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Streszczenie
Ceramika budowlana produkowana jest na ziemiach polskich ju od 800 lat. Na przestrzeni tych wieków cechowaa j zawsze nowoczesno a jednoczenie bogata tradycja. Pierwsze cegy formowano rcznie, suszono je na socu, a nastpnie wypalano w piecach mielerzowych. Wspóczesna produkcja cegie jest w duej mierze zautomatyzowana, wprowadzono najnowoczeniejsze rozwizania technologiczne. Nowoczesna technika pozwala poczy efektywn, relatywnie szybk produkcj cegie z dziaaniami proekologicznymi, których
efektem jest redukcja zuycia energii eklektycznej i cieplnej oraz zmniejszenie szkodliwoci warunków pracy.
Najstarsze budowle z cegie, istniejce do dnia dzisiejszego na terenie Polski, pochodz z XII w. S to obiekty sakralne czciowo
wybudowane z cegie a czciowo z kamienia. Najstarsz budowl w caoci wykonan z cegie jest koció w Kobaczu koo Szczecina,
którego budow rozpoczto w 1210 roku. Dua popularno, jak równie trwao materiau budowlanego jakim jest cega sprawia, e do
dzisiaj na ziemiach polskich moemy podziwia bardzo bogat i rónorodn architektur ceglan.
Na przestrzeni wielu lat równie wyroby produkowane przez przemys ceramiki budowlanej przechodziy swoista ewolucj. Pocztkowo
produkowano gównie cegy pene, nieco pó niej równie dachówki ceramiczne. Aktualnie wytwarzany jest bardzo rónorodny asortyment
pustaków ceramicznych, cegie klinkierowych, dachówek ceramicznych oraz wyrobów specjalnych. Rozwój technologii produkcji umoliwi produkcj pustaków ceramicznych o duych rozmiarach i szczególnych waciwociach. Szczególn popularno zdobyy sobie pustaki z ceramiki poryzowanej, z których mona wykonywa ciepe ciany jednowarstwowe, bez docieplenia. Nowoci na polskim rynku
s pustaki szlifowane, o bardzo duej dokadnoci wykonania powierzchni wspornych, umoliwiajce szybkie murowanie na cienk spoin, w tym równie na zapraw poliuretanow.
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BUILDING CERAMICS IN POLAND – HISTORY AND THE PRESENT DAY
Building ceramics is manufactured for 800 years in the Polish lands. During that time, it was always marked by modernity and rich
tradition. The earliest bricks were shaped manually, and red in the mielerzowy kilns. The contemporary brick production is signi cantly
automated. The most modern technologies has been introduced to the production practice. The new technique allows the effective and
relatively fast brick production to be combined with pro-ecological actions, that result in substantial reductions in eclectic and thermal energies, and the decreased harmfulness of working conditions.
The oldest brick buildings are dated on the twelfth century, which exist till the present day in the Polish terrain. Those are sacred
structures partially built with bricks and partially with stone. A church in Kobacz near Szczecin is the oldest building made from bricks
completely. Its building was commenced in 1210. Large popularity and durability of the bricks as a building material caused that the rich
and varied examples of brick architecture can be admired today in the Polish lands.
During many years, products manufactured by building ceramic industry were subjected to the peculiar evolution. Solid bricks were
mainly manufactured initially, somewhat later, roo ng tiles were commenced to produce. At the moment, very diverse assortments of
structural clay tiles, clinker bricks, roo ng tiles and special products are produced. The development of production technologies made
possible to produce the structural clay tiles of large dimensions and speci c properties. The structural tiles made from porous ceramics
gained the special popularity due to usefulness for making monolayer walls with no additional warming up. The ground structural tiles with
a high dimensional precision of the supporting surfaces are a novelty on the Polish market. Such tiles make possibility to build by means
of using thin joints, including polyurethane mortars.
Keywords: Building ceramics, Brick, Brick architecture, Roo ng-tile, Structural clay tile

Wstp - Integracja rodowiska producentów
ceramiki budowlanej w Polsce
Ceramika budowlana ma w Polsce bardzo dug, bo sigajc a 800 lat tradycj, a jej znaczenia dla rozwoju gospodarczego kraju nie sposób przeceni. Znajomo produkcji
ceramicznych materiaów budowlanych, pocztkowo zarezerwowana dla wskiej grupy ludzi, z biegiem lat i rozwojem
technologii stawaa si coraz bardziej powszechna. Coraz
bardziej powszechne stawao si w zwizku z tym równie
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powstawanie specjalnych organizacji o okrelonym miejscu w hierarchii spoecznej i zawodowej - strzech, cechów
czy izb cegielników. Wan waciwoci takich organizacji
bya ich samodzielno, niezaleno od okrelonego terytorium i spoecznoci. Instytucje takie miay wasn tradycj,
wyznaczay swoim czonkom prawa i obowizki oraz reprezentoway ich i chroniy. Idea stowarzysze zawodowych niemal niezmieniona w kwestii pryncypiów przetrwaa do dzi.
Dzi, podobnie jak przed wiekami, w Polsce jest wielu
producentów ceramiki budowlanej, lecz mimo, e s dobrze
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Rys. 1. Medal z okazji obchodów 800-lecia Ceramiki Budowlanej
na Ziemiach Polskich.
Fig. 1. Medal on the occasion of 800th Anniversary of Building Ceramics in the Polish Lands.

zorganizowanymi, prnymi przedsibiorstwami, równie
zdajc sobie spraw ze znaczenia i siy dziaania zwizków
branowych, chtnie organizuj si w tego typu formacje.
Doskonaym przykadem takiego zwizku jest Zwizek
Producentów Ceramiki Budowlanej. To instytucja samorzdna i niezalena od organów wadzy pastwowej, samorzdu terytorialnego i innych organizacji. Za podstawowy cel
stawia sobie ochron i reprezentowanie interesów stowarzyszonych rm oraz propagowanie zalet i moliwoci, jakie stwarza wykorzystanie naturalnych i penych zalet ceramicznych wyrobów budowlanych. Swoje dziaania Zwizek realizuje poprzez liczne dziaania z zakresu doradztwa
prawnego i organizacyjnego, prowadzenie rokowa, dziaalno szkoleniow, badawcz, naukow oraz wydawnicz.
Zwizek równie aktywnie uczestniczy m.in. w opiniowaniu
i konsultacjach nad regulacjami prawnymi dotyczcymi materiaów budowlanych i aprobat technicznych. Jego czonkiem moe zosta kada rma produkujca ceramik budowlan lub jednostka, wspópracujca z bran, która stale lub okresowo zatrudnia w tym celu pracowników. Aktualnie do Zwizku naley 15 rm, produkujcych ceramik budowlan w 35 zakadach.
Zwizek dba take o integracj swoich czonków poprzez
organizowanie wspólnych projektów takich jak spotkania, seminaria, wyjazdy szkoleniowe czy konferencje.
Najnowszym realizowanym przez Zwizek Producentów
Ceramiki Budowlanej projektem, majcym na celu zarówno
integracj rodowiska i zwikszenie poczucia przynalenoci do brany, jak równie promocj wyrobów ceramicznych,
jako najdoskonalszego materiau budowlanego s zainaugurowane 7 pa dziernika 2009 roku, w Dniu Budowlanych, uroczyste obchody 800-lecia ceramiki budowlanej na ziemiach
polskich. Program wydarze zaplanowanych w ramach obchodów jest niezwykle bogaty i rónorodny (Rys. 1). Zosta
opracowany w taki sposób, by zaangaowa w wydarzenia jak najszersze krgi odbiorców obejmujce architektów
i studentów architektury, naukowców, artystów, ludzi owiaty oraz niezwizanych w aden zawodowy sposób z bran, ale ywo zainteresowanych poznaniem historii ceramiki, amatorów spotka z ceramik.
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Wan spoecznie inicjatyw ogoszon w trakcie uroczystoci jest projekt „800 cegieek na 800-lecie ceramiki
budowlanej w Polsce”. Sprzeda symbolicznych cegieek
rmom zwizanym z budownictwem - deweloperom, producentom materiaów budowlanych, hurtownikom - pomoe Zwizkowi pozyska fundusze na renowacj najstarszego, zachowanego polskiego obiektu zbudowanego z cegy.
W ramach prac Komitetu Organizacyjnego Obchodów, majcych uatwi w przyszoci poruszanie si po zagadnieniach
zwizanych z ceramik budowlan, stworzone zostan dwa
prestiowe spisy. Jednym z nich bdzie wykaz najstarszych
obiektów murowanych w Polsce, drugim – lista najbardziej
opiniotwórczych, uznanych i zasuonych dla rozwoju brany budowlanej osób. Znajd si na niej m.in. architekci, inynierowie budownictwa, konserwatorzy zabytków, przedstawiciele Ministerstwa Budownictwa i wadz pastwowych.
Grupa wspópracujcych stale ze Zwizkiem ekspertów,
specjalizujcych si w tematyce stosowania wyrobów ceramiki budowlanej przygotuje równie cykl wykadów akademickich, które przeprowadzone bd na najwaniejszych
polskich uczelniach. W szkoach rednich i wyszych o prolu budowlanym organizatorzy jubileuszu planuj zainicjowa specjalny program edukacyjny opracowany we wspópracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Wyjtkowy jubileusz wymaga wyjtkowej oprawy, dlatego równolegle
z dziaaniami edukacyjnymi organizatorzy planuj równie
szereg nieformalnych spotka z ceramik, z towarzyszcymi im wydarzeniami artystycznymi, wystawami i warsztatami oraz konkursów. W 2010 organizatorzy planuj inauguracj kilku amatorskich konkursów fotogra cznych, których
tematem przewodnim ma by cega. Nagrodzone prace zostan zaprezentowane na zorganizowanych w tym celu pokonkursowych wystawach, m.in. na specjalnie przygotowanych instalacjach w omiu gównych miastach w Polsce. Na
wystawach znajd si take prace profesjonalistów: architektów i artystów. Doskonaym uwietnieniem obchodów bdzie wydanie kolekcjonerskiego albumu „Ceramiczne obiekty w Polsce”, w którego powstawanie zaangaowani zostan najwybitniejsi fotogra cy. Wielki na dwuletniego wita
ceramiki budowlanej odbdzie si w pa dzierniku 2011 roku,
podczas „Dnia Budowlanych”. Na rce przedstawiciela miasta, w którym znajduje si najstarszy obiekt ceglany, przekazany zostanie cay dochód ze sprzeday cegieek w ramach akcji charytatywnej „800 cegieek na 800-lecie ceramiki budowlanej w Polsce”.

Budownictwo z cegy w Polsce – rys
historyczny
Cega jest jednym z najpopularniejszych materiaów budowlanych, stosowanym ju od czasów staroytnych. W kulturach staroytnego Wschodu znana bya ju 5000 lat p.n.e.
Pocztkowo bya suszona na socu. Wypalana z gliny pojawia si w IV w. p.n.e. Od tego czasu jej popularno i terytorialny zasig stosowania stale si zwikszay. Zanim wytwórstwo cegie zaczo by rozwijane na ziemiach polskich,
umiejtno wytwarzania cegie i murowania posiadali ju
cegielnicy z Niderlandów, Danii, Brandenburgii i z pónocnych Woch. Z uwagi na wielo nawiza w architekturze
tradycje lombardzkie wie si z pocztkami cegielnictwa
europejskiego w ogóle.
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Rys. 2. Koció w Kobaczu k. Szczecina – pierwsza w Polsce budowla wykonana cakowicie z cegie [Fot. Kapitel, http://pl.wikipedia.org].
Fig. 2. Church in Kobacz near Szczecin – the rst building made of
bricks completelly [Phot. Kapitel, http://pl.wikipedia.org].

W Polsce tradycja wykorzystywania gliny do wzmacniania
i zabezpieczania grodów i podgrodzi siga przeomu XI i XII
wieku, kiedy to budowano gównie z kamieni i drewna, a glin jedynie wylepiano lico zewntrzne cian domostw i budowli obronnych. Jednak glina w swej czystej postaci - mimo
niewtpliwej zalety, jak bya moliwo jej plastycznej obróbki – w czasie wysychania kruszya si i pkaa. Zaczto
wic formowa z niej ksztatki tzw. surówki, bdce prototypem wspóczesnych cegie, z których moliwe byo ju wznoszenie cian o bardzo duych powierzchniach. Cegy palone zaczy by w Polsce stosowane okoo poowy XII wieku. Pierwsze budowle na ziemiach Polskich, do których powstania, obok tradycyjnego w tamtych czasach budulca tj.
ciosów kamiennych, uyto równie ceg to kolegiata znajdujca si w podczyckiej miejscowoci Tum, dzi uznawanej za najstarsz ceglano-kamienn budowl w Polsce
i koció opacki w Czerwisku. W kociele tym cegy w poczeniu z kamieniem posuyy do wykonania czci arkad.
Na szersz skal cega wypalana wesza do uycia ju
w wieku XIII, a jego pocztek to okres kiedy obserwuje si
widoczny trend w przejciu od kamienia do cegy jako tworzywa budowlanego. Dobrze ilustrujcym to przykadem jest
katedra w Kamieniu Pomorskim, której budowa rozpocza
si po roku 1175 od wyniesienia dolnej czci cian pónocnego ramienia transeptu z kostek granitowych, za kontynuowana bya w pierwszej poowie XIII wieku przez budowniczych posugujcych si ju wycznie ceg. Pierwsza
za, uwaana przez historyków sztuki i architektury za najstarsz w Polsce, budowla monumentalna wykonana wycznie z cegie to znajdujcy si w Kobaczu koo Szczecina koció opactwa cystersów, którego budowa rozpocza
si w pierwszej dekadzie XIII wieku, w roku 1210 (Rys. 2).
Wszystkie budynki tego obiektu wraz ze sklepieniami wymurowane s z cegie. Kamie zosta uyty jedynie do wykonania gowic kolumn kapitularza. Poniewa przyjmuje si, e
cegy do budowy kocioa zaczto wytwarza na rok przed
jej rozpoczciem, czyli w roku 1209, std wanie rok 2009
zosta wybrany rokiem inauguracji obchodów 800-lecia ceramiki budowlanej na ziemiach polskich.
atwo pozyskania surowców do wytworzenia cegy
i stosunkowo nieskomplikowany sposób produkcji oraz wyjtkowe walory estetyczne, takie jak trway i naturalny ko-
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lor, moliwo uzyskania ciekawej faktury powierzchni i wykonania szkliwienia oraz bogactwo uzyskiwanych ksztatów
przesdziy o powszechnoci jej stosowania. Popularyzacja
tego nowego materiau budowlanego wpyna znaczco na
zmiany w architekturze ziem polskich, i to nie tylko na poszerzenie palety kolorystycznej powstajcych obiektów, ale
take na zmiany wygldu budowli monumentalnych. Kolejne, wspaniae i w wikszej czci ceglane, budowle sakralne
powstaway m.in. w Trzebnicy, Nysie, Zotoryi, rodzie lskiej i we Wrocawiu. Najpikniejszym jednak wczesnoredniowiecznym obiektem zbudowanym z ceramiki jest powstay w latach 1226-1250, z fundacji Iwona Odrowa, dominikaski koció w. Jakuba w Sandomierzu. Elementy zdobnicze wityni zostay wykonane ze zwykych cegie, uoonych w kratownicowe fryzy oraz z pro lowanych ksztatek,
dekorowanych rze bami lub odciskanych z form o ksztacie
waków, sznurów, kantów, guzów, plecionek i motywów zoomor cznych. Estetyk tych elementów uwypuklay dodatkowo zdobienia barwnymi: ótymi, brunatnymi i zielonkawymi szkliwieniami.
Równoczenie z rozpowszechnianiem si budownictwa ceglanego, poszerzajc asortyment ówczesnych wyrobów ceramicznych, pojawiy si równie gliniane dachówki.
Mae, paskie i atrakcyjnie barwione glazur byy doskona
alternatyw dla drogich i cikich patów blachy oowianej.
Druga poowa XIII wieku to okres dalszej popularyzacji
i umacniania pozycji cegy. Tasza od kamienia, cho niemal równie trwaa i cakowicie niepalna, atwiejsza do uzyskania oraz dajca moliwo tworzenia budowli o skomplikowanych ksztatach i mniejszej ni dotychczas gruboci cian, cega powoli wypieraa kamie równie z budownictwa obronnego. Pierwsze ceglane mury miejskie pojawiy si ju okoo roku 1260 we Wrocawiu, ok. 1280 w Poznaniu, ok. 1291 w Krakowie i w kilku najwikszych miastach
lska. Dziki swej plastycznoci cega elastycznie dopasowywaa si do wymaga rze by terenu i nie zabieraa cennej wewntrznej powierzchni grodu lub zamku. Nowy surowiec mia wic same zalety.
Czasy Kazimierza Wielkiego (II poowa XIV wieku) to
okres nowego oywienia w budownictwie redniowiecznym,
a powiedzenie, e „Król Kazimierz zasta Polsk drewnian,
a zostawi murowan” trafnie oddaje istot ówczenie prowadzonej polityki. W czasie rzdów Kazimierza Wielkiego
i z jego inicjatywy powstao ponad 120 budowli ceglanych,
wród których blisko 2/3 (ok. 80) stanowiy budynki obronne: zamki, forty kacje, które skutecznie broniy naje d com
dostpu do Polski. Chocia ze wzgldów praktycznych byy
to budowle bardzo masywne, nie brakowao w nich ozdobnych ostrouków bram czy wypalanych na czarno zendrówek, które dekoracyjnie wplecionym motywem zdobiy zamkowe ciany.
O ile budownictwo warowne planowane i realizowane
byo w skali caego kraju, o tyle fundacje sakralne koncentroway si w najwikszych i najbogatszych miastach Maopolski, gównie pomidzy Krakowem i Sandomierzem. Sztandarowymi przykadami fundacji Kazimierza Wielkiego s bazylika w Sandomierzu, koció w. Katarzyny w podkrakowskim Kazimierzu i Koció Mariacki.
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Rys. 3. Bazylika Mariacka w Gdasku – najwiksza na wiecie
witynia wykonana z cegie [Fot. Macieqx, http://pl.wikipedia.org].
Fig. 3. St. Mary’s Basilica in Gdask – the biggest temple made of
bricks in the world [Phot. Macieqx, http://pl.wikipedia.org].

Wybitnym za sakralnym przedstawicielem XIV wiecznego ceglanego budownictwa sakralnego jest Bazylika Mariacka Wniebowzicia Najwitszej Maryi Panny w Gdasku (Rys. 3). Ten gotycki koció jest najwiksz zbudowan z cegy wityni na wiecie i jednym z najwikszych kocioów na wiecie w ogóle. Jego potne mury i wiee góruj nad panoram miasta i rozleg okolic. Obiekt ten budowany by etapami przez 159 lat.
XV wiek przyniós kolejne zmiany. Lokowano nowe miasta i rozbudowywano stare, ewoluowaa struktura spoeczna, rycerstwo przemieniao si w ziemsk szlacht. Wspaniaym przykadem XV wiecznego budownictwa s toruskie
gotyckie kamienice kupieckie typu hanzeatyckiego.
Wraz z rozwojem pastwa, roso zapotrzebowanie na
coraz wiksze iloci surowca do budowy nowych obiektów.
Powstaway wic cegielnie królewskie, ksice, miejskie
i para alne, a cegielnicy organizowali si w cechy. W XVI
wieku cega przestaa by jedynie materiaem do wypeniania cian i pól sklepiennych i zacza si gruntowa tradycja budownictwa ceglanego, penego bogatych ceglanych
szczytów, zendrówkowych dekoracji cian czy sklepie ebrowych. Rozpowszechnia si i normalizowaa zabudowa
typu miejskiego, zwarcie okalajca rynki i dalsze ulice. Doskonaym zachowanym dowodem renesansowej architektury miejskiej XVI wieku jest sandomierska starówka z centraln pozycj ratusza na rynku i zwart zabudow okalajcych rynek i dalsze ulice kamienic.
Z biegiem lat miasta bardzo si rozwijay, malaa ilo
gruntów w ich obrbie, a ceny ziemi proporcjonalnie do topienia jej zasobów rosy, ewoluowaa równie architektura
miejska. Domy powikszay si i piy w gór, przeksztacajc
si w XVII wieku coraz czciej w wielomieszkaniowe kamienice czynszowe lub reprezentacyjne domostwa zamonych
mieszczan. Rosy wymagania co do jakoci formy, materiaów i wykonania budynków. Znakomicie oddajcym ducha
epoki zespoem architektonicznym jest XVII wieczny manierystyczno–barkowy ratusz w Zamociu i otaczajce go kamienice. Precyzja detali, bogactwo formy, liczne zdobienia,
wspaniale pokazujce moliwoci oraz kunszt cegielników
i budowniczych widoczny w Sandomierzu, urzekaj równie
w projekcie powstaego w drugiej poowie XVII wieku, a roz-
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budowanego w pierwszej poowie XVIII wieku (1726 r.) barokowego paacu Jana III Sobieskiego w Wilanowie. Obiekt
ten wraz z otaczajcym go parkiem i zabudowaniami naley do najwaniejszych zabytków polskiej kultury narodowej.
W XVIII w. zaczto zwraca uwag na jako ycia niszych warstw. U podoa akcji budowlanych leay bowiem
teorie by warstwy, przynoszce swoj prac dochód wacicielowi wsi lub miasta mieszkay zdrowo i wygodnie w atwych do powielenia budynkach. Nowe domy miay by proste i funkcjonalne, tanie i trwae, ale równie odpowiada estetyce epoki. Tego typu budownictwo na masow skal potrzebowao oczywicie odpowiedniego budulca. I w tym przypadku cega okazaa si niezastpiona. W XIX w. cegy zaczto produkowa na masow skal. W zwizku z tym ich
wymiary znormalizoway si, a asortyment wyrobów ceglarskich znacznie si poszerzy. Rozwój technologiczny i pojawienie si nowych pieców do wypau cegie pozwoliy na
przyspieszenie produkcji. Gówna rónica polegaa jednak
na tym, e teraz ceg zaczynano stosowa prawie wycznie jako materia konstrukcyjny, a rzadziej jako wykoczeniowo-dekoracyjny.

Rys. 4. Familoki w Rudzie lskiej.
Fig. 4. Familoks in Ruda lska.

Doskonaym przykadem budownictwa na masow skal
byy, budowane na przeomie XIX i XX w. na Górnym lsku,
familoki - budynki wielorodzinne przeznaczone dla pracowników przemysu cikiego (Rys. 4). Z reguy byy dwu- lub
trzykondygnacyjne, bez kanalizacji, ale ze wspólnym wodocigiem umieszczonym na pópitrze. Mieszkacy malowali
framugi i zewntrzne parapety na czerwony kolor. Familoki
s do dzi bardzo charakterystycznym elementem krajobrazu Górnego lska. Niektóre z nich, tak jak np. Osiedle Nikiszowiec w Katowicach czy Kolonia Zgorzelec w Bytomiu,
s wpisane do rejestru zabytków i poddawane rewitalizacji.
XIX wiek to równie czas prób i eksperymentów architektonicznych. Jednym z pierwszych architektów wprowadzajcych innowacje w zakresie zastosowania cegie by Teodor
Talowski. W swoich awangardowych projektach zestawia ze
sob asymetryczne ksztatki ceramiczne, wypalane na zamówienie. Stosowa te cegy, produkowane wedug wasnej
receptury, której nigdy nie ujawni. Niecodzienny i ekscentryczny styl Talowskiego badacze okrelaj mianem estetyki malowniczoci. Zaburzajc harmoni, akcentowa rónice faktur i dy do uzyskania niecodziennego efektu. Pikne kamienice projektu Teodora Talowskiego mona podziwia przy krakowskiej ulicy Retoryka. Jedna z nich nosi nazw “Festina lente”, czyli “ piesz si powoli”.
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Popularyzacja cegy jako materiau konstrukcyjnego
wpyna na powszechno jej zastosowania nie tylko w budownictwie mieszkaniowym, ale równie przemysowym.
W poowie XIX wieku w architekturze przemysowej dominuj formy eklektyczne, których ksztat zdeterminowany jest
przede wszystkim wzgldami funkcjonalnymi. Najbardziej
rozpoznawanym ceglanym obiektem przemysowym powstaym w XIX wieku s zabudowania ódzkiej fabryki Izraela Poznaskiego, w których dzi, po ich gruntownej rewitalizacji,
dziaa jedno z najpikniejszych centrów handlowych w Polsce – Manufaktura. Na jej terenie odrestaurowano w sumie
90 000 m² obiektów z cegy.

zarówno architekci projektujcy domy jednorodzinne i wielorodzinne (Rys. 5), jak równie obiekty uytecznoci publicznej, takie jak muzea czy galerie handlowe oraz budynki przemysowe i produkcyjne.

Wytwarzanie ceramiki budowlanej w Polsce
Obecnie w Polsce produkcja ceramiki budowlanej odbywa si dwutorowo: metod tradycyjn, rcznie oraz w sposób zorganizowany i w peni zautomatyzowany w nowoczesnych cegielniach, których zdolno wytwórcza wynosi nawet ok. 200 mln jednostek ceramicznych rocznie.

Rys. 6. Tradycyjna produkcja cegie.
Fig. 6. Traditional method of the brick production.

Rys. 5. Kwarta urbanistyczny w Krakowie – przykad nowoczesnej
architektury ceglanej [Fot. Biuro Architektonicznie Wizja].
Fig. 5. Urbanistic quarter in Kraków – an example of modern brick
architecture [Phot. Biuro Architektonicznie Wizja].

Pod koniec XIX wieku w zwizku z rozwojem budownictwa szkieletowego pojawio si zapotrzebowanie na lekk ceg o nieduej wytrzymaoci, suc jako materia do wznoszenia przepierze i cian jedynie na poszczególnych kondygnacjach. Zapotrzebowanie to zaczto zaspokaja produkujc cegy z lekkich materiaów lub puste w rodku. Pomimo jednak duego zainteresowania nowoczesnymi materiaami, niekwestionowan królow architektury wci, dziki swoim wyjtkowym waciwociom technicznym, uytkowym i estetycznym pozostaje tradycyjna cega ceramiczna.
Przy doskonaych waciwociach konstrukcyjnych, ceramiczne wyroby budowlane cechuje bardzo dobra izolacyjno cieplna i akustyczna oraz wysoka odporno ogniowa. Z ceramiki bowiem mona zbudowa trway, bezpieczny, przyjazny mieszkacom oraz najbardziej wyszukany architektonicznie dom, który bdzie doskonale spenia swoj
rol, zachowujc walory estetyczne i uytkowe w kadych
warunkach klimatycznych. Walory ceramiki doceniaj dzi
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Tradycyjna technologia produkcji ceramiki opiera si na
naturalnym przerobie surowców lessowych, cakowicie rcznym formowaniu, naturalnym suszeniu przez okres 15-30 dni
na placu wysypanym ostro krawdziowym piaskiem i wypalaniu w krgowym, wglowym piecu Hoffmana (Rys. 6).
Wypalanie cegie przebiega w kilku, pynnie nastpujcych
po sobie etapach, a szybko procesu uzaleniona jest od
waciwoci surowców, ich wilgotnoci, typu pieca i rodzaju
wymiany ciepa. Wykorzystywane wci jeszcze piece krgowe to konstrukcje bardzo stare, ale atwe do utrzymania
w sprawnoci przy niskich kosztach rekonstrukcyjnych i odznaczajce si korzystnym wska nikiem zuycia ciepa, du
wydajnoci i ywotnoci techniczn. Wady ich uytkowania to uciliwo zaadunku i wyadunku wsadu, trudno
osignicia równomiernego rozkadu temperatury oraz zwizane z tym rónice kolorystyczne i cech zykochemicznych
pomidzy wyrobami wypalanymi w tym samym czasie. Cegy rcznie formowane odznaczaj si ma gstoci, du
nasikliwoci, stosunkowo niedu odpornoci na ciskanie i niskim wspóczynnikiem przewodzenia ciepa. Ceramika rcznie formowana ogrywa dzi szczególn rol nie tylko podczas rekonstrukcji obiektów zabytkowych, w których
brak kanaów wentylacyjnych, ale równie w nowoczesnym
budownictwie mieszkaniowym, w którym stosowane s okna
i drzwi, zapewniajce wysok szczelno i ograniczajce
wentylacj grawitacyjn pomieszcze. Cegy rcznie produkowane znajduj nabywców nie tylko w Polsce, ale równie
w innych krajach europejskich, np. Belgii, Holandii, Niemczech, Wielkiej Brytanii i krajach skandynawskich.
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O ile praca ludzkich rk odgrywa kluczow rol w tradycyjnej produkcji cegie, o tyle nowoczesne zakady produkcyjne dziki automatyzacji pozwalaj j zredukowa do niezbdnego minimum (Rys. 7). Zestawy maszyn i urzdze,
wzy, dziay i cae cigi produkcyjne, speniaj okrelone zadania technologiczne danego odcinka i pomocnicze dla dalszej eksploatacji. Rozwój technik cyfrowych upowszechni
stosowanie przemienników czstotliwoci i sterowników pozwalajcych na obnienie zuycia energii elektrycznej podczas przygotowywania mas ceramicznych i osignicie maksymalnej wydajnoci produkcyjnej. Dobór urzdze i stawiane im coraz wysze wymagania podyktowane koniecznoci
wytwarzania wieloskadnikowych mieszanek masy ceramicznej, pozwalaj na wytwarzanie pófabrykatów o coraz bardziej skomplikowanych ksztatach i waciwociach strukturalnych, gwarantujcych spenienie przez produkt nalny coraz wyszych wymaga w zakresie moliwoci uytkowych.
Cech nowoczesnych zakadów jest równie automatyzacja
procesu transportu pófabrykatów, dostosowanie rodzaju wykorzystywanych urzdze do realizowanej technologii, doskonalenie materiaów ogniotrwaych, izolacyjnych i pomocniczych, usprawnienie urzdze do spalania paliwa, automatyzacja regulacji przepywu czynnika grzewczego lub suszcego, tak by zoptymalizowa wymian ciepa i masy oraz
poszerzenie zakresu pomiarów i automatycznego sterowania procesami suszenia i wypalania. Najwikszy jednak postp technologiczny dokona si w obszarze suszarni i pieców ceramicznych.
Praca pieców i suszarni wykorzystywanych w najnowoczeniejszych zakadach wytwórczych jest dzi nie tylko
zmechanizowana i zautomatyzowana, ale równie w duej
mierze ekologiczna. Wraz ze wzrostem wydajnoci obnione zostao szkodliwe oddziaywanie na otoczenie. Nowoczesne piece, w przeciwiestwie do swoich poprzedników, nie
maj ju grubych cian, mierzcych 1,5 do 2 m szerokoci,
których budowa uzasadniona bya deniem do obniania
strat ciepa i wizaa si jednoczenie z wysokimi kosztami
eksploatacyjnymi, ale budowane s z ultralekkich, ogniotrwaych materiaów takich jak: wyroby perlitowe, kaolinowe, wysokoglinowe wyroby izolacyjne czy izolacyjne wyroby korundowe. W niektórych przypadkach stawia si równie piece z segmentów dostarczonych na miejsce budowy
przez producenta, tzw. piece segmentowe, których niewtpliw zalet jest skrócenie do minimum czasu montau pieca.
Postp technologiczny, jaki dokonuje si w zakresie opalania pieców uzaleniony jest od koniunktury rynkowej oraz
walorów eksploatacyjnych danego paliwa. Najwysze walory maj czyste paliwa gazowe o duej wartoci opaowej,
najnisze – paliwa stae o duej zawartoci popiou i wilgoci. Jednak tendencja wzrostu zuycia paliw ciekych i gazowych kosztem pynnych zostaa spowolniona ich rosncymi cenami.
Postp w zakresie opalania pieców paliwami staymi ma
charakter ograniczony. Dotyczy on gównie usprawnienia
rozdrabniania, funkcjonowania, transportu i dozowania. Bardziej kompleksowy charakter ma postp techniczny w zakresie urzdze do spalania paliw ciekych. W piecach o wyszej wydajnoci stosowane s nowe typy palników, tzw. palniki impulsowe, palniki zgazowujce, wirowe, samossce,
paskopomienne i inne. Najnowszym za osigniciem s
palniki dyszowe charakteryzujce si nieosiganym dotych-
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czas zakresem wspóczynnika nadmiaru powietrza od 1 do
15 oraz temperatur spalin od 80 do 1800°C.

Rys. 7. Nowoczesna cegielnia.
Fig. 7. Modern brickyard.

Nowoczesne techniki pozawalaj wic poczy efektywn, relatywnie szybk produkcj cegie z dziaaniami proekologicznymi, których efektem jest redukcja zuycia energii
eklektycznej i cieplnej oraz zmniejszenie szkodliwoci warunków pracy. Moliwo automatycznego sterowania zmianami temperatur zgodnie z zaoon krzyw suszenia i wypalania oraz ograniczenie waha temperatury w bardzo wskim przedziale minimalizuje ryzyko niejednorodnego przebiegu wypalania i produkcji cegie o niejednorodnych waciwociach.
Asortyment ceramiki budowlanej dzi, po omiu wiekach
ewolucji i dostosowywania jej do coraz wyszych oczekiwa
inwestorów, którzy chc budowa tanio i szybko pikne, bezpieczne, trwae, przyjazne uytkownikom i energooszczdne
domy, jest bardzo bogaty. Produkty, które go tworz mona
podzieli na kilka grup:
– materiay wznoszeniowe, do których zaliczaj si cegy
pene, cegy dziurawki, pustaki tradycyjne, pustaki poryzowane, pustaki szlifowane, pustaki akustyczne,
– wyroby stropowe,
– wyroby elewacyjne,
– wyroby do wykonywania pokry dachowych.
Poniej przedstawione s syntetycznie podstawowe charakterystyki reprezentantów poszczególnych grup.

Cega pena i cega dziurawka

Rys. 8. Przykady cegy penej i dziurawki.
Fig. 8. Examples of solid and cellular bricks.

Cegy to najstarsze i jednoczenie najbardziej uniwersalne wyroby ceramiki budowlanej. Produkowane w rónych systemach wymiarowych: tradycyjnym (250 mm + ok.
10 mm spoiny), modularnym (100 mm + ok. 10 mm spoiny)
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lub mieszanym, przystosowane s do murowania zwykego, w którym grubo spoiny wynosi ok. 10-12 mm. Mona z nich wykonywa wszystkie rodzaje murów: ciany none zewntrzne, none wewntrzne i dziaowe. Wystpuj
w dwóch wariantach: penym i dronym.
Cega dziurawka tym róni si od cegy penej, e ma
poziome drenia (Rys. 8). Dziurawka produkowana jest
z dwoma lub trzema otworami wzdu wozówki i picioma
lub szecioma otworami wzdu gówki. Drenia te zajmuj zwykle do 25% objtoci.

Wyroby tradycyjne

Pustaki poryzowane wielkoci zblione s do wyrobów
tradycyjnych, jednak tym co je od nich zasadniczo odrónia
jest wiksza ilo dre (od 25 nawet do 70%), mniejsza
grubo cianek i obecno mikroskopijnych porów powstaych w efekcie wypalania mieszanki gliny najwyszej jakoci
z atwo spalajcymi si surowcami, np. trocinami (Rys. 10).
Pustaki poryzowane charakteryzuj si bardzo dobr izolacyjnoci ciepln, izolacyjnoci akustyczn i wytrzymaoci, a zbudowane z nich ciany „oddychaj”, tzn. reguluj
stopie wilgotnoci we wntrzach, utrzymujc go na optymalnym poziomie. Z pustaków poryzowanych mona zbudowa kady dom w kadych warunkach klimatycznych. Bardzo dobrze sprawdzaj si równie w budownictwie wielomieszkaniowym i uytecznoci publicznej.

Pustaki poryzowane do murów bez docieplenia

Rys. 9. Pustaki tradycyjne.
Fig. 9. Structural clay tiles.

Wyroby tradycyjne - pustaki ceramiczne - od cegie róni si wielkoci, iloci dre i mniejsz gstoci brutto
w stanie suchym (Rys. 9). Pustakami przyjto bowiem nazywa te wyroby drone, w których udzia dre wynosi
od 25 do 50% objtoci oraz które s wiksze od cegie tradycyjnych potrójnych lub modularnych podwójnych. Pustaki
mog by przystosowane do murowania zwykego, jak równie do nowych technik czenia murów: na suchy styk, na
pióro + wpust oraz na cienk (ok. 1mm gruboci) spoin.
Produkowane pustaki maj okrelone przeznaczenie i dostosowane s do okrelonych technik murowania. Szczelinowy
ukad wewntrznych dre sprzyja przewodzeniu ciepa.
Pustaki ceramiczne to materiay bardzo wytrzymae, mrozoodporne i osigajce wspóczynnik przewodzenia ciepa
na poziomie 0,30-0,50 W/m2·K. Stosowane s do wznoszenia cian zewntrznych, wewntrznych nonych i dziaowych
o rónych grubociach.

Pustaki poryzowane

Rys. 10. Pustaki poryzowane.
Fig. 10. Porous structural clay tiles.
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Rys. 11. Pustak do cian jednowarstwowych bez docieplenia.
Fig. 11. Structural clay tile for monolayer walls with no warming up.

Pustaki poryzowane do murów bez docieple to wyjtkowa kategoria produktów, które cz w sobie sprawdzone
i uznane walory poryzowanych pustaków ceramicznych, takie jak due rozmiary, ciepe poczenie na pióro + wpust, eliminujce konieczno stosowania zaprawy w spoinach pionowych, i zdolno do akumulacji ciepa zwizan ze znacznie zwikszon poryzacj (poryzacja czerepu ok. 50%) oraz
zwikszonym i jeszcze bardziej zaawansowanym systemem
dre (Rys. 11). Poczenie takie skutkuje uzyskaniem bardzo korzystnego wspóczynnika przenikania ciepa U, który w przypadku innowacyjnego pustaka do budowy jednowarstwowych cian zewntrznych Porotherm 44 Si wynosi
nawet 0,26 W/m²·K. Zwikszona ilo pustek powietrznych
i ciesze cianki w pustakach Porotherm 44 Si poprawiaj
nie tylko ich parametry termiczne, ale równie sprzyjaj wydajniejszemu przepywowi pary wodnej i utrzymaniu w domu
staej, optymalnej wilgotnoci powietrza.
Wyeliminowanie koniecznoci wykonania kosztownej,
pracochonnej i skomplikowanej izolacji, uycie zaprawy jedynie do wykonania poziomych pocze poszczególnych
warstw i due wymiary pustaków Porotherm 44 Si znacznie
upraszczaj proces inwestycyjny oraz obniaj koszty robocizny i materiaów.
W perspektywie jest wprowadzenie na rynek pustaków
ceramicznych wypenianych perlitem, jeszcze bardziej zaawansowanych technologicznie i przeznaczonych do budowy cian zewntrznych bez docieplenia, aktualnie produkowanych m.in. w Niemczech. Zbudowana z takich pu-
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staków (np. Poroton T8 42,5) ciana zewntrzna przy gruboci 42,5 cm osiga wspóczynnik przenikania ciepa U na
poziomie 0,18 W/m²·K.
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Pustaki akustyczne

Pustaki szlifowane

Rys. 13. Pustak akustyczny.
Fig. 13. Structural-acoustic tile.

Rys. 12. Murowanie na zapraw poliuretanow.
Fig. 12. Bircklaying with polyurethane mortar.

Ceramiczne pustaki o szlifowanych powierzchniach wspornych to nowe rozwizanie na polskim rynku (Rys. 12). Tym, co
róni je od tradycyjnych pustaków jest ich wysoko wynoszca 249 mm, wykonana z dokadnoci do ±1 mm, co pozwala na zastosowanie cienkiej spoiny o gruboci ok. 1 mm. Ta
mody kacja pozwolia na znaczne ograniczenie zuycia zaprawy (do ok. 80%), popraw parametrów izolacyjnoci termicznej murów oraz ograniczenie wilgotnoci technologicznej w murze oraz wpyna na estetyk i ekonomi wykonania muru. Czas wznoszenia i murowania ciany z pustaków
szlifowanych skróci si bowiem o ok. 25% w stosunku do
tradycyjnej metody murowania, za stosowanie specjalnych
zapraw pozwolio na ograniczenie iloci sprztu na budowie
i zmniejszyo ilo odpadów. Specjalne waki o odpowiedniej
szerokoci precyzyjnie nanosz zapraw na pustaki w efekcie czego powstaje czysty, estetyczny mur.
Ze wzgldu na bardzo cienk spoin poziom oraz niewielkie rónice w wysokoci pustaków konieczne jest bardzo
dokadne wyrównanie podoa pod pierwsz warstw cegie.
Czynno t mona w stosunkowo prosty sposób wykona,
wyrównujc powierzchni fundamentów przy uyciu zestawu wyrównujcego. Kolejne warstwy pustaków ukadane s
na zaprawie do cienkich spoin.
Nowoci jest wprowadzony w tym roku system murowania pustaków szlifowanych na poliuretanow zapraw
w piance (Rys. 12). System ten umoliwia prowadzenie prac
murarskich w warunkach zimowych przy temperaturze do
-5°C oraz znaczco je przyspiesza. Poliuretanowa zaprawa murarska dostarczana jest w puszkach pod cinieniem
i nakadana za pomoc pistoletu.

We wszystkich budynkach, bez wzgldu na ich przeznaczenie, kadego dnia powstaje wiele, pochodzcych z rónych róde d wików. Czsto mog one bardzo niekorzystnie oddziaywa na komfort mieszkania, samopoczucie ludzi, a nawet na wydajno wykonywanej przez nich pracy.
Najlepsz metod zminimalizowania negatywnego wpywu
bod ców d wikowych jest wykonanie cian wewntrznych
o podwyszonej izolacyjnoci akustycznej, tzw. cian akustycznych. Do tego celu najlepiej nadaj si specjalne pustaki akustyczne, które utrudniaj przenoszenie d wików
pomidzy ssiadujcymi pomieszczeniami (Rys. 13). Pustaki akustyczne s przeznaczone do budowy cian midzymieszkaniowych, a skonstruowane z nich mury osigaj bardzo korzystny wska nik izolacyjnoci akustycznej RA1
wynoszcy od 52 do 56 dB.

Pustaki stropowe

Rys. 14. Belka i pustak stropowy.
Fig. 14. Beam and structural- oor tile.

Pustaki stropowe produkowane s gównie do stropów
dwóch typów: monolitycznych i belkowo-pustakowych (Rys.
14). Pustaki te su do wypleniania przestrzeni pomidzy
ebrami nonymi stropu wylewanego na budowie.
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Cegy elewacyjne

Rys. 15. Cegy elewacyjne.
Fig.15. Facade bricks.

Cegy elewacyjne to wyroby szczególnie odporne na oddziaywanie niekorzystnych warunków klimatycznych, charakteryzujce si du wytrzymaoci na ciskanie i nisk
nasikliwoci (Rys. 15). Z uwagi na przeznaczenie wystpuj w bogatej palecie kolorów i faktur powierzchni licowych. Powierzchnie licowe w cegach elewacyjnych mog
by gadkie, rcznie formowane, ryowane, strukturyzowane lub pokryte angob. Ceramiczne cegy elewacyjne s idealnym materiaem nie tylko do budowy elewacji domów, ale
te do kreowania elementów maej architektury (ogrodze,
kominków, grillów) i wykaczania wntrz (cianki dziaowe,
obudowy kominków).
Wielo ich zastosowa, trwao i estetyka sprawiaj,
e z powodzeniem sprawdzaj si one zarówno na budynkach o stylu nowoczesnym, jak i klasycznych.

Dachówki ceramiczne

Rys. 16. Dachówki ceramiczne.
Fig. 16. Ceramic roong-tiles.
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Dachówki ceramiczne okrelane s przez ekspertów mianem „arystokracji” poród wszystkich pokry dachowych. S
najbardziej efektownym, trwaym i bardzo praktycznym materiaem sucym do wykonywania pokry dachowych. Dostpne w bogatej palecie kolorystycznej, od naturalnej czerwieni przez intensywne zielenie i amaranty po eleganck
czer, oraz wielu rodzajach wykocze pozwalaj dobra
odpowiedni wzór do formy dachu oraz budynków zaprojektowanych w dowolnym stylu architektonicznym (Rys. 16).
Dostpne na rynku dachówki ceramiczne o rónych wielkociach, w tym o maym formacie, pozwalaj nie tylko na pokrywanie dachów o niezwykych, najbardziej wymylnych
i skomplikowanych ksztatach, ale równie mog by stosowane w roli okadziny ciennej, nadajc strukturze fasady ekstrawagancki, nowoczesny wygld.
Do zalet dachówek ceramicznych nale równie dua
trwao, niepalno, dobra izolacyjno cieplna i akustyczna oraz odporno na zmienne warunki atmosferyczne.
Dostpne na rynku dachówki ceramiczne mona podzieli pod wzgldem ksztatu i metody mocowania na trzy rodzaje: dachówki karpiówki, dachówki zakadkowe i dachówki tradycyjne typu Mnich- Mniszka.

Zakoczenie
Nie sposób przeceni ceramiki budowlanej. Domy ceramiczne to domy, które mog by wznoszone wszdzie
i w kadych warunkach klimatycznych, trwale, pikne i bezpieczne oraz speniajce coraz wysze oczekiwania inwestorów w zakresie rozwiza energooszczdnych i ekologicznych. Domy zbudowane z ceramiki powstaj szybko, koszty poniesione podczas budowy zawracaj si wielokrotnie
podczas lat ich uytkowania.
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