowe materiał tj. asfalt, życica 

syntetyczna, cement, wapno, gips, 

kruszywo, mieszkanka betonowa

 Ukształtowany produkt tj. stal 

zbrojeniowa, drewno, ceramika, wyroby ze

szkła, wyroby z zaczynów, zapraw i

betonów



Klasyfikacja materiałów budowlanych

 Ze względu na zastosowanie: do budowy dróg, 

robót hydrotechnicznych, budowy mieszkań itp.

 Ze względu na zastosowanie: podłogowe, 

wykończeniowe, pokryciowe, dźwiękochłonne, 

do instalacji wodnych, gazowych itp.

 Ze względu na prace konstrukcji budowlanych, 

konstrukcyjne np. stal, drewno, beton i 

niekonstrukcyjne np. tworzywa sztuczne, wełna 

mineralna, szkło.

 Ze względu na pochodzenie to organiczne i

nieorganiczne.





Właściwości fizyczne

Gęstość jest to stosunek masy 
materiału do jego objętości bez 
porów, a więc w stanie zupełnej 
szczelności.

Gęstość objętościowa jest to masa 
jednostki objętości materiału wraz z 
zawartymi w niej porami (w stanie 
naturalnym).

Szczelność jest ilorazem gęstości 
pozornej i gęstości badanego 
materiału, określa jaką część 
całkowitej objętości badanego 
materiału zajmuje masa materiału 
bez porów.

Porowatość jest to liczba 
określająca zawartość wolnych 
przestrzeni (porów) w jednostce 
objętości materiału

Wilgotność jest to procentowa 
zawartość wody w jednostce 
objętości materiału.

Nasiąkliwość to zdolność materiału 
do wchłaniania i utrzymywania 
wody. Rozróżnia się nasiąkliwość 
wagową i objętościową.

Przesiąkliwość jest to podatność 
materiału na przepuszczanie wody 
działającej pod wpływem ciśnienia 
hydrostatycznego.



Właściwości fizyczne

Kapilarność (włoskowatość) jest to 
zdolność podciągania wody przez 
włoskowate, otwarte kanaliki 
materiału.

Higroskopijność jest to zdolność 
materiału do szybkiego wchłaniania 
pary wodnej z otaczającego go 
powietrza.

Mrozoodporność jest to odporność 
materiału na działanie niskich 
temperatur (podczas wielokrotnego 
zamrażania i odmrażania 
materiału).

Skurcz jest to zmiana objętości (w % 
obj.) lub wymiarów liniowych (w 
mm/m) materiału wilgotnego przy 
wysychaniu (drewno, glina), 
twardnieniu (zaprawa, beton) lub 
oziębianiu (materiały organiczne i 
nieorganiczne).

Przewodność cieplna jest to 
zdolność materiału do 
przekazywania ciepła z jednej jego 
powierzchni do drugiej w wyniku 
różnicy temperatur tych 
powierzchni. 



Właściwości mechaniczne

Wytrzymałość na ściskanie jest to 
największe naprężenie, jakie 
wytrzymuje próbka badanego 
materiału podczas ściskania do 
momentu jej skruszenia.

Wytrzymałość na rozciąganie jest 
to największe naprężenie, jakie 
wytrzymuje próbka badanego 
materiału podczas rozciągania.

Wytrzymałość na zginanie jest to 
naprężenie, jakie wytrzymuje 
próbka badanego materiału 
podczas zginania do momentu jej 
złamania.

Twardość jest to odporność danego 
materiału na wciskanie weń innego 
ciała o większej twardości

Sprężystość jest to zdolność 
materiału do przyjmowania 
pierwotnej postaci po usunięciu 
siły, która spowodowała zmianę 
jego kształtu.

Plastyczność (odkształcalność 
plastyczna) jest zdolnością 
materiału do zachowania 
odkształceń trwałych, wywołanych 
przyłożeniem sił zewnętrznych, 
mimo usunięcia tych obciążeń.



Właściwości mechaniczne

Kruchość jest to stosunek 
wytrzymałości na rozciąganie do 
wytrzymałości na ściskanie.

Ścieralność jest to podatność 
materiału do zmniejszenia objętości 
lub masy pod wpływem działania sił 
ścierających.

Pełzanie jest to wzrost odkształceń 
plastycznych materiału bez zmiany 
wartości działającej siły 
zewnętrznej; ma duży wpływ na 
wytrzymałość materiałów.

Ciągliwość jest zdolnością materiału 
do odkształcania się, bez zerwania, 
a tylko przy zmniejszaniu się 
przekroju.

Odporność na uderzenia 
(udarność) mierzy się pracą 
potrzebną do stłuczenia lub 
przełamania próbki.



Właściwości chemiczne

Właściwości te związane są z procesami chemicznymi, które zachodzą 
wewnątrz materiałów lub pod wpływem ich styczności z powietrzem lub 
wodą. Jedne z nich są korzystne, wręcz konieczne, jak reakcje chemiczne 
w czasie wiązania i twardnienia zaprawy lub betonu; inne mogą grozić 
zniszczeniem lub obniżeniem wartości użytkowych materiału, jak proces 
korozji.



Kruszywa budowlane są to ziarniste 

materiały (naturalne lub sztuczne), 

wchodzące w skład zapraw i betonów. 



KRUSZYWA 
BUDOWLANE

MINERALNE

Kruszywa 
naturalne

Kruszywa 
łamane

SZTUCZNE

Kruszywa 
lekkie

Kruszywa 
z recyklingu



Uziarnienie kruszywa

(in. skład ziarnowy) jest to procentowa 
zawartość ziaren poszczególnych frakcji lub 
grup frakcji.

Frakcja kruszywa

Jest to zbiór ziaren kruszywa o wielkościach 
zawartych między dwoma kolejnymi sitami 
kontrolnymi (górnym i dolnym) 
w znormalizowanym zestawie sit, służącym 
do ustalania składu ziarnowego.



Grupa frakcji

Zbiór ziaren kruszywa obejmujący co najmniej 

dwie kolejne frakcje.

Wielkość ziarna

Umowny wymiar największego ziarna, 

przechodzącego przez dane sito kontrolne, 

równy wymiarowi boku oczka tego sita lub 

średnicy sita perforowanego.



Nadziarno

in. odsiew, czyli część badanego kruszywa o 

ziarnach większych od oczek danego sita.

Podziarno

in. przesiew, czyli część badanego kruszywa o 

ziarnach mniejszych od oczka danego sita.



Zastosowanie kruszyw w zależności od 

uziarnienia.

Uziarnienie Zastosowanie

piaski ( 0-2; 0-4) produkcja mieszanek betonowych 

i prefabrykatów 

zaprawy budowlane

żwiry (2-4;  2-8;  8-16; 16-31,5; 2-16;  

4-16;  16-32;  31,5-63)

mieszanka (0-8;  0-16;  0-31,5;  0-63)

produkcja mieszanek betonowych 

i prefabrykatów

Kruszywo do betonów powinno składać się z ziaren różnych frakcji, 

dobranych w odpowiedniej proporcji. Ziarna muszą mieć szorstką 

powierzchnię, aby mogły się łączyć ze spoiwami.



Kruszywa naturalne

Uzyskujemy przez uszlachetnianie ziarnistego surowca ze 

skał luźnych, występujących w postaci luźnych okruchów 

skalnych. Ziarna mają zaokrąglone krawędzie i gładką 

powierzchnię.

Piasek zwykły składa się z ziaren 

o wymiarach do 2mm. 

Ze względu na miejsce wydobycia 

może być: kopalniany, rzeczny, 

morski i jeziorny.  

Jest kruszywem naturalnym 

o nieznormalizowanym składzie 

ziaren.



Kruszywa naturalne

Żwir to kruszywo naturalne 
o wielkości ziaren 2-63mm. 
Ziarna mają kształt 
zaokrąglony. Rozróżniamy 
żwiry kopalne i rzeczne.

Otoczaki to kruszywo 
naturalne o wielkości ziaren 
63-250mm. Mają kształt 
zaokrąglony. Otoczaki 
wydobywa się przede 
wszystkim w kopalniach.



Kruszywa łamane

Uzyskujemy przez mechaniczne rozdrobnienie surowców 

skalnych. Kruszywa te mogą charakteryzować się ziarnami 

o kształcie nieforemnym z ostrymi krawędziami lub z 

ziarnem foremnym, z krawędziami stępionymi.

Kruszywo zwykłe ( miał, kliniec, tłuczeń) stosujemy głównie do 

budowy nawierzchni dróg i nawierzchni kolejowychy oraz jako 

składnik betonów niższych klas.



Kruszywa łamane

Kruszywo granulowane ( piasek łamany, grys, 

mieszanka, granity, bazalty, porfiry) 

Jest to kruszywo co najmniej dwukrotnie łamane 

i odsiewane, stanowi materiał lepszej jakości niż 

kruszywo zwykłe.



Kruszywa lekkie

Uzyskujemy z surowców mineralnych, o strukturze 

zmienionej w wyniku procesów cieplnych, a także uzyskane 

z surowców pochodzenia organicznego.

Keramzyt otrzymuje się 

przez wypalanie tłustych 

glin pęczniejących. Stosuje 

się do lekkich betonów 

konstrukcyjnych, 

niezbrojonych i zbrojonych.



Kruszywa lekkie

Łupkoporyt otrzymuje się 

przez spiekanie 

rozdrobnionych łupków 

przywęglowych na taśmie 

spiekalniczej.

Żużel paleniskowy 

otrzymywany przez 

rozdrobnienie żużli 

z palenisk rusztowych.



Transport, odbiór i składowanie 

kruszyw

Kruszywo możemy przewozić dowolnymi 
środkami transportu. Musi być zabezpieczone 
przed pyleniem oraz zamakaniem.

Odbiór kruszyw powinien być ilościowy 
i jakościowy.

Kruszywo magazynujemy na przestrzeni otwartej, 
na podłożu zwartym, w zasiekach lub pryzmach.



Ceramika budowlana to materiały 

otrzymane przez uformowanie i wypalanie 

lub spieczenie glin albo mas ceramicznych 

zawierających glinę.



Ze względu na strukturę i cechy 

techniczne wyroby ceramiczne 

dzielimy na:

O strukturze 
porowatej i 

nasiąkliwości do 22%

• Wyroby ceglarskie 
np. cegły, pustaki, 
dachówki

• Wyroby szkliwione 
np. kafle piecowe

• Wyroby 
ogniotrwałe np. 
kształtki i cegły 
szamotowe

O strukturze zwartej 
i nasiąkliwości do 

12%

• Cegły klinkierowe

• Cegły kanalizacyjne, 
kominowe

• Płytki podłogowe 
terakota

• Płytki i kształtki 
kamionkowe

Ceramika fajansowa

• Płytki szkliwione 
ścienne

• Wyroby sanitarne 
np. umywalka, misa 
sedesowa



Wyroby do ścian

Cegły budowlane – mają kształt prostopadłościanu o 

wymiarach 25x12x6,5 cm. Jej największa powierzchnia 

nazywa się podstawą, pośrednia – wozówką, a najmniejsza -

główka



Wyroby do ścian

Cegła zwykła pełna – jest podstawowym 

ceramicznym wyrobem ściennym o masie od 3,2 

do 4,2 kg. Stosowana do wykonywania ścian 

nośnych, sklepień, łuków, słupów, murów 

oporowych.

Cegła porowata – produkowana z gliny z 

domieszkami materiałów palnych, jak trociny i 

miał torfowy, które w czasie wypalania ulegają 

spaleniu pozostawiając po sobie puste miejsca –

pory.

Cegła klinkierowa – jest wytwarzana ze 

specjalnych gatunków glin ogniotrwałych. 

Charakteryzuje się wysoką wytrzymałością na 

ściskanie, szczelnością, trwałością, 



Wyroby do ścian

Cegła dziurawka – może być drążona 

podłużnie lub poprzecznie, a w zależności od 

kierunku przebiegu otworów przelotowych 

rozróżnia się dziurawki wozówkowe o 

otworach podłużnych oraz główkowe o 

otworach poprzecznych. Masa tych cegieł 

wynosi od 2,0 do 2,5 kg. Stosowane do 

wznoszenia ścian działowych.

Cegła kratówka – w poprzecznej powierzchni 

cegły widoczne są rowki o przekroju 

rombowym. Otwory te przebiegają prostopadle 

do powierzchni układania cegieł w murze. 

Stosuje się do wznoszenia ścian nośnych do 

dwóch kondygnacji, ścian działowych oraz 

wypełniających.



Pustaki stropowe

Pustaki Akerman – stosuje się do budowy 

stropów gęstożebrowych, składających się z 

monolitycznych żeberek żelbetowych oraz 

pustaków. Pustaki produkowane są w czterech

typach zależnych od wysokości (15,18,20,22 cm)

oraz trzech typach zależnych od długości

(20,25,30 cm)

Pustaki Fert – stosuje się do budowy stropów 

gęstożebrowych opartych na belkach 

prefabrykowanych. Rozróżniamy dwa typy 45 

i 60 zależne od szerokości dostosowanej do 

osiowego rozstawu belek.



Dachówki ceramiczne

Dachówka karpiówka – nazwa pochodzi od 

wyglądu przypominającego rybią łuskę. W górnej 

wierzchniej części powierzchni są ukształtowane 

rowki ułatwiające odpływ wody deszczowej.  

W górnej, spodniej części dachówki znajduje się 

tzw. nosek, przeznaczony do jej zawieszenie na 

drewnianej łacie. Rozróżniamy dwa rodzaje kryć 

na koronkę i w łuskę.

Dachówka zakładkowa – na wzdłuż krawędzi 

bocznych ukształtowane pojedyncze lub 

podwójne żłobki (rowki) i występy. 



Dachówki ceramiczne

Dachówka holenderka – in esówka, ponieważ 

przypomina literę S. Dwa przeciwległe naroża 

esówki są ścięte w celu zapewnienia 

prawidłowego krycia dachu sąsiednich rzędów.

Gąsiory ceramiczne – stosuje się do 

pokrywania kalenic i grzbietów dachów. W 

dolnej części gąsiora znajduje się otwór służący 

do mocowania za pomocą gwoździ lub drutu do 

drewnianego elementu dachu.




