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Materiały ceramiczne 
 
Materiały ceramiczne są tworzone głównie z materii nieorganicznej, z wyłączeniem metali i 
ich stopów. Technologia wytwarzania opiera się zazwyczaj na spiekaniu. Dawniej ceramiką 
nazywano dziedzinę nauki obejmującą technologie przetwórstwa gliny oraz jej mieszaniu z 
przeróżnymi materiałami mineralnymi i organicznymi: wypalane w piecach do stanu 
spieczenia; w ten sposób powstawały m.in. cegły. 
Obecnie grupa materiałów ceramicznych obejmuje o wiele szerszą gałąź przemysłu, bowiem 
dziś do ceramiki zaliczamy szkło (i jego wszelkie odmiany, za wyjątkiem szkieł 
polimerowych), emalie, materiały wiążące (cement, wapno, gips), materiały scierne, 
tworzywa szklanokrystaliczne, niemetaliczne materiały magnetyczne. Ferroelektryczne, 
dielektryczne, piezoelektryczne i inne na przykład akustyczne. 
 
Do otrzymania wyrobów ceramicznych oprócz podstawowych surowców naturalnych takich 
jak gliny, różne rodzaje kwarcu (trydymit, krystobalit), kaolin stosuje się rożnego rodzaju 
związki chemiczne: sole, tlenki, węglany, azotki, węgliki, krzemki, siarczki wielu 
pierwiastków chemicznych 
 

 
 
Kwarc 
 



 
Kaolin Al2Si2O5(OH)4 , w powiększeniu 2000x za pomocą mikroskopu elektronowego 
 

 
Kaolin – układ krystalograficzny: trójskośny 
 
Materiały ceramiczne charakteryzują się dużą odpornością na wysokie temperatury, 
odczynniki chemiczne, posiadają wysoką twardość, zazwyczaj bardzo wysoką rezystywność, 
opór cieplny i opór akustyczny; w zależności od szczelności i porowatości materiału. 
 
Gęstość materiałów ceramicznych przyjmuje wartość od 1,8 g/cm3 (ceramika porowata) do 
około 9,7 g/cm3 (tlenek toru, torianit) 
 

 
Torianit 
 
Odporność na zmiany szybkie temperatury wynosi średnio od 110K do 160K i zależy od 
porowatości i obcych zanieczyszczeń w porach. Przewodność cieplna wynosi od 1,1 do 
1,6W/(mK) do 200W/(mK) dla tlenku berylu (bromelitu)  



 

 
Bromelit 
 
 
 
 
 
Najlepsze właściwości mechaniczne posiada ceramika cyrkonowa oraz czysty trójtlenek glinu 
(korund). 

  
Korund: mineralna forma trójtlenku glinu. 
 
Wytrzymałość dielektryczna zależy przede wszystkim od mikrostruktury materiału jego 
spoistości oraz zawartości obcych zanieczyszczeń, ciekłych i gazowych; dlatego tez takie 
ważne są badania nasiąkliwości i porowatości materiałów. 
 
Wytrzymałość wynosi od 10 do 15kV dla korundu do 30-40kV dla tworzyw celsjanowych. 
Szczególnie niebezpieczna dla własności ceramiki dielektrycznej jest obecność porów 
otwartych, które są powodem występowania przebicia zapoczątkowanego przez przebicie 
niezupełne.  
 
Pory otwarte powodują znaczną nasiąkliwość materiału (aż do 20% masy) co pogarsza 
wszystkie właściwości elektryczne. W dodatku podwyższona temperatura wpływa 
niekorzystnie na tworzywa nasączone wodą, począwszy od własności elektrycznych, 
skończywszy na własnościach dielektrycznych i mechanicznych – spada wytrzymałość 
materiału na przebicie.  
 
Tworzywa porowate z małą ilością porów otwartych, nie nasączone wodą mają o wiele lepsze 
właściwości termoizolacyjne niż ich odpowiedniki pozbawione porów. Dlatego też wielu 
materiałom budowlanym ceramicznym celowo technologicznie wykonuje się otwory, w celu 
poprawienia oporu cieplnego.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O przesiąkliwości i nasiąkliwości tworzyw porowatych decydują w pierwszym rzędzie 
wielkość porów oraz stopień ich wzajemnego połączenia (pory otwarte i/lub zamknięte). 

 
 

 
 
  
 

Wilgotność jest to względna zawartość wody w materiale będąca wynikiem stanu naturalnego 

(np. w ściętych drzewach) lub skutkiem działania czynników atmosferycznych lub 

eksploatacyjnych. Wilgotność materiału budowlanego zależy od jego właściwości 

sorpcyjnych. 

Sorpcja jest to zjawisko związane ze zdolnością materiału do pochłaniania pary wodnej z 

powietrza przy czym adsorpcja to pochłanianie powierzchniowe pary wodnej, a absorpcja 

to wnikanie jej w głąb.  

Wielkości te zależą od struktury materiału oraz temperatury i wilgotności powietrza. 

Wysoka zdolność sorpcyjną ma beton. 



 Zawilgocenie materiałów budowlanych i ceramicznych jest cechą niekorzystną ponieważ 

pogarsza ich właściwości fizyczne i mechaniczne oraz sprzyja rozwojowi drobnoustrojów 

(obniża np. właściwości termoizolacyjne i wytrzymałość).  

  
 

Różne materiały budowlane w zależności od ich budowy i struktury wewnętrznej różnią się 
nasiąkliwością czyli zdolnością wchłaniania i oddawania wody. 

 
 

 
 

Wilgotność materiału w stanie powietrzno-suchym to stan równowagi jaki ustala się w 
dłuższym okresie czasu w warunkach normalnej eksploatacji (np. beton komórkowy 4 do 8%, 

keramzytobeton 6%, silikat 3 %, beton 2%, ceramika 1%) 
 

 

Definicje i wzory: 
 
Porowatość całkowita P oznacza ilość porów zawartą w jednostce objętości danego 
materiału (wg PN-66/B-04100)  
 

P=(Cw-Co)/Cw 
 
Gdzie Cw – gęstość materiału, Co – gęstość pozorna materiału zwana też masą objętosciową. 
 
Co – gęstość pozorna oznacza masę materiału wraz z zawartą wewnątrz materiału ilością 
por, peknięć, rozwarstwień pomijając masę gazów jakie znajdują się w tych przestrzeniach. 
Dla materiałów budowlanych ceramicznych uznaje się ze gęstość pozorną podaje się do 2-ego 
miejsca po przecinku. 
 

Co=m/V;  
 

gdzie m – masa próbki , V objętość próbki (pojemność) 
 



Cw – gęstość lub masa właściwa jest to gęstość materiału obliczana bez udziału porów. Aby 
ją wyznaczyć stosuje się piknometr lub kolbę Le Chateliera . Przy badaniu ceramiki mieli się 
materiał na proszek, aby pozbyć się porów. 
 
Szczelność S badanego materiału ceramicznego oznacza tę cześć objętości materiału, która 
jest wypełniona masa materiału ceramicznego 
 

 
 S=Co/Cw 

Gdzie Cw – gęstość materiału, Co – gęstość pozorna 
 
Z powyższych wzorów wynika, że im wyższa jest szczelność tym mniejsza jest porowatość i 
odwrotnie czyli: 
 

P=1-S 
 
Gdy szczelność wynosi 100% oznacza to, że materiał jest pozbawiony porów. Gdy szczelność 
jest mniejsza, istnieje większe prawdopodobieństwo, iż mamy do czynienia z materiałem 
nasiąkliwym, że pory są porami otwartymi i wychodzą na zewnątrz materiału. Oczywiście 
nigdy nie będzie tak, aby wszystkie pory zapełniły się wodą dlatego też wprowadzono pojęcie 
nasiąkliwości. 
 
Nasiąkliwość wagowa jest to zdolność pobierania wody przez materiał. Badanie 
nasiąkliwości przeprowadza się w określonych warunkach normy.  Nasiąkliwość mierzy się 
stosunkiem masy wody wchłoniętej przez materiał do masy w stanie suchym. 

 
Nw=[(m1-m)/m] x 100% 

Gdzie m – masa próbki wysuszonej m1 – masa próbki nasyconej wodą. 
 

Nasiąkliwość objętościowa różni się od wagowej wyrazem w mianowniku – jest w nim 
objętość próbki wraz z porami V: 
 

Nw=[(m1-m)/V]  
Gdzie m – masa próbki wysuszonej m1 – masa próbki nasyconej wodą, V – objętość próbki 
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