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ABSTRAKT:  W artykule przedstawiono stosowane na obudowach ściennych zewnętrznych 

materiały kamienne i kamiennopochodne. Omówiono charakterystyczne parametry materiałów. 
Przedstawiono różnice występujące w sposobach montażu, wielkościach obciążenia. Przedsta-
wiono parametry definiujące właściwości przegród wykonanych z kamienia oraz powstających z 
materiału kamiennego. 
 
The article presents used for housing external wall materials of stone and stone derivatives. Di-
scusses the characteristic parameters of materials. Shows the differences in the ways the as-
sembly, load sizes. It shows the parameters that define the properties of walls made of stone and 
emerging from the stone material. 
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