Elewacje z cegły ceramicznej,
Ryszard BELAK

czyli jak zapewnić jej trwałość
i jak uniknąć błędów wykonawczych

Informacja dotycząca różnic
pomiędzy cegłą elewacyjną
a klinkierem
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Cegła elewacyjna (licowa) jest elementem murowym przeznaczonym do wykonywania licowej warstwy niewymagającej tynkowania. Powierzchnie licowe cegieł elewacyjnych
mogą być gładkie lub zdobione (profilowane,
reliefowane, szkliwione, nakrapiane, napylane)
według powtarzalnego wzoru. Barwa cegieł
elewacyjnych wchodzących w skład partii lub
przesyłki powinna być jednolita lub odpowiednio skomponowana. Dopuszcza się nieznaczne
różnice odcieni barwy między poszczególnymi cegłami. Absorpcja cegieł elewacyjnych dla
klas 7,5, 10 i 15 od 4–16% – dla klas 20 i 25 od
4–12%, trwałość – odporność na zamrażanie
i odmrażanie powinna być kategorii F1, cegła
nie powinna wykazywać żadnych wykwitów
i nalotów spowodowanych obecnością szkodliwej zawartości rozpuszczalnych soli.
Klinkier budowlany – cechuje się dużą
wytrzymałością na ściskanie nawet do 140 MPa
/dla klinkieru budowlanego 35 MPa/ i mrozoodpornością, wysoką odpornością chemiczną na działanie agresywnych środowisk,
takich jak kwaśne deszcze, agresywne gazy
itp. oraz odpornością biologiczną na mchy,
porosty, grzyby pleśniowe i glony, niezmiennością barwy, a także łatwością w utrzymaniu czystości. Cegły klinkierowe różnią się nie
tylko kolorem, ale i fakturą lica oraz wymiarami. Najbardziej w tej chwili rozpowszechnione są cegły w formatach określanych, jako

przypadkach oferta jest poszerzona o cegły
kształtowe, takie jak jedno lub dwustronnie
zaokrąglone czy ścięte, cegły parapetowe,
daszki dwuspadowe i inne. Z reguły produkowane są one, jako cegły o licach gładkich, ta
sama zasada dotyczy czap klinkierowych do
przykrycia słupów ogrodzeń. Standardowe
wymiary czap w podstawie to 250×250 mm,
250×380 mm i 380×380 mm. Wyroby te oferowane są jako szkliwione i o barwie jednolitej w masie.
Podobieństwa i różnice w procesie produkcyjnym:
• Produkcja może odbywać się metodą plastycznego formowania zarówno cegieł licowych, jak i klinkierowych.
• W obu asortymentach podczas produkcji
należy zadbać o wysoką sprawność eksploatacyjną prasy pasmowej i ucinacza –
cegły nie mogą mieć wad zewnętrznych
w postaci tekstur, zadziorów itp.
• Procesy przeładunkowe i rozładunkowe, a także załadunku do pieca powinny
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PF lub RF o wymiarach 250×120×65 mm
i NF o wymiarach: 240×115×71 mm. Oprócz
wyżej wymienionych spotkać można formaty
DF 240×115×52 mm, WDF 210×100×65 mm
i WF 210×100×50 mm. Produkuje się je jako
cegły kratówki o perforacji do 28%, szczelinowe o perforacji od 10–20% oraz jako cegły
pełne. Dodatkowo, ze względu na absorpcję
wody (nasiąkliwość), dzieli się je na cztery
grupy. Pierwsza określana jest mianem „klinkier ceramiczny” lub „klinkier hydrotechniczny” (absorpcja poniżej 2%), druga – „cegły
klinkierowe” (absorpcja poniżej 6%), trzecia – „cegły elewacyjne licowe” (absorpcja od
6–12%) i czwarta – „cegła licowa ręcznie formowana” (absorpcja do 16%). Cegły klinkierowe z reguły mają lico wyłącznie z trzech stron.
Wyjątki stanowią tu cegły ręcznie formowane (lico z czterech stron) i cegły szkliwione, gdzie w obrębie tego samego koloru
i formatu spotyka się cegły z licem z trzech
stron. Z dwu stron (główka i wozówka) oraz
z licem tylko na jednej wozówce. W wielu
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Mury ceglane elewacyjne praktycznie nie
wymagają konserwacji pod warunkiem prawidłowo wykonanych reguł użycia cegieł, do
których należą:
• właściwa izolacja podłoża, aby wilgoć
nie przedostawała się do ściany ceglanej;
• zabezpieczenie cegieł przed możliwymi
uszkodzeniami mechanicznymi powstającymi w czasie pracy;
• zabezpieczenie odsłoniętych fragmentów
murów przed deszczem i innymi opadami (szczególnie górnego fragmentu murowanej ściany);
• zabezpieczenie murowanej ściany przed
poziomym obciążeniem na skutek wadliwie zamontowanego rusztowania;
• niedopuszczenie do zamarzania ściany
podczas murowania;
• unikanie użycia cegieł połówkowych;
• wczesne usuwanie resztek zapraw;
• zastosowanie fug o szerokości nie większej jak 12–14 mm;
• zastosowanie szczeliny powietrznej 30–
40 mm między ścianą ceglaną a izolacją
termiczną;
• po wymurowaniu ścian ceglanych doprowadzenie do ich wysuszenia do wilgotności równowagowej;
• unikanie stosowania zapraw i fug uszczelniających szczególnie z zawartością żywic
syntetycznych.
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być realizowane bardzo starannie (należy unikać ręcznego dotykania wyrobów
płaszczyzn licowych) w celu zapewnienia
właściwego lica.
• W procesie wypalania wyrobów klinkierowych należy zastosować pod koniec
procesu, atmosferę redukcyjną, której
celem jest spieczenie wyrobów w celu
zmniejszenia nasiąkliwości. Atmosfera
taka nie jest potrzebna dla wypalania cegieł licowych. Podczas ustawiania wyrobów klinkierowych stosuje się przesypywanie warstw piaskiem kwarcowym, aby
uniknąć zlepienia – zabiegu tego nie stosuje się przy wypalaniu cegieł licowych.
• Warunki wypalania są inne dla wypalania
cegieł klinkierowych, a inne dla cegieł licowych. Różnica polega na konieczności
przetrzymywania klinkieru w temperaturze 1070–1100°C oraz powolnym studzeniu od temp. 800 do 50°C.

Prawidłowo wykonany ceglany mur elewacyjny należy okresowo sprawdzić pod kątem
pęknięć, które w przypadku ich wykrycia należy zlikwidować za pomocą specjalnych środków uszczelniających. W przypadku silnego
zabrudzenia ścian elewacyjnych czynnikami zewnętrznymi zaleca się mycie okresowe
murów ciepłą wodą i miękką szczotką. Mycie
elewacji przeprowadza się w okresie letnim
podczas słonecznej pogody w celu uzyskania gwarancji dokładnego wysuszenia ściany. W przypadku wystąpienia białych nalotów
i wykwitów zaleca się mechaniczne oczyszczanie cegieł poprzez szczotkowanie na sucho
za pomocą miękkiej szczotki. Dopuszcza się
czyszczenie elewacji za pomocą środków chemicznych aplikowanych wyłącznie na bardzo
suche mury. Niewłaściwe użycie środków chemicznych do czyszczenia może doprowadzić
do jeszcze większych przebarwień na elewacji i powstawania wykwitów.

Czynniki sprzyjające destrukcji
murów elewacyjnych
WODA
Jest wiodącym czynnikiem wywołującym powstawanie wykwitów w konstrukcji
budowlanej. Do muru jest wprowadzana woda

technologiczna wraz z betonem lub zaprawami budowlanymi, a także przez mniejsze
i większe nieszczelności (pęknięte fugi, uszkodzone tynki, słabo przyczepne zaprawy, itd.).
Perkolacja (filtrowanie) wody pod wpływem
grawitacji, parowania i podciągania kapilarnego
powoduje wymywanie z muru łatwo rozpuszczalnych związków chemicznych ciągłym lub
periodycznie zmiennym strumieniem wody.

Własności zapraw muszą być dostosowane
do nasiąkliwości cegły. Zaprawy reklamowane
jako zaprawy z trasem często oparte są o pucolanę zawierającą rozpuszczalne związki siarki.
Pucolana jest pyłem lub bardzo drobnym popiołem odzyskiwanym ze spalin wielkich kotłowni. W przypadku stosowania gotowych zapraw
murarskich należy zwrócić uwagę na jej precyzyjne przygotowanie zgodnie z wytycznymi
producenta. Zaprawy wykonywane indywidualnie należy sporządzać z cementów niezawierających soli rozpuszczalnych, piasków i żwirów
płukanych oraz wody o niskiej zawartości soli
rozpuszczalnych. Jedną z najważniejszych właściwości zaprawy w stanie utwardzonym jest
jej przyczepność do podłoża oraz przepuszczalność. Nie należy stosować plastyfikatorów,
które napowietrzają spoiny i osłabiają jej przyczepność do podłoża. Zaleca się dodawanie
wapna do zaprawy, które zwiększa szczelność
spoiny i przyczepność do podłoża. Im większy
jest obszar cegły pokryty przez zaprawę, tym
mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia
wykwitów. Większość stosowanych obecnie
zapraw opartych na cemencie portlandzkim
jest znacznie mocniejsza, wprowadzają one do
muru szkodliwe sole rozpuszczalne, mają inny
współczynnik rozszerzalności cieplnej oraz
znacznie gorsze własności kapilarne. Skutkiem
tego mury elewacyjne, w których zastosowano te zaprawy, odprowadzają wodę nie przez
spoiny, lecz przez bardziej porowate cegły, co
jest bezpośrednią przyczyną degradacji lica.

NIEWŁAŚCIWA TECHNOLOGIA
MURARSKA
W ścianach elewacyjnych – niezabezpieczonych na warunki atmosferyczne – należy
unikać murowania na puste lub cofnięte spoiny (zagłębione, niestykające się z brzegiem
cegły). W niewypełnionych spoinach gromadzić się będzie woda opadowa, która przedostaje się w głąb muru i powoduje powstawanie
wykwitów, a nawet osłabienie całej konstrukcji. W murach elewacyjnych należy zapewnić
cyrkulację powietrza wewnątrz konstrukcji
ściany. Możliwość szybkiego odprowadzenia wilgoci uniemożliwi wypłukiwanie soli.
Mury elewacyjne należy zabezpieczyć przed

przedostawaniem się wody do jego wnętrza,
głównie dzięki szczelnym połączeniom murarskim oraz fachowo wykonanym obróbkom
blacharskim.

PODSUMOWANIE: ZASADY
MUROWANIA Z CEGIEŁ
ELEWACYJNYCH
1. Zamawiaj cegły w tych samych partiach
produkcyjnych.
2. Dokładnie wylicz ilość zamawianej cegły
licowej i zamów 10% więcej ponad wyliczoną ilość.
3. Przed murowaniem sprawdź, jakość zakupionych wyrobów.
4. Materiał ceramiczny dostarczony na plac
budowy chroń przed uszkodzeniem, zniszczeniem i opadami – ustawiaj palety na
terenie utwardzonym, zabezpieczonym
przed podsiąkaniem wilgoci.
5. Prawidłowo zorganizuj miejsce pracy (czystość otoczenia).
6. Zastosuj właściwe narzędzia, dokładnie
odmierz zapotrzebowanie na materiały
budowlane.
7. Stawiając mur, selekcjonuj cegły z całej partii dostarczonej na plac budowy – pobieraj jednocześnie wyroby z kilku palet.
8. Używaj zapraw fabrycznych renomowanych firm niezawierających soli rozpuszczalnych, które urabiaj zgodnie z wytycznymi podanymi na opakowaniu.
9. Samodzielnie nie stosuj żadnych dodatków chemicznych!
10. Muruj dokładnie i czysto!
11. Ściany elewacyjne wykonuj w 2 fazach:
• murowanie,
• spoinowanie.
12. Postawiony mur chroń przed wpływem
czynników atmosferycznych, a szczególnie opadami, zabrudzeniem i uszkodzeniem.
13. Nie muruj w czasie deszczu i mrozu.
inż. Ryszard Belak
Konsultant technologiczny Krajowego Zrzeszenia
Producentów Materiałów Budowlanych „CERBUD”
Fotografie z zasobów: Cegielni Dąbrówka, Cegielni
Hoffmanowskiej, Cegielni Cekobud,
Polskiej Ceramiki Cienia
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SKŁADNIKI ZAPRAW
MURARSKICH
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