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Streszczenie
Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat cegły ceramiczne, ceramiczne pustaki, czasami zwane też ceramicznymi elementami murowymi, przeszły ewolucję technologiczną w tempie i skali dotychczas niewyobrażalnym. Bez przesady można stwierdzić, że od lat sześćdziesiątych ubiegłego stulecia aż po dzień dzisiejszy innowacyjność w zakresie technologii produkcji ściennych wyrobów ceramicznych,
a także technik wznoszenia z nich ścian jest znacznie większa niż cały wcześniejszy dorobek w tej dziedzinie, sięgający w Polsce 800 lat,
a na świecie znacznie dłużej. Warto w tym miejscu podkreślić również, że tempo wspomnianego rozwoju nabiera przyspieszenia, co jest
szczególnie widoczne w ostatnim dziesięcioleciu.
Współczesna cegła produkowana na skalę przemysłową jest wynikiem szeregu precyzyjnie zaprojektowanych i perfekcyjnie wykonanych procesów technologicznych - poczynając od nowoczesnych technik wydobycia surowca, poprzez proces budowania hałdy, od której
kompozycji zależy jakość produktu, a skończywszy na całkowicie zautomatyzowanym i skomputeryzowanym procesie produkcji. Cegły
nowej generacji wytwarzane są niezmiennie z naturalnych surowców, ale dodatkowo ze szczególną dbałością o oszczędność energii
i ochronę środowiska.
Wśród nowoczesnych wyrobów ceramiki budowlanej na szczególną uwagę zasługują pustaki ceramiczne o bardzo dobrych parametrach izolacyjności termicznej, pozwalające na wybudowanie domu energooszczędnego w technologii ściany jednowarstwowej, czyli
bez dodatkowego ocieplenia. Głównymi zaletami tej technologii są: trwałość i zdrowy, przyjazny człowiekowi mikroklimat zamieszkania.
Współczesne cegły są coraz większe, ich konstrukcja staje się bardziej finezyjna, co pozwala na utrzymanie stosunkowo niedużej masy
pustaków o dość dużych wymiarach. Co ważne współczesne cegły charakteryzują się wysoką wytrzymałością na ściskanie, gdyż produkowane są w klasach 10 i 15. Są mocne, trwałe i wytrzymałe. Ich niektóre odmiany można stosować nawet w obszarach aktywnych
sejsmicznie, których w Europie jest bardzo wiele. Idea nowoczesnego pustaka termicznego dotyczy nie tylko budowy wewnętrznej, liczby
rzędów drążeń, ich kształtu, lecz także stopnia poryzacji materiału ceramicznego oraz techniki poryzacji i wypału. Ostatnio proponowane
są także produkty ceramiczne wypełniane naturalnym materiałem izolacyjnym takim jak wełna mineralna lub perlit. Obok termicznych na
uwagę zasługują również nowoczesne pustaki akustyczne zapewniające doskonałą izolacyjność od dźwięków powietrznych. Są to duże,
optymalnie ciężkie pustaki typu AKU. Co warte szczególnego podkreślenia - jedna z odmian takiego pustaka akustycznego spełnia także
wymagania termiczne czyli pełni absolutnie unikatową, podwójną rolę w budynku. Nowoczesne wyroby ceramiki budowlanej dają olbrzymie możliwości swobody projektowania, efektywnego i solidnego budowania, a także komfortowego i zdrowego zamieszkania, z których
chętnie korzystają architekci, wykonawcy i użytkownicy.
Słowa kluczowe: ceramika budowlana, cegła, architektura ceglana, technologia produkcji ceramiki, pustaki ceramiczne

ADVANCED TECHNOLOGIES AND MODERN BUILDING CERAMIC PRODUCTS
During past few decades, ceramic bricks passed technological evolution in speed and scale previously unimaginable. Without exaggeration we can say that since the sixties of the last century until present day, innovation in production technology of ceramic bricks and
masonry techniques is much greater than all previous achievements in this field, reaching 800 years in Poland and much longer in the
world. It should be emphasized also, that this development nowadays becomes faster, which is particularly visible in the last decade.
Modern brick produced on industrial scale is a result of technological processes carefully designed and perfectly executed, starting from
modern raw material extraction through the heap building process and ending in the fully automated and computerized manufacturing
process. New generation bricks are invariably produced from natural raw materials but also with attention to energy saving and environmental protection.
Among modern building ceramic products, ceramic bricks with high thermal insulation performance, that are dedicated to energy-efficient housing in single layer wall technology with no need of additional thermal insulation, deserve special attention. Durability and healthy
microclimate inside buildings are main advantages of this technology. Modern bricks are getting bigger; their structure becomes more sophisticated which allows keeping a relatively small mass, and, what is very important, the bricks can be still produced in high compressive
strength in classes 10 and 15. They are strong, durable and robust. Some of their types can be used in seismically active areas. The idea
of modern thermal brick concerns not only the internal structure, number of voids or their shape, but also the level of porosity and firing
techniques. Recently introduced ceramic products are also filled with natural insulating materials such as mineral wool or perlite. Beyond
the thermal bricks, modern bricks of superior airborne sound insulation deserve also to attention. These are optimally large, heavy bricks
of the AKU type. What is worth of special emphasis - one variant of such acoustic brick also meets the thermal requirements and plays absolutely a unique, dual role in constructions. The modern building ceramics products offer great opportunities for design freedom, efficient
and robust buildings as well as comfortable and healthy living conditions. They are willingly used by architects, contractors and end users.
Keywords: Building ceramics, Brick, Brick architecture, Production technology, Clay blocks
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1. Ceramika budowlana w Polsce – rys
historyczny i rozwój
Ceramika budowlana w ciągu kilkunastu ostatnich lat
przeszła większa ewolucję niż przez kilkaset lat poprzedzających. Jej historia w Polsce sięga XI w. Wówczas stosowana
była głównie do budowy murów obronnych i podgrodzi. Cegły wypalane stosowane do wznoszenia budynków zaczęto
stosować w XII w. Natomiast pierwsza w Polsce budowla
wykonana wyłącznie z cegieł to kościół opactwa cystersów
w Kołbaczu koło Szczecina. Zgodnie z opinią historyków
sztuki i architektury, budowa tego obiektu rozpoczęła się
w pierwszej dekadzie XIII w. Stąd niedawne obchody 800-lecia ceramiki budowlanej na ziemiach polskich organizowane
przez Związek Pracodawców Ceramiki Budowlanej. Taką
historią nie może poszczycić się żaden inny współcześnie
produkowany materiał do wznoszenia budowli.
W początkowych okresach swojego istnienia ceramika wybierana była do budowy domów z powodu swojego
naturalnego pochodzenia i barwy. Nie bez znaczenia było
również łatwość wydobycia surowców oraz stosunkowo nieskomplikowany proces produkcji. Z czasem zaczęto również
dostrzegać walory estetyczne ceglanych murów i trwałość
konstrukcji. Dzięki temu współcześnie możemy podziwiać
ceramiczne perły architektury, które przez te wszystkie wieki
nie tylko zachowały się, ale prezentują się niezwykle okazałe
i są w świetnej formie.
Kolejny krok milowy w ewolucji ceramiki budowlanej to
rozwój metod produkcji. Wraz z nadejściem rewolucji przemysłowej w XIX w. pojawiły się nowe szanse na produkcję
cegieł ceramicznych na dużą skalę. Sam proces formowania
i suszenia w dalszym ciągu opierał się na pracy rąk ludzkich,
jednak wprowadzenie nowoczesnych wówczas kręgowych
pieców Hoffmana było dużym osiągnięciem. Sama cegła
ceramiczna w ówczesnych czasach odznaczała się sporą
niejednorodnością parametrów fizykochemicznych i kolorystycznych. Powodem tego była trudność w osiągnięciu
równomiernego rozłożenia temperatury w piecach kręgowych wynikająca z budowy pieca i ustawienia wyrobów.
Dlatego formowane wówczas ręcznie cegły ceramiczne
miały małą gęstość, dużą nasiąkliwość i niedużą wytrzymałość na ściskanie. Oczywiście ceramiczne produkty z XIX
w. odpowiadały tradycyjnym formatom, a jakiekolwiek modyfikacje w postaci drążeń nie były stosowane. Pierwsze
tego typu modyfikacje cegieł pojawiły się pod koniec XIX
w. wraz z rozwojem budownictwa szkieletowego. Pojawiło
się wówczas zapotrzebowanie na cegłę lekką, służącą do
wypełnienia ścian tylko jednej kondygnacji. Były to początki
cegły z drążeniami oraz cegły dziurawki – cegły poziomo-drążonej o udziale drążeń około 25%.
Wiek XX to okres eksplozji ewolucyjnej cegieł. W pierwszych jego okresach cegła ceramiczna przeistoczyła się
w pustak, czyli wyrób mający udział drążeń powyżej 25%
i będący kilkukrotnym, a nawet kilkunastokrotnym zwiększeniem objętości formatu tradycyjnego. W ciągu tego wieku
cegła zwiększała swoje rozmiary, przyśpieszając prace budowlane i zmniejszając udział zaprawy w murze począwszy
od cegieł kratówek, poprzez cegły tradycyjne (K-1, K-2, K-3,
U-220, Max-220) aż do cegieł typu Porotherm łączonych na
pióro i wpust. Te ostatnie pojawiły się u schyłku XX w. i były
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już na tyle zaawansowane, że można było z nich budować
ściany zewnętrzne bez docieplenia.
W ciągu ostatnich kilkunastu lat w ceramicznych wyrobach
budowlanych zaszło niewspółmiernie więcej zmian i modyfikacji niż w całych 8 wiekach wcześniej. Dzięki temu uzyskano
nowoczesne wyroby ceramiczne, charakteryzujące się bardzo wyjątkowymi parametrami, a tym samym mające bardzo
sprecyzowane i unikatowe zastosowania. Taki skok w ewolucji
możliwy był dzięki postępowi w dziedzinie technologii produkcji.

2. Nowoczesny zakład produkcji pustaków
ceramicznych
Porównanie współczesnego zakładu produkcyjnego
z XIX w. z piecem Hoffmana to jak porównanie nowoczesnego telefonu komórkowego z XIX-wiecznym wynalazkiem
Aleksandra Bella – cel ten sam, natomiast idea działania
opiera się na zupełnie innych założeniach. Przede wszystkim w nowoczesnym zakładzie produkcji ceramiki budowlanej produkuje się ok. 200 mln jednostek ceramicznych
rocznie. Ręczne formowanie i suszenie na słońcu – jak
miało to miejsce w piecach kręgowych – przy tak ogromnych
wydajnościach nie ma racji bytu. Tradycyjna produkcja cegieł ceramicznych opierała się w głównej mierze na pracy
rąk ludzkich. Nowoczesny zakład to ustrój oparty na urządzeniach i maszynach sterowanych automatycznie (Rys. 1).
Wydobycie surowców oraz ich transport na hałdę odbywa
się przy pomocy nowoczesnych koparek i specjalnie do tego
zadania przystosowanych transporterów.

Rys. 1. Schemat technologiczny produkcji ceramicznych elementów
murowych w nowoczesnym zakładzie.
Fig. 1. Technological scheme for production of ceramic wall elements in a modern factory.
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Jakość wyrobu zależy od walorów przerobionego surowca, który z kolei zależy od jakości gliny. Przerób wstępny
opiera się na dozownikach, pozwalających na przygotowanie wszystkich składników mieszanki w odpowiednich proporcjach i przetransportowanie ich przenośnikami taśmowymi do gniotownika kołowego i układu walców wstępnych
i dokładnych. Tak przerobiony surowiec, którego cząstki zostały rozdrobnione do poziomu 1,2 mm trafia do dołownika,
w którym w ciągu kolejnych kilku dni ulega procesowi homogenizacji. Zanim jednak trafia do prasy jest przepuszczany
przez przecierak sitowy, aby jeszcze bardziej zwiększyć plastyczność surowca. Tak przerobiona mieszanka jest gotowa
do formowania. Proces ten przebiega w prasie, w której nowoczesny wyrób ceramiczny uzyskuje swój zadany kształt.
Aby zwiększyć moce produkcyjne częstym rozwiązaniem
jest podwajanie, a nawet potrajanie pasma wychodzącego
z prasy, a tym samym zwielokrotnianie wolumenu wyrobów
w jednym cyklu formowania (Rys. 2), co w połączeniu z nowoczesnymi suszarniami i piecami pozwala istotnie zwiększyć moce produkcyjne całej fabryki.

godzin (Rys. 3). W rezultacie nowoczesne technologie suszenia i wypalania pozwalają wyprodukować nawet ponad
500 tysięcy jednostek ceramicznych w ciągu doby, co jeszcze kilkadziesiąt lat temu uznane byłoby za science-fiction.
Nowoczesne piece do produkcji ceramiki budowlanej
opalane są głównie czystymi paliwami gazowymi o dużej
wartości opałowej. Coraz częściej odchodzi się od paliw
stałych i płynnych ze względu na trudności z dozowaniem
oraz znajdujące się w nich zanieczyszczenia. Do ich budowy wykorzystuje się nowoczesne i bardzo lekkie wyroby
ceramiki ogniotrwałej takie jak wyroby perlitowe, kaolinitowe czy korundowe, dzięki czemu możliwe jest zmniejszenie
grubości obudowy pieców przy jednoczesnym ograniczeniu
strat ciepła. Nowoczesna automatyka wraz z nowoczesnymi
typami palników pozwalają na maksymalne wykorzystanie
energii surowców oraz utrzymanie temperatur w poszczególnych sekcjach pieca zgodnie z założoną krzywą wypalania.
Po wypaleniu pustaki rozładowywane są z wózków piecowych, pakowane i transportowane na plac. Jak łatwo się
domyślić – jest to również proces całkowicie zautomatyzowany (Rys. 4).

Rys. 2. Formowanie wyrobów.
Fig. 2. Moulding of structural clay blocks.

Wyróżnikiem nowoczesnych zakładów produkcyjnych
jest automatyzacja transportu półfabrykatów, co ma wpływ
nie tylko na szybkość produkcji, ale również na jakość finalnego produktu.
Uformowany produkt trafia do suszarni. Szeroko stosowanym współcześnie rozwiązaniem są suszarnie tunelowe,
które pozwalają odprowadzić wilgoć z uformowanego wyrobu w niewyobrażalnym czasie jedynie 4 godzin (dla porównania suszenie tradycyjne na słońcu zajmowało 15-30
dni). Po wysuszeniu wyroby przeładowywane są z wozów
suszarnianych na piecowe i trafiają do pieca na kilkanaście

Rys. 3. Wypalone wyroby ceramiczne na wózku piecowym.
Fig. 3. Fired clay blocks on a kiln carriage.

Rys. 4. Automatyczny rozładunek wyrobów z wozów piecowych.
Fig. 4. Automatic unloading of clay blocks from kiln carriages.

Wszystkie nowoczesne rozwiązania w technologii produkcji umożliwiły z jednej strony rozwój ceramicznych elementów murowych i znacznie zwiększyły możliwości ich
produkcji na duża skalę, a z drugiej strony mają charakter
pro-ekologiczny.

3. Ekologiczne zakłady ceramiki budowlanej
Zastosowanie opisanych wyżej rozwiązań z zakresu nowoczesnych materiałów, automatyki i samego procesu produkcji pozwala znacznie zmniejszyć nakłady energii cieplnej
i elektrycznej potrzebnej do produkcji poprzez ograniczanie
strat, jak również opracowywanie nowych niskoenergetycznych i ekologicznych technologii produkcji. Działania producentów w kierunku ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko wynikają nie tylko z ich świadomości ekologicznej,
lecz również z wymagań prawnych. Jednym z ważniejszych
aktów prawnych Unii Europejskiej w dziedzinie ochrony środowiska oraz przepisami krajowymi w Polsce jest Dyrektywa IPPC (ang. Integrated Pollution Prevention and Control),
dotycząca Zintegrowanego Zapobiegania i Ograniczania
Zanieczyszczeń. Zgodzenie z tym dokumentem, istniejące
instalacje produkujące ceramikę wypalaną, które przekra-
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Rys. 5. Zmiany wymagań cieplnych dla ścian zewnętrznych
w Polsce w latach 1998-2021.
Fig. 5. Changes in thermal requirements for outer walls in Poland
within the period 1998-2021.

czały wielkości progowe, zobowiązane były do uzyskania
z końcem 2006 r. tzw. Pozwoleń Zintegrowanych, które zastąpiły wcześniej funkcjonujące osobne sektorowe decyzje
administracyjne. Poprzednio decyzje te regulowały rozłącznie
zasady oddziaływania zakładu na środowisko i korzystania
z konkretnych jego komponentów: emisji zanieczyszczeń
do powietrza, poboru wody, odprowadzania ścieków, wytwarzania i zagospodarowania odpadów, oraz emisji hałasu i promieniowania elektromagnetycznego do środowiska.
Dzięki Pozwoleniom Zintegrowanym wszystkie te aspekty
traktowane są łączenie, opierając się na pełnym rozpoznaniu wszystkich oddziaływań na środowisko i takim prowadzeniu procesów produkcyjnych, aby maksymalnie redukować
emisję zanieczyszczeń poprzez zastosowanie najnowszych
osiągnięć technologicznych i ograniczenia emisyjne, które są
z reguły niższe niż już obowiązujące standardy. Zintegrowane
Pozwolenia stanowią zatem rodzaj szczegółowej licencji na
prowadzenie tego typu działalności produkcyjnej. Działalność
i odpowiedzialność proekologiczna producentów nie kończy
się wyłącznie na samym procesie produkcji. Obecnie dobrą
i szeroko stosowaną praktyką jest zagospodarowanie kopalni
poprzez prace rekultywacyjne, jak np. zagospodarowanie wyrobisk na cele rekreacyjne (sztuczne jeziora), czy zalesianie
i prowadzenie gospodarki leśnej.

4. Ceramiczne pustaki na ściany
jednowarstwowe bez docieplenia
Rozwój cegieł ceramicznych pozwolił na osiągnięcie przez
nie bardzo wyjątkowych właściwości, a przez to unikalnych zastosowań. Jednym z nich są jednowarstwowe ściany zewnętrzne, w których nadrzędnymi funkcjami elementów murowych
jest funkcja konstrukcyjna (nośna) oraz termiczna (ograniczenie strat ciepła). Ilość ciepła jaka może przenikać przez przegrody zewnętrzne jest regulowana prawem budowlanym i, co
zupełnie zrozumiałe, ograniczana przy każdej jego nowelizacji.
Obecne rozporządzenie, obowiązujące od stycznia tego roku
stawia wymaganie współczynnika przenikania ciepła na poziomie UC(max) = 0,25 W/(m2K). To bardzo restrykcyjne wymaganie
zważywszy na fakt, że przed rokiem 2009 dla ścian jednowarstwowych współczynnik ten był dwukrotnie wyższy, a tym sa-
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Rys. 6. Ceramiczne pustaki do ścian jednowarstwowych bez
docieplenia Porotherm 44 EKO+.
Fig. 6. Clay blocks Porotherm 44 EKO+ for single-layer walls with
no heat insulation.

mym dopuszczalne straty ciepła przez przegrody zewnętrzne
były dwukrotnie wyższe. Ponadto w omawianym rozporządzeniu podano projekt zmian wymagań cieplnych również na
przyszłe lata – od stycznia 2017 i od stycznia 2021 (Rys. 5).
Jak widać wymagania zmieniają się w szybkim tempie i stają się coraz trudniejsze do spełnienia. Jednak
UC(max) = 0,25 W/(m2K) dla ścian zewnętrznych może być
spełniane przez szereg produktów ceramicznych będących
w obecnej ofercie producentów. Przykładem takiego rozwiązania dostępnego na polskim rynku może być system
Porotherm 44 EKO+ (Rys. 6).
Oferta produktów Porotherm EKO+ obejmuje cegły pozwalające wybudować ścianę jednowarstwową
o grubości 44 cm ze współczynnikiem przewodzenia ciepła
U = 0,23 W/(m2K), a nawet U = 0,21 W/(m2K) przy zastosowaniu tynku termoizolacyjnego. Tak dobry parametr izolacyjności cieplnej udało się uzyskać zwiększając wymiary
produktu, stosując specjalnie zaprojektowany układ drążeń,
obniżając znacząco gęstość czerepu ceramicznego oraz
stosując nowoczesne zaprawy murarskie.
W grupie produktów Porotherm 44 EKO+ są pustaki
do murowania na zaprawie termoizolacyjnej o tradycyjnej
grubości 12 mm oraz specjalnie szlifowane pustaki służące
do murowania na zaprawie do cienkich spoin. Osiągnięcie
dokładności wymiaru wysokości pustaków, umożliwiającą
murowanie na cienkiej spoinie, możliwe jest dzięki specjalnym procesom szlifowania wypalonych wyrobów z dokładnością +/- 0,3 mm. Najbardziej nowatorską i zaawansowaną
grupę stanowią pustaki szlifowane, łączone na zaprawie do
murowania na sucho – Porotherm Dryfix. Produkty te łączą
w sobie wszystkie rozwiązania poprawiające izolacyjność
termiczną ceramicznego muru; tak więc bez stosowania
dodatkowych materiałów dociepleniowych z powodzeniem
będą mogły być stosowane aż do końca 2020 r. Po tym
roku wymagany współczynnik przenikania ciepła dla ścian
zewnętrznych wynosić będzie UC(max) = 0,20 W/(m2K). To
jeszcze dość dużo czasu dla producentów ceramicznych
elementów murowych na ściany jednowarstwowe, aby opracować nowe rozwiązania.
Z drugiej strony na Polskim rynku już dziś obecne są rozwiązania bazujące na materiale ceramicznym, które pozwo-
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Rys. 7. Produkcja ceramicznych pustaków szlifowanych
wypełnianych wełną mineralną.
Fig. 7. Production of ground and filled with mineral wool ceramic
blocks.

lą spełnić tak rygorystyczne wymagania bez dodatkowych
warstw docieplenia. Mowa tu o pustakach ceramicznych
wypełnianych materiałem termoizolacyjnym, a dokładniej
– wełną mineralną. Oczywistym jest, że tak zaawansowane
technologicznie produkty o tak dobrych parametrach termoizolacyjnych murowane muszą być na zaprawie do cienkich
spoin, aby do minimum ograniczyć mostki termiczne w spoinach. Przykładem takich rozwiązań są pustaki ceramiczne
wypełniane wełną mineralną z rodziny Porotherm T Profi/
Dryfix. Ich produkcja to proces bardzo skomplikowany i niezwykle precyzyjny. W pierwszym etapie produkowane są pustaki ceramiczne, które po wypaleniu podaje się procesowi
szlifowania. W kolejnym kroku z niezwykłą precyzją wycina
się idealnie dopasowane fragmenty wełny mineralnej i za pomocą specjalnego robota wstawia w drążenia pustaków ceramicznych (Rys. 7), uzyskując w ten sposób gotowy wyrób.
Pustaki Porotherm T Profi/Dryfix mogą być łączone zarówno na tradycyjnej zaprawie do cienkich spoin (na bazie
cementu), jak i na dobrze już znanej na polskim rynku zaprawie do murowania na sucho – Porotherm Dryfix (Rys. 8).
Dzięki nim uzyskuje się ściany o bardzo wysokich parametrach termoizolacyjnych przy zachowaniu wszystkich zalet
ścian jednowarstwowych takich jak trwałość, duża wytrzymałość ścian oraz idealny mikroklimat wewnątrz pomieszczeń osiągany dzięki wysokim parametrom izolacyjności
termicznej, akumulacji cieplnej i zdolnością dyfuzji wilgoci.
W czasach rosnącej świadomości ekologicznej szczególne
znaczenie dla inwestorów mają materiały naturalne, pozytywnie oddziałujące na zdrowie mieszkańców. Produkowane z naturalnych surowców cegły ceramiczne, gwarantują
zdrowy mikroklimat wewnątrz pomieszczeń o każdej porze
roku. Pustaki ceramiczne dzięki porowatej strukturze stanowią świetną izolację cieplną. W przypadku Porotherm T
właściwość ta została jeszcze bardziej zwiększona dzięki
kombinacji ceramicznego materiału i wysokiej jakości wełny
mineralnej, która jest materiałem dźwiękochłonnym, niepalnym, bardzo trwałym oraz paroprzepuszczalnym. W efekcie
spełnienie wymagań dla planowanego budownictwa niemal
zeroenergetycznego będzie możliwe przy zachowaniu zdrowego mikroklimatu i optymalnego komfortu zamieszkania.

Rys. 8. Murowanie na sucho pustaków Porotherm T Dryfix.
Fig. 8. Dry bricklaying of clay blocks Porotherm T Dryfix.

5. Pustaki akustyczne
Innym bardzo szczególnym zastosowaniem pustaków
ceramicznych są przegrody o podwyższonej izolacyjności
akustycznej stosowane głównie w budownictwie wielorodzinnym i użyteczności publicznej. Ściany takie charakteryzuje wskaźnik oceny przybliżonej izolacyjności akustycznej
właściwej (R’A1) na poziomie 50 dB i wyższym. Podstawowy
poziom wymagań pozwalają spełnić pustaki murowane na
kieszeń lub z wypełnioną spoiną pionową, bez konieczności wypełniania drążeń pustaka zaprawą (np. Porotherm
25/37.5 AKU lub opracowany przez ZPCB pustak akustyczny PCM-1440Z2-188x250x220mm). Wyżej podstawiona
poprzeczka w przypadku zabudowy bliźniaczej i szeregowej – (R’A1 ≥ 52–55 dB) wymaga zastosowania pustaków,
których drążenia i kieszenie należy wypełnić zaprawą (np.
Porotherm 25 AKU).
Niebagatelną rolę w rozwoju tej grupy produktów odegrała wspomniana wcześniej zmiana wymagań izolacyjności
cieplnej, która objęła również ściany wewnętrzne pomiędzy pomieszczeniami ogrzewanymi i klatkami schodowymi
lub korytarzami – UC(max) = 1,0 W/(m2K). Na pierwszy rzut
oka wymaganie to jest bardzo proste do spełnienia przez
bardzo szeroką gamę produktów. Jednak w rzeczywistości
warunek ten często łączy się z wymaganiem izolacyjności
akustycznej. W efekcie istnieje potrzeba spełnienia jednocześnie wymagań izolacyjności akustycznej (R’A1 ≥ 50 dB)
i termicznej (UC(max) = 1,0 W/(m2K)), co znacznie komplikuje
zagadnienie. Z takim wyzwaniem może poradzić sobie wyłącznie wyjątkowy materiał, gdyż gruba ściana (powyżej 25
cm) z praktycznego punktu widzenia nie jest stosowana. Jak
się okazało, tak wyjątkowymi właściwościami charakteryzuje
się wyłącznie ceramika, która łącząc w sobie główne zalety innych materiałów, takie jak wysoka izolacyjność cieplna oraz akustyczna, pozwala spełnić obydwa wymagania
w jednej warstwie o grubości 25 cm (np. Porotherm 25/37.5
AKU). To kolejny dowód na to, że ceramika jest niezwykle
wyjątkowym materiałem, który daje ogromnie szerokie możliwości kształtowania właściwości, przez co pozwala spełnić
najbardziej rygorystyczne wymagania stawiane materiałom
budowlanym.
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6. Inne ceramiczne wyroby budowlane
Opisane powyżej rozwiązania ceramiczne stosowane
w ścianach jednowarstwowych bez docieplenia oraz ścianach o podwyższonej izolacyjności cieplnej to tylko przykłady kierunków rozwoju. Nie można zapominać, że współczesny budynek wymaga zastosowania produktów na ściany
wewnętrzne o wysokiej wytrzymałości rzędu 10–15 MPa.
Uzupełnieniem ceramicznych systemów budowlanych są
również ceramiczno-żelbetowe systemy stropowe oraz
nadproża. Obydwa rozwiązania to elementy konstrukcyjne,
w których połączone lekkość i wytrzymałość ceramiki z dużą
wytrzymałością zbrojonego betonu. Dzięki temu współczesny klient może wybudować kompletny ceramiczny dom
i cieszyć się idealnym komfortem zamieszkania, zapewnianym przez ten zdrowy i naturalny materiał. Ceramika to również elementy wykończeniowe pełniące funkcję estetyczną.
Mowa tu o cegłach klinkierowych i dachówkach ceramicznych. Produkowane na szeroką skalę w bogatej palecie
kolorystycznej i strukturalnej, zapewniają architektom możliwość projektowania niezwykle wymyślnych i różnorodnych
kompozycji, które pozwalają mieszkańcom cieszyć się pięknem budynków przez wiele pokoleń w trwałej kolorystyce.
Tak szerokie spektrum zastosowań zapewnia ceramice
stałe miejsce w budownictwie od wieków. W zależności od
oczekiwań inwestorów oraz możliwości technologicznych
kształtowana była na wiele sposobów. Jednak bez względu na to w którym wieku były produkowane, są i będą to
produkty wytwarzane z naturalnych surowców i wypalane
w wysokich temperaturach. Dzięki temu niezmiennie zachowują swoje podstawowe zalety jak trwałość, wytrzymałość, estetyczny wygląd, optymalne parametry termiczne
i akustyczne oraz zapewniają zdrowy i optymalny klimat
wewnątrz budynku. Tym samym zawsze będą najlepszym,
tradycyjnym, lecz coraz bardziej nowoczesnym materiałem
do budowy domów.

♦
Otrzymano 15 września 2014, zaakceptowano 23 października 2014.
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