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W okresie powojennym przemys ceramiki budowlanej
w Polsce obejmowa okoo 1400 zakadów przemysowych
produkujcych cegy budowlane i dachówki wypalane z gliny
oraz cegy wapienno-piaskowe (silikatowe) [1]. Poziom techniczny tych zakadów by bardzo zrónicowany. Wikszo
stanowiy mae sezonowe cegielnie zatrudniajce kilkunastu
pracowników a proces technologiczny oparty na rcznej pracy ﬁzycznej. Poziom techniczny by zaleny take od rejonu
kraju. Najniszy wystpowa we wschodniej jego czci.
Nieco wyszy mia miejsce w rejonach centralnych, a najwyszy w zachodniej czci kraju, jakkolwiek i tam wyroby byy
wypalane w stosunkowo prymitywnych piecach. W sumie
przemys ceramiki budowlanej w tym okresie naley uzna
za zacofany, a warunki pracy pracowników jako uciliwe
i szkodliwe dla zdrowia.
W kolejnych latach wprawdzie wybudowano kilka nowoczesnych zakadów przemysowych wyposaonych w piece
tunelowe a szereg innych zmodernizowano, utworzono
zaplecze projektowo-badawcze i produkcja ceramicznych
materiaów budowlanych wzrosa to jednak rozwój tego przemysu by hamowany gównie nastpujcymi przyczynami:
1. materiay te byy traktowane jako produkty „pierwszej
potrzeby” z ustalonymi cenami „urzdowymi”, które
rzadko zmieniano, co powodowao straty ﬁnansowe
przedsibiorstw i uniemoliwiao inwestycje,
2. budownictwo zostao oparte na wyrobach betonowych
w postaci tak zwanej wielkiej pyty, która staa si dominujcym materiaem budowlanym.
Oywienie inwestycyjne w przemyle ceramiki budowlanej zanotowano w pierwszej poowie lat siedemdziesitych dziki kredytom zagranicznym. Pozwolio to na
coroczne oddawanie do eksploatacji 2–3 duych zakadów
produkcyjnych. Opracowano nowe technologie produkcji
wykorzystujce surowce wtórne na przykad popioy lotne,
jak równie metody zwikszajce porowato cegie budowlanych dla polepszenia ich waciwoci izolacyjnych.
Jednake oywienie w przemyle ceramiki budowlanej trwao
tylko kilka lat. Narastajce trudnoci gospodarcze i regres
w budownictwie spowodoway gboki kryzys pod koniec lat
osiemdziesitych.

Jak wiadomo podstawowymi surowcami do produkcji
cegie budowlanych i dachówek wytwarzanych na drodze
wypalania s skay ilaste jak gliny, iy, ioupki, lessy itd. Skay
ilaste swoj nazw i waciwoci zawdziczaj mineraom
ilastym jak kaolinit, illit, montmorillonit, smektyty itd., których
zawarto jest bardzo zrónicowana. Zazwyczaj wynosi
ona 40–60%. Pozostae skadniki to kwarc, skalenie, kalcyt,
dolomit, mineray zawierajce zwizki elaza, miki i substancje organiczne. Skay ilaste wykorzystywane w przemyle
ceramiki budowlanej s bardzo zrónicowane pod wzgldem
wieku geologicznego i genezy powstawania zó. W Polsce
najwiksze znacznie maj czwartorzdowe iy i muki zastoiskowe zwane „iami warwowymi” oraz iy trzeciorzdowe [2].
Czwartorzdowe iy i muki zastoiskowe wystpuj gównie
na pónocy i w centrum kraju, natomiast iy trzeciorzdowe na
terenie poudniowej i centralnej Polski. Zoa czwartorzdowe pokrywaj okoo 25% zapotrzebowania, natomiast zoa
trzeciorzdowe ponad 50%. Przemys ceramiki budowlanej
wykorzystuje równie iy triasowe i jurajskie wystpujce
w rejonie Czstochowy i na Opolszczynie, które pokrywaj
okoo 20% zapotrzebowania. Wykorzystywane s te gliny
lessowe gównie na Lubelszczynie i Opolszczynie, jak
równie zwietrzelinowe i aluwialne przede wszystkim na Podkarpaciu. Rozmieszczenie zó surowców ilastych w Polsce
opracowa przez Pa stwowy Instytut Geologiczny [3] .
Wydobycie surowców ilastych w roku 2005 wynioso
okoo 2,5 miliona m3. 80% tego wydobycia przypado na
20 najwikszych ﬁrm. Wielko wydobycia w latach 19892005 podano na rysunku 2. Wedug danych Pa stwowego
Instytutu Geologicznego udokumentowane zasoby surowców ilastych dla przemysu ceramiki budowlanej powinny
wystarczy na wiele lat. Jak wiadomo zoa tych surowców
powinny si znajdowa w bliskiej odlegoci od zakadów
produkcyjnych poniewa przy stosunkowo niskich kosztach
gotowych produktów transport na dalsze odlegoci jest
nieopacalny.

Przemiany strukturalne
Kryzys pod koniec lat osiemdziesitych objawi si
znacznym spadkiem produkcji ceramiki budowlanej. O ile w
roku 1978 wynosia ona 4100 mln jednostek ceramicznych
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to pod koniec lat osiemdziesitych
zaledwie 2800 mln jednostek.
Byo to spowodowane kryzysow sytuacj w budownictwie
szczególnie mieszkaniowym.
Sytuacj t dobrze ilustruj dane
dotyczce spadku wydobycia
surowców ilastych w latach 19891991 przedstawione na rys. 1.
Dopiero reforma gospodarcza
zapocztkowana w roku 1990 spowodowaa zahamowanie spadku
produkcji i powolne odradzanie si
przemysu ceramiki budowlanej.
Reforma ta polegaa gównie na
zmianach wasnociowych, zmianach organizacyjnych w zakresie
zarzdzania i dopasowaniu proﬁlu
Rys. 1. Zasoby surowców ilastych i wielko wydobycia w latach 1989-2005
produkcyjnego do potrzeb rynku.
Najbardziej istotne znaczenie mia
dopyw rodków inwestycyjnych, który obejmowa:
Due znaczenie mia napyw kapitau zagranicznego.
– wykupywanie upadajcych zakadów i ich modernizaWielk aktywno wykazay takie ﬁrmy jak:
cje,
– Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o.o.,
– przejmowanie zakadów znajdujcych si w toku moder– Lafarge – Dachy,
nizacji rozpocztej lub przerwanej wskutek braku rodków
– Rupp Ceramika,
ﬁnansowych,
– Leier Tarnów SA.
– modernizacji niektórych linii technologicznych dla uruNapyw kapitau zagranicznego oznacza wprowadzenie
chomienia nowych asortymentów na które powstao
nowych technologii, inwestycje w zakresie budowy i moderzapotrzebowanie na rynku.
nizacji zakadów produkcyjnych a w konsekwencji dalszy
Zoya si na to dziaalno szeregu ﬁrm jak:
wzrost jakoci produkowanych wyrobów i poszerzenie ich
– Fabryka Ceramiki Budowlanej „W. Jopek” z zakadami
asortymentu. Szczególnie du rol odegraa austriacka
produkcyjnymi w Bytomiu, Radziejowicach i
rodzie
ﬁrma Wienerberger Ceramika Budowlana, która aktualnie
lskiej,
posiada szereg zakadów produkcyjnych na terenie caej
– „BTS” w Kunicach koo Legnicy,
Polski. Naley tu wymieni cakowicie zmodernizowan
– „Boral Polska” w Jankowej Zagna skiej,
cegielni w Lborku, zakady w Zielonce koo Warszawy,
– Krotoszy skie Przedsibiorstwo Ceramiki Budowlanej
Honoratce k. Czstochowy, Lajsach oraz Dobrem. W 2002
w Krotoszynie,
roku ﬁrma rozpocza produkcj cegie elewacyjnych w zaka– „Biegonice” SA w Nowym Sczu,
dach Terca w Toruniu, które s najnowoczeniejsz fabryk
– „Gumkowski-Roben” w rodzie lskiej,
w Europie rodkowo-Wschodniej. Kolejne inwestycje ﬁrmy to
– „Lubcoal” w Bogdance,
fabryki w Kupnie i Nowym Sczu (Polska Poudniowa) oraz
– „Karbud” w Zielonce k. Warszawy,
Osieku koo Bydgoszczy (Polska Pónocna). W roku 2006
– Zakady Ceramiki Budowlanej „Honoratka” koo Konina,
ﬁrma przeja due zakady w okolicy Krakowa produkujce
– „Zocieniec” Sp.z o.o. w Zocie cu,
cegy budowlane a mianowicie „Cermegad” i „Zesawice”.
– Zakady Ceramiki Budowlanej „Markowicze” w MarkowiSpecjalnoci ﬁrmy s cegy i ksztatki typu „Porotherm”
czach.
o dobrych waciwociach izolacyjnych umoliwiajcych
Inwestycji dokonay równie ﬁrmy powstae na drodze
budow „ciepych” budynków. Firma Wienerberger spewykupienia zakadów pa stwowych przez spóki z udziaem
cjalizuje si równie w produkcji dachówek. W roku 2004
zaóg pracowniczych jak:
rozpocza produkcj dachówek typu „Koramic” w trzech
– Zakady Ceramiki Budowlanej „Kozowice” w Kozowizakadach produkcyjnych zlokalizowanych w Kunicach koo
cach,
Legnicy. Kolejn nowoci s dachówki typu „von Muller”
– Przedsibiorstwo Ceramiki Budowlanej „Plecewicze” SA
dajce moliwo wybudowania „ciepego” domu w caoci
w Plecewiczach
z materiaów ceramicznych.
– Gozdnickie Zakady Ceramiki Budowlanej Sp. z o.o.
Aktualnie ﬁrma Wienerberger Ceramika Budowlana jest
w Gozdnicy,
najwikszym producentem cegie budowlanych i dachówek
– Zakady Ceramiki Budowlanej „Zesawice” koo Krakow Polsce. Posiada 19 zakadów produkcyjnych na terenie
wa.
caego kraju i wasn sie dystrybucji. Znaczna cz proEfektem dziaalnoci powyszych ﬁrm bya wyrana
duktów posiada Certyﬁkaty Zgodnoci Wyrobu z Polsk
poprawa jakoci produkowanych cegie budowlanych i daNorm.
chówek. Szczególne wzrosa produkcja wyrobów bardziej
Na terenie Polski Poudniowej aktywn dziaalno
skomplikowanych technologicznie jak dachówki, gsiory
prowadzi te firma Leier Tarnów SA posiadajca duy,
oraz cegy klinkierowe i pytki klinkierowe.
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nowoczesny zakad produkcyjny w Woli Rzdzi skiej koo
Krakowa oraz trzy zakady koo Tarnowa.
Intensywnie rozwija si równie ﬁrma FCB Wacaw
Jopek Sp. z o.o., która aktualnie posiada pi cegielni
produkujcych midzy innymi cegy budowlane, cegy klinkierowe i dachówki. Naley tu wymieni zakady w Bytomiu,
w rodzie lskiej, w Sierakowicach koo Gliwic, w Paczkowie na Dolnym lsku, fabryk wyrobów klinkierowych
w Odrzychowie koo Nowogrodca na Dolnym lsku oraz
cegielni w Radziejowicach koo Warszawy.
W sumie w wyniku przeksztace wasnociowych i napywu kapitau zagranicznego nastpio w Polsce znaczne
unowoczenienie produkcji cegie budowlanych oraz dachówek, poprawa ich jakoci oraz dopasowanie asortymentów
produkcyjnych do potrzeb rynkowych. Istotne znaczenie
miao przystpienie Polski do Unii Europejskiej w roku 2004.
Wyranie wzrosa wielko produkcji przemysu ceramiki
budowlanej. Na podstawie danych Gównego Urzdu Statystycznego [4] produkcja cegie budowlanych w roku 2006
zwikszya si w porównaniu do roku 2005 o 9% a produkcja
dachówek o 12,1%.

Podsumowanie i perspektywy
Przemiany wasnociowe i restrukturyzacja przemysu
ceramiki budowlanej w Polsce doprowadziy do likwidacji
kryzysu i z ko ca lat osiemdziesitych i pocztku lat dziewidziesitych. Nastpio znaczne unowoczenienie tego
przemysu, poprawa jakoci wytwarzanych cegie budowlanych i dachówek oraz poszerzenie asortymentu produkcji.
Obserwuje si te wyrany wzrost wielkoci produkcji.
Pozytywne zmiany s wynikiem napywu zagranicznego
kapitau, który umoliwi inwestycje oraz modernizacj
zakadów przemysowych oraz nowoczesnych technologii
wytwarzania.
W ostatnim okresie obserwuje si znaczny wzrost produkcji przemysu materiaów budowlanych. Wedug danych
Gównego Urzdu Statystycznego [4] w roku 2006 na 39
bran tego przemysu w przypadku 30 nastpi znaczny
wzrost produkcji w porównaniu do roku 2005. Wzrost ten
dotyczy równie cegie budowlanych i dachówek. Szczególnie duy wzrost nastpi w zakresie wyrobów wapiennopiaskowych (silikatowych), których produkcja w ostatnim roku
wzrosa o 80.7 %. Jest to spowodowane duym oywieniem
w budownictwie i wzrostem popytu na materiay budowlane.
Konsekwencj wikszego popytu jest znaczny wzrost cen
cegie budowlanych i dachówek, który nastpi w ostatnim
okresie.

Powysza sytuacja stwarza korzystn koniunktur dla
przemysu ceramiki budowlanej. Polska jest krajem zasobnym w surowce do produkcji cegie budowlanych i dachówek.
Posiada równie stosunkowo tani si robocz w postaci
wykwaliﬁkowanych pracowników z wyszym wyksztaceniem bdcych absolwentami wyszych uczelni jak równie
pracowników niewykwaliﬁkowanych szczególnie w licznych
rejonach gdzie obecnie bezrobocie jest znaczne. Powysze
fakty stanowi dobr podstaw do dalszego rozwoju przemysu ceramiki budowlanej w Polsce.
Artyku stanowi wersj w jzyku polskim artykuu “The
situation of brick and rooﬁng tile industry in Poland” opublikowanego w Tile & Brick International – Manual 2007, str.
53-56.
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VI Konferencja Polskiego Towarzystwa
Ceramicznego – Zakopane 2007
W dniach 13–16 wrzenia
2007 roku w Zakopanem, pod
patronatem Podsekretarza Stanu Profesora Krzysztofa Jana
Kurzydowskiego odbya si VI
Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego. Tradycyjnie Miejscem Konferencji
by dom wczasowy „Hyrny”. W obradach wzio udzia
ponad 200 uczestników. Podczas 12 sesji, wygoszono
62 referaty, a ponad 130 posterów wypenio cztery
dodatkowe sesje. Uczestnicy konferencji wywodzili si
ze 40 jednostek – 14 uczelni wyszych, 2 Instytutów
PAN, 6 Instytutów branowych, oraz 18 przedstawicieli zakadów przemysowych. Gomi zagranicznymi byli
przedstawiciele Sowackiej Akademii Nauk oraz Uniwersytetu
Münster. Organizatorów szczególnie cieszy fakt, e licznie
reprezentowani byli modzi adepci nauk ceramicznych (ponad 60 doktorantów).
Dwie z sesji plenarnych konferencji zostay dedykowane
Profesorom Romanowi Pampuchowi i Krzysztofowi Haberko
z okazji jubileuszów urodzin.
Przegldowe referaty w sesjach plenarnych wygosili:
– Doc. Henryk Tomaszewski (Instytut Technologii Materiaów Elektronicznych) – „Rola napre wewntrznych
w rozwoju materiaów ceramicznych od ceramiki jednofazowej do kompozytów”,
– Dr Dusan Galusek (Sowacka Akademia Nauk) – „Advanced sintering methods for preparation of nanostructured
ceramics”,
– Prof. Magorzata Sopicka-Lizer (Politechnika lska)
– „Efekty aktywacji mechanochemicznej i nanostrukturyzacja zwizków kowalencyjnych Si3N4-AlN”,
– Prof. Jan Dorosz (Politechnika Biaostocka) – „ wiatowody specjalne”,
– Doc. Zdzisaw Librant (Instytut Technologii Materiaów
Elektronicznych) – „Materiay ceramiczne dla laserów”,
– Prof. Jan Ilczuk (Uniwersytet lski) – „Zastosowanie
spektroskopii mechanicznej w badaniach elektroceramiki”,

– Dr Marek Boniecki – „Zjawisko nadplastycznoci w ceramikach tlenkowych”,
– Dr Waldemar Pyda – „Wykorzystanie nanorurek wglowych do otrzymywania kompozytów z osnowa dwutlenku
cyrkonu”,
– Dr Mirosaw M. Buko – „Waciwoci elektrochemiczne
dwutlenku cyrkonu”,
– Dr ukasz Zych – „Formowanie nanoproszków ceramicznych”.
Zagadnienia poruszane podczas caoci obrad obejmoway szerokie spektrum zagadnie : ceramik budowlan
i materiay wice, szko i materiay szklano-ceramiczne,
materiay ogniotrwae, ceramik elektrotechniczn, konstrukcyjn, narzdzia skrawajce, kompozyty ceramiczne,
biomateriay, a take ceramik historyczn. Poruszano równie zagadnienia zwizane z metodami badania ceramiki,
projektowaniem procesów technologicznych, recyclingiem,
ochron rodowiska, konserwacj zabytków oraz surowcami
dla wielkotonaowej produkcji ceramiki.
Jak zawsze, tak i tym razem, konferencja bya okazj do
wymiany dowiadcze , nawizania lub rozszerzenia kontaktów wielu jej uczestników. Szczególna okazj ku temu byo
„spotkanie okrgego stou” moderowane przez Prof. Leszka Stocha (AGH) dotyczce realizacji projektu FOREMAT
„Scenariusze rozwoju technologii nowoczesnych materiaów
metalicznych, ceramicznych i kompozytowych”, które odbyo
si równolegle z obradami konferencyjnymi.
Opracowa dr in. Zbigniew Pdzich
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Wspólne posiedzenie Stowarzysze
Producentów Materiaów Ogniotrwaych:
czesko-sowackiego i polskiego
W dniach 18 i 19 padziernika b.r. w Boskovicach k. Brna
(Czechy) odbyo si wspólne posiedzenie Czesko-Sowackiego Stowarzyszenia Producentów Materiaów Ogniotrwaych
(A SVŽ) i Stowarzyszenia Producentów Materiaów Ogniotrwaych (SPMO) w Polsce. Uczestniczyo w nim 27 przedstawicieli
zakadów materiaów ogniotrwaych, czonków stowarzysze
krajowych, w tym 12 z Polski. Obradom przewodniczy prezes
A SVŽ Lubomir Urban prezes Zakadów Magnezytowych
w Jelsawie (Sowacja). Porzdek obrad obejmowa krótk
prezentacj poszczególnych zakadów, prezentacj danych
statystycznych dotyczcych produkcji materiaów ogniotrwaych
w Czechach, Sowacji oraz w Polsce i omówienie Kongresu
Europejskiej Federacji Producentów Materiaów Ogniotrwaych
(PRE), który odby si w czerwcu w Krakowie.
Dane statystyczne dotyczce produkcji materiaów ogniotrwaych w Czechach i Sowacji przedstawili prezesi: Ladislav
Kašpar i Lubomir Urban. W Czechach po spadku produkcji
z ok. 400 tys. ton w 1990 r. do 138 tys. ton w 1999 r., nastpowa systematyczny wzrost osigajc 209 tys. ton w 2006
r. Dominujc grup stanowi wyroby szamotowe 95 tys. ton
i materiay nieformowane 50 tys. ton. W tym samym okresie na
Sowacji nastpi spadek produkcji materiaów ogniotrwaych
z 488 tys. ton w 1990 r. do 213 tys. ton w 1998 r., a nastpnie
wzrost do 250 tys. ton w 2006 r. Podstawow grup wyrobów
wytwarzanych na Sowacji s wyroby zasadowe (110 tys. ton
w 2006 r.). Podobny jest poziom produkowanych materiaów
nieformowanych (109 tys. ton). czna warto sprzeday
materiaów wyprodukowanych w Czechach wyniosa w 2006
r. ok. 104 mln Euro, a na Sowacji ok. 100 mln Euro. Najwiksi
producenci w Czechach to: P-D Refractories, Vesuvius i Refrasil, a na Sowacji: Slovmag, SMZ i Refrako.
Sytuacj przemysu materiaów ogniotrwaych w Polsce
omówi sekretarz SPMO Jerzy Czechowski. Produkcja
osigna w 2006 r. 302 tys. ton i bya wysza w porównaniu z rokiem poprzednim o ok. 9%. Najwikszy udzia miaa
produkcja materiaów zasadowych (ponad 120 tys. ton w tym
85 tys. ton wyrobów formowanych), ok. 80 tys. ton stanowiy
materiay szamotowe i ponad 61 tys. ton wysokoglinowe.
czna wielko produkcji materiaów nieformowanych
wynosia ok. 87 tys. ton. Cakowita warto sprzeday wy-

niosa ok. 144 mln Euro. Najwiksi producenci to: Vesuvius
Skawina, ZM Ropczyce, PMO Komex i PCO arów.
W czci obrad powiconej Kongresowi Europejskiej
Federacji Producentów Materiaów Ogniotrwaych prezes
SPMO Janusz Suszczy ski omówi sprawy zwizane
z organizacj i przebiegiem Kongresu. Nastpnie wywizaa
si dyskusja na temat poruszanej w czasie Kongresu problematyki. Szczególnie wiele miejsca powicono problematyce
REACH. Zgodnie z przedstawion na Kongresie propozycj
przygotowania wspólnej bazy danych dotyczcych substancji
chemicznych stosowanych przez zrzeszonych w Federacji
producentów, sekretariat PRE przekaza informacje na temat
rozdzielenia kosztów z tym zwizanych na poszczególnych
czonków. Uczestnicy obrad zaakceptowali przedstawione
propozycje poniesienia tych kosztów przez odpowiednio
stowarzyszenia czesko-sowackie i polskie.
Po zako czeniu czci oﬁcjalnej kontynuowano rozmowy w
czasie zwiedzania browaru „Czarna Góra” i degustacji piwa.
W dniu 19 padziernika strona czeska zorganizowaa
zwiedzanie, nalecego do P-D Refractories CZ zakadu produkujcego wyroby krzemionkowe (zdolno produkcyjna 30 tys.
t/rok) i ceramiczne wkady kominowe w Switawach. Uczestników oprowadzali prezes P-D Refractories CZ pan Ladislav
Kašpar i dyrektor Zakadu pan František Hlousek. To jeden
z najmodszych zakadów produkujcych wyroby krzemionkowe
w Europie (powsta w 1985 r.). Posiada doskonale wyposaony
Wydzia Mechaniczny produkujcy rónego rodzaju formy na
potrzeby caej Grupy P-D Refractories. Pozostali czonkowie
tej Grupy to P-D Industries GmbH, Feuerfestwerke Wetro, PD Refractories Dr. C.Otto, Preiss-Daimler Refractories SA/NV
(Belref) i P-D Refractories Lito GmbH DYKO-GLASS.
Spotkanie w Boskovicach byo kolejnym, trzecim ju
wspólnym posiedzeniem stowarzysze producentów materiaów ogniotrwaych: polskiego (SPMO) i czesko-sowackiego
(A SVŽ). Pierwsze zainicjowane przez stron polsk odbyo
si w 2005 r. we Wrocawiu, drugie w 2006 r. w Jelšavie na
Sowacji. Kolejne odbdzie si jesieni 2008 r. w Polsce.
Spotkania stwarzaj moliwo bliszego poznania wacicieli, prezesów i dyrektorów zakadów zrzeszonych w krajowych stowarzyszeniach, wymiany informacji na temat wspólnych problemów i sposobów ich rozwizywania. Wszyscy
uczestnicy stwierdzaj, e pomimo silnej konkurencji na rynku
materiaów ogniotrwaych takie spotkania s potrzebne.
Opracowa dr in. Jerzy Czechowski
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