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Streszczenie:   Przedstawione w artykule badania dotyczą 

tempa rozprzestrzeniania się wody w ścianach wykonanych 

z cegieł ceramicznych, pochodzących z trzech różnych wytwórni. 

W celu zapewnienia porównywalności wyników, zadbano o to, aby 

cegły w każdym przypadku były tej samej klasy wytrzymało-

ściowej. W laboratorium zasymulowano obciążenie przegród, 

wykonanych z tych trzech materiałów, działaniem wody ciekłej. Jej 

obecność w przegrodzie związana jest ze zjawiskiem kondensacji, 

ale także z nieprzewidywalnymi sytuacjami, jakie mają miejsce 

w przypadku np. pojawienia się awarii instalacji, uszkodzenia 

hydroizolacji ścian fundamentowych lub wystąpienia wód 

powodziowych. W badaniach zastosowano klasyczną metodę 

grawimetryczną. Odtworzone w eksperymencie czasowe przebiegi 

procesu podciągania kapilarnego wskazywały na znaczące różnice 

między poszczególnymi grupami badanych próbek. Znalazło to 

swój wyraz w bardzo silnie zróżnicowanych wartościach 

współczynników sorpcji A, przypisanych do materiałów 

pochodzących od różnych producentów. W skrajnym przypadku 

uzyskano różnice znacznie przekraczające 100%. 

Słowa kluczowe:  cegła ceramiczna, podciąganie kapilarne, 

współczynnik sorpcji kapilarnej, metoda grawimetryczna 

1. WPROWADZENIE 

We współczesnym budownictwie mamy do dyspozycji 

szeroką gamę materiałów budowlanych. Wraz z rozwojem 

technologii pojawiają się coraz to korzystniejsze 

rozwiązania, poprawiające istotnie parametry zarówno 

materiałów konstrukcyjnych jak i wszystkich pozostałych, 

głównie izolacyjnych i wykończeniowych. Tym niemniej 

w dalszym ciągu wiele obiektów występujących na terenie 

zarówno Polski jak i całej Europy zbudowanych jest 

z tradycyjnych materiałów.  

Duża liczba budynków wykonanych jest ze stosowanego od 

wieków materiału, jakim jest cegła ceramiczna pełna. 

Budulec ten znajduje zresztą szerokie zastosowanie także 

współcześnie. Cegła ceramiczna charakteryzuje się 

długowiecznością, dzięki czemu po dzień dzisiejszy 

możemy podziwiać i korzystać ze wspaniałych obiektów 

wzniesionych z cegły w minionych wiekach. Na rysunkach 

poniżej pokazano kilka najznamienitszych historycznych 

obiektów, wzniesionych w Szczecinie w tej tradycyjnej 

technologii. Fotografie pokazują zarówno rozwiązania ścian 

zewnętrznych, jak i sklepień ceglanych, a odnoszą się do 

obiektów różnego przeznaczenia. Rysunki 1 i 2 prezentują 

Ratusz Staromiejski przy Rynku Siennym, rys. 3 i 4 obiekt 

sakralny – Bazylikę Świętego Jakuba Apostoła, natomiast na 

rys. 5 pokazano historyczną realizację konstrukcji 

inżynierskiej – muru oporowego przy ul. Wyszyńskiego 

w Szczecinie.  

 

Rys. 1. Ratusz Staromiejski w Szczecinie (fot. M. Głowacki) 

Fig. 1. Old Town Hall in Szczecin 
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Rys. 2. Sklepienie ceglane w Ratuszu Staromiejskim (fot.  

M. Głowacki) 

Fig. 2. Brick ceiling of Old Town Hall 

 

 
Rys. 3. Bazylika Archikatedralna Świętego Jakuba Apostoła 

w Szczecinie (fot. M. Głowacki) 

Fig. 3. Cathedral Basilica of St. James the Apostle in Szczecin 

 

 
Rys. 4. Wnętrze Bazyliki Św. Jakuba (fot. M. Głowacki) 

Fig. 4. Inside of the Cathedral Basilica of St. James the Apostle 

 
Rys. 5. Ściana oporowa przy ul. Wyszyńskiego w Szczecinie (fot. 

M. Głowacki) 

Fig. 5. Retaining wall at Wyszyńskiego Street in Szczecin 

 

Fachowo wykonana konstrukcja czy elewacja z cegły nie 

będzie wymagać w zasadzie podejmowania żadnych prac 

renowacyjnych w okresie użytkowania budynku, o ile nie 

wystąpią destrukcyjne wpływy związane głównie 

z pojawieniem się wilgoci. Podkreślić należy, że elewacja 

ceglana przez cały okres użytkowania zachowa 

niezmienioną barwę, ponieważ cegła nie blaknie pod 

wpływem promieni słońca operujących na jej powierzchni. 

Długowieczność samej cegły idzie więc w parze z trwałością 

jej koloru, co wśród materiałów budowlanych jest 

rzadkością.  

Kolejną zaletą tego materiału jest jego cena. Cegła nie 

wymaga dodatkowych wydatków eksploatacyjnych, 

w przeciwieństwie do tynku i powłoki malarskiej, które 

trzeba odświeżać i malować co kilka lat. Koszty 

każdorazowego malowania, powtarzane w wieloletnim 

okresie użytkowania elewacji, znacznie przewyższą 

jednorazowy wydatek poniesiony na zakup cegły 

elewacyjnej.  

Poza tym cegła pełna stanowi materiał oferujący wysokie 

parametry związane z nośnością. Mur ceglany jest w stanie 

utrzymać nawet najbardziej skomplikowaną i ciężką 

konstrukcję, dobrze radząc sobie z obciążeniami 

statycznymi. Dlatego ceramikę budowlaną poleca się 

w przypadku przegród, które podtrzymują dach, nawet 

wykonany przy użyciu najcięższych pokryć dachowych 

występujących na rynku. Obok wysokiej wartości 

wytrzymałości na ściskanie, wyroby ceramiczne 

charakteryzują się także wysoką ognioodpornością.  

Jest to ponadto wyrób produkowany na bazie naturalnych 

składników, a uzyskiwany w procesie wypalania takich 

surowców jak: glina ilasta, morenowa, wstęgowa, łupkowa, 

muły, lessy oraz piasek kwarcowy. Dzięki temu cegła 

ceramiczna stosowana jest od setek lat do wznoszenia 

obiektów, zapewniając zdrowy, naturalny mikroklimat w ich 

wnętrzach. 

Powyższe zalety (m.in. trwałość, nośność, estetyka i dobre 

warunki mikroklimatyczne) niweczone są w sytuacjach 

wystąpienia silnego zawilgocenia ceramiki. Woda jest 
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czynnikiem prowadzącym do korozji chemicznej 

i biologicznej, wystąpienia szkód mrozowych i wyraźnego 

pogorszenia warunków zamieszkiwania w zawilgoconych 

obiektach oraz ich estetyki (patrz. rys. 6). 

 

 
Rys. 6. Wykwity na murze ceramicznym (fot. M. Głowacki) 

Fig. 6. Efflorescence on a brick wall 

 

Ze względu na wagę problemu przeprowadzono w [1] 

pomiary pozwalające ocenić przebieg procesu wchłaniania 

wody przez współcześnie produkowane cegły ceramiczne, 

dostarczane na polski rynek przez trzy różne wytwórnie. 

Całościowy eksperyment, zrealizowany w ramach pracy [1], 

obejmował badania ukierunkowane na ocenę zmienności 

podstawowych parametrów technicznych (m.in. 

przewodności cieplnej, ciepła właściwego, wytrzymałości) 

pod wpływem wilgoci penetrującej w materiały pozyskane 

od różnych producentów. W niniejszym artykule opisano 

blok badawczy poświęcony procesom podciągania 

kapilarnego i wyznaczaniu współczynnika sorpcji A, 

charakteryzującego chłonność sorpcyjną trzech badanych 

grup materiałów ceramicznych tego samego rodzaju. 

2. BADANIA EKSPERYMENTALNE 

Poniżej podano opis i wzory definiujące dwa podstawowe 

parametry A i B charakteryzujące tempo wchłaniania wody 

przez dany materiał porowaty (p. 2.1), przedstawiono 

przebieg eksperymentu podciągania kapilarnego (p. 2.2) 

oraz zaprezentowano uzyskane wyniki składowe 

i wypadkowe wartości parametru A wyrobów ceramicznych, 

pochodzących od trzech producentów (p. 2.3). 

2.1. Współczynniki opisujące proces podciągania 

kapilarnego wody 

Tempo wchłaniania wody przez materiał porowaty ulega 

zmianie wraz z upływem czasu. Powszechną techniką 

wyznaczania parametrów opisujących przebieg procesu jest 

sposób graficzny, w którym odwzorowuje się wchłanianie 

wody oraz rozprzestrzenianie się strefy wilgotnej przy 

pomocy liniowej funkcji pierwiastka z czasu. Sposób ten 

można przedstawić za pomocą wzorów [2]: 
 

                                        h = c1∙√t            (1) 

                                         

m = c2∙√t            (2) 
 

Współczynnik c1 jest parametrem materiałowym 

wyznaczanym w sposób doświadczalny. Parametr ten 

opisywany jest także symbolem B. Ciecz podciągana 

kapilarnie pokona w czasie t drogę x:  
 

                             x = B∙√t                            (3) 
 

gdzie: 

x – odległość między powierzchnią ssania i położeniem 

granicy strefy wilgotnej w materiale [m], 

B – parametr zależny od prędkości przemieszczania się 

granicy strefy wilgotnej w materiale podczas procesu ssania 

kapilarnego [m/s0,5] lub [m/h0,5]. 

 

Ponieważ jednoznaczne określenie miejsca położenia 

granicy strefy wilgotnej w materiale jest w wielu 

przypadkach problematyczne, badania zjawiska podciągania 

kapilarnego sprowadza się do sprawdzenia zmieniającej się 

masy próbki w trakcie wchłaniania przez nią wody [2]. 

Współczynnik c2 podobnie jak parametr c1 wyznaczany jest 

doświadczalnie. W zapisach normowych [3] parametr c1 

oznaczany jest jako A i opisywany wzorem: 

      

                                   m = A∙√t                                (4) 
 

gdzie: 

m – zmiana masy próbki po upływie czasu t trwania procesu 

podciągania kapilarnego, odniesiona do powierzchni ssącej, 

A – współczynnik sorpcji wody (inaczej współczynnik 

wchłaniania wody) [kg/(m2h0,5)], [kg/(m2s0,5)], lub 

[g/(cm2s0,5)]. 

 

Współczynnik A przedstawia przebieg procesu sorpcji wody 

w czasie dla danego materiału, począwszy od stanu suchego 

do całkowitego nasycenia wodą, kiedy powierzchnia ssania 

próbki jest w ciągłym styku z wodą [2]. 

Współczynnik sorpcji A może być wyznaczony np. za 

pomocą tradycyjnej metody grawimetrycznej, opisanej 

szeroko zarówno w literaturze polskiej, jak i zagranicznej 

[np. 4 – 8]. W metodzie tej badania dotyczące podciągania 
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kapilarnego polegają na wprowadzeniu dolnej powierzchni 

próbki, określanej jako powierzchnia ssania, w ciągły 

kontakt z lustrem wody. Po zetknięciu się materiału z cieczą 

pojawia się przepływ kapilarny, skierowany przeciwnie do 

działania sił grawitacji. Masę wchłanianej wody określa się 

ważąc badaną próbkę w określonych odstępach czasowych. 

Przyrost masy wody wchłoniętej przez powierzchnię ssania 

próbki, pozostającej w ciągłym kontakcie z lustrem wody, 

można przedstawić za pomocą funkcji pierwiastka 

kwadratowego z czasu. Wiedząc, że w początkowym okresie 

wchłaniania wody zależność zmieniającej się masy 

w odniesieniu do powierzchni próbki w czasie jest liniowa, 

współczynnik sorpcji A jest tożsamy z tangensem kąta 

nachylenia funkcji liniowej do osi odciętych [2]: 
 

                             A = Δmt/(FΔ√t)                              (5) 
 

gdzie: 

Δmt – przyrost masy próbki [kg], 

F – powierzchnia ssania próbki [m2], 

Δ√t – przyrost pierwiastka z czasu [h0,5]. 

2.2. Przebieg badań 

Do badań wykorzystano cegły ceramiczne pełne tej samej 

klasy 15, pochodzące z trzech różnych wytwórni, 

oznaczonych w niniejszym artykule symbolami RA, SZ, SI. 

Po dokonaniu oceny stanu próbek, określeniu ich wymiarów 

i zważeniu przystąpiono do zasadniczych pomiarów 

wilgotnościowych. Najpierw przygotowano stanowisko 

(kuwety, ruszty, wodę destylowaną), następnie cegły 

ustawiono pionowo na rusztach, ułożonych na dnie kuwet 

i wlano wodę w takiej ilości, aby sięgała do wysokości 3-5 

mm licząc od spodniej powierzchni próbki.  

 

 
Rys. 7. Stanowisko badawcze (fot. M. Głowacki) 

Fig. 7. Set-up of the experiment 

Zadbano o podparcie punktowe próbek, za pomocą 

podkładek z wypustkami, w celu uniknięcia m.in. 

powstawania pęcherzy powietrza na powierzchni styku. 

Do rejestrowania przyrostu masy cegieł użyto wagi 

laboratoryjnej o udźwigu 6 kg oraz dokładności 0,01 g. 

  

 
Rys. 8. Próbka w trakcie ważenia (fot. M. Głowacki) 

Fig. 8. Sample during weighting 

 

Przed zważeniem każda próbka była dokładnie wycierana 

z wody. W trakcie badania regularnie uzupełniano poziom 

wody. Pomiary prowadzono przez 1 miesiąc. Próbki ważono 

zgodnie z następującym harmonogramem:  

- przez pierwsze 3 godziny próbki ważono co 30 minut, 

- następnie przez kolejne 3 godziny pomiarów dokonywano 

co godzinę, do godziny 6, 

- później cegły ważono co 2 godziny do 12 godziny, 

- kolejno stan sprawdzano co 12 godzin do 72 godziny, 

- następnie próbki ważono co 24 godziny do 144 godziny, 

- później co 48 godzin do 336 godziny, 

- kolejno próbki ważono co 96 godzin do 528 godziny, 

- przedostatniego pomiaru dokonano po upływie 600 godzin 

od rozpoczęcia badania,   

- badania zakończono po 696 godzinach, wykonując ostatnie 

pomiary. 

2.3. Wyniki badań 

Szczegółowe wyniki odnoszące się do badań podciągania 

kapilarnego zestawiono w [1] w formie tabelarycznej oraz 

graficznej. Tutaj ograniczono się do przedstawienia jedynie 

zbiorczych wykresów ∆mt/F w funkcji √t. Na poniższych 

rysunkach zaprezentowano przebiegi funkcyjne dotyczące 

cegieł ceramicznych pochodzących z trzech różnych 

wytwórni, oznaczonych umownie symbolami RA (rys. 9), 

SZ (rys. 10) oraz SI (rys. 11). Na każdym z rysunków 

zamieszczono dane zebrane w pomiarach podciągania 

kapilarnego przeprowadzonych na sześciu próbkach. 
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Rys. 9. Wykresy Δmt/F = f(√t) odtworzone w badaniach 

kapilarności przeprowadzonych na próbkach RA 

Fig. 9. Graphs Δmt/F = f(√t) obtained in the capillary tests on RA 

samples 

 

 

Rys. 10. Wykresy Δmt/F = f(√t) odtworzone w badaniach 

kapilarności przeprowadzonych na próbkach SZ 

Fig. 10. Graphs Δmt/F = f(√t) obtained in the capillary tests on SZ 

samples 

 

 

Rys. 11. Wykresy Δmt/F = f(√t) odtworzone w badaniach 

kapilarności przeprowadzonych na próbkach SI 

Fig. 11. Graphs Δmt/F = f(√t) obtained in the capillary tests on SI 

samples 

 

Odtworzone przebiegi Δmt/F = f (√t) posłużyły do 

wyznaczenia poszczególnych współczynników sorpcji A. 

Na rysunkach 12 – 14  zestawiono wartości parametru A dla 

6 próbek, przebadanych każdorazowo w obrębie trzech grup.   

 

 

Rys. 12. Wartości współczynnika A poszczególnych próbek RA 

Fig. 12. Values of A coefficient of individual RA samples 

 

 

Rys. 13. Wartości współczynnika A poszczególnych próbek SZ 

Fig. 13. Values of A coefficient of individual SZ samples 

 

 

Rys. 14. Wartości współczynnika A poszczególnych próbek SI 

Fig. 14. Values of A coefficient of individual SI samples 

3. WNIOSKI 

Analiza uzyskanych wykresów wskazuje, że w każdym 

przypadku proces przebiega najszybciej w początkowej fazie 

badania. Stwierdza się występowanie widocznych różnic  

jakościowych i ilościowych w przebiegu procesu. Tym 

niemniej w każdym przypadku pojawia się możliwość 
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jednoznacznego wyznaczenia wartości współczynnika 

sorpcji A, jako tangensa kąta nachylenia funkcji Δmt/F = f 

(√t), przypisanego do prostoliniowego odcinka 

odpowiadającego pierwszemu okresowi szybkiego 

wchłaniania wody. W przypadku próbek typu SZ odcinek ten 

odpowiadał mniej więcej jednej dobie. W przypadku dwóch 

pozostałych wytwórni czas ten był odpowiednio dłuższy 

i rozciągał się nawet na 3 – 4 doby. 

Po upływie tego czasu próbki ze wszystkich wytwórni 

niemal nasyciły się wodą. W kolejnych dniach rejestrowano 

jedynie nieznaczne przyrosty masy.  

Odwzorowane prawidłowości pozwalają uznać, że okres 

badań 2 – 3 dni gwarantuje możliwość przeprowadzenia 

rzetelnych obliczeń współczynnika sorpcji A w przypadku 

wszystkich rodzajów badanych cegieł, natomiast okres 

około 1 miesiąca jest wystarczający dla praktycznej oceny 

poziomu akumulacyjności kapilarnej. 

Odnosząc się do uzyskanych wyników badań należy 

stwierdzić, że skala ich zróżnicowania między 

poszczególnymi wytwórniami jest znacząca, zważywszy na 

to, że badane były cegły tej samej klasy wytrzymałości. Po 

zestawieniu wypadkowych współczynników sorpcji widać, 

że najlepszą jakość wykazują cegły pochodzące z wytwórni 

oznaczonej umownie symbolem SI. Najgorzej wypadła 

wytwórnia SZ – jej wyroby chłonęły wodę najintensywniej 

i uzyskały największą wartość współczynnika sorpcji 

kapilarnej. Wytwórnia RA uplasowała się pomiędzy, 

z wynikiem bardziej zbliżonym do wartości uzyskanych dla 

pierwszego z wymienionych producentów. Ilościowe relacje 

są następujące ASI = 7,0 kg/(m2h0,5) < ARA = 9,6 kg/(m2h0,5) 

< ASZ = 17,2 kg/(m2h0,5). Różnice w skrajnym przypadku 

przekraczają zdecydowanie 100 % i świadczą o potrzebie 

wnikliwego dobierania materiałów ściennych, 

z uwzględnieniem także innych parametrów, nie tylko 

wytrzymałościowych. Ma to duże znaczenie w przypadku 

np. wznoszenia obiektów na terenach zalewowych, gdzie 

istotne jest ograniczenie do minimum ilości wody 

wprowadzanej w głąb przegrody w przypadku wystąpienia 

powodzi.  

DIFFERENTIATION OF CAPILLARY SORPTION 

BETWEEN CERAMIC BRICKS MADE BY DIFFERENT 

PRODUCERS 

Summary:   The research presented in the article concerns 

expansion of water in walls made from ceramic bricks coming from 

three different factories. In order to ensure comparability of the 

results, bricks of the same strength class were chosen for the 

experiment. The laboratory tests included simulation of water 

action on the walls made from the three different kinds of bricks. 

The presence of water in the walls is the result of condensation, but 

also be connected with unpredictable situation which take place in 

some cases, for example: breakdown or malfunction of the 

installation, damage of the hydroinsulation of the foundation walls 

or appearing of flood water. The classic gravimetric method was 

applied in the research. The courses of capillary action registered in 

the experiment indicated at considerable differences between 

particular groups of the samples researched. The tests showed 

strongly differentiated values of the sorption coefficient A of the 

materials coming from the three producers. In the extreme case the 

difference reached more than 100%. 
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