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Początki cementu… 
1756-59, John Smeaton stosuje 
wapno hydrauliczne przy 
konstrukcji Eddystone 
Lighthouse 

1796, wielebny James Parker 
patentuje produkt nazwany 
„Roman Cement”; 

1807-1810, Robert Stevenson 
projektuje i buduje Bell Rock 
Lighthouse, stosuje produkt 
Parkera 



…związane z Industrializacją 

wyprawy hydrauliczne do 
wykończenia budynków 
ceglanych w zimnym i wilgotnym 
klimacie, które imitowały kamień 
 
zaprawy hydrauliczne dla 
konstrukcji murowanych w 
kontakcie z wodą morską (porty, 
konstrukcje wojskowe …); 
 
rozwój znaczenia konstrukcji 
inżynieryjnych wymagających 
zastosowania betonu. 

… w 1844 



0

40 000

80 000

120 000

1820 1840 1860 1880 1900 1920

total
Cement Portlandzki
Cement Romański

ton
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Cement Romański … 
„Romancementy są to wyroby z gliniastych marglów wapiennych, 
otrzymane przez wypalenie w temperaturze poniżej temperatury 
zeszklenia, które przez mechaniczne rozdrobnienie muszą być na 
mączkę zamienione.”  
normy austriackie z 1878 i 1890 za Czasopismem Towarzystwa Technicznego Krakowskiego, 
12, 101–104; 13, 109–111.  



…produkowany w piecach szybowych 



Teraźniejsza produkcja 

rozmiary: 1.25 x 16 m, 
szybkość obrotowa: 0.5-3 obr/min 
paliwo: olej opałowy 
 
parametry prażenia: 
760 – 1 100 °C; 
0.8 - 1.5 obr/min; 
nadawa: margiel kruszony lub 
granulowany 4–10 mm; 500 kg/h       



Technologia 
materiał 
wsadowy 

kruszenie 

przesiew 

granulowanie 

prażenie w 
piecu 

obrotowym 
mielenie 

pakowanie 



Technologia 
Margiel to mieszanina kalcytu (~65%), glinokrzemianów 
(~25%), kwarcu … 

Proces prażenia margla obejmuje:  

• suszenie;  

• dehydroksylację glinokrzemianów (glin) - utworzenie 
metastabilnej (aktywnej) formy krzemionki i tlenku glinu; 

• rozkład kalcytu – powstający CaO reaguje z produktami 
dehydroksylacji glin; 

• syntezę połączeń CaO-Al2O3 (amorficzny CaO-Al2O3, 
krystaliczny C3A i C4AF); 

• syntezę połączeń CaO-SiO2 (α’-C2S i β-C2S); 

• syntezę połączeń CaO-Al2O3-SiO2 (C2AS, nieaktywny 
hydraulicznie) 

 

~ 100 °C 

200 – 800 °C 

< 650 °C 

760 – 1 100 °C 



Skład fazowy cementu 

obojętne pozostałości margla: kalcyt i kwarc; 
fazy hydrauliczne: ’-C2S, -C2S, CaO-Al2O3 amorf., C4AF, C3A …; 

fazę przejściową: CaO, fazy amorficzne i metastabilne; 
fazy nieaktywne: C2AS 



Właściwości cementu 

RC Folwark 

RC Rejowiec 

RC Gartenau 



Właściwości cementu 

Wytrzymałość zapraw normowych wg PN-EN 196-1 
Czas wiązania (w/c 0.60±0.05, cytrynianu potasu 0.6%) > 7 min 



Nagrody i wyróżnienia 
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Cement 
romański 

 

Farby 
 

Zaprawy 
tynkarskie 
(grubo- i 

drobnoziarnista) 

Zaprawy do odlewów  
i elementów 
ciągnionych 



• zaprawa tynkarska gruboziarnista - do tynkowania zasadniczego, 
napraw dużych powierzchni elewacji oraz wypełniania spoin  
i ubytków 

 

• zaprawa tynkarska drobnoziarnista /gładź, szpachlówka/- do 
finalnego wykańczania powierzchni elewacji i elementów figuralnych 
oraz do uzupełniania drobnych pęknięć i ubytków 

 

• zaprawa do odlewów i gzymsów – do produkcji elementów 
sztukateryjnych: odlewów i profili ciągnionych 

 

• farba cementowa (do stosowania zewnętrznego) – do 
wykańczania, odnawiania i estetycznej integracji elewacji oraz detali 
architektonicznych 



Charakterystyka Zaprawa tynkarska 
Gładź  

tynkarska 

Uziarnienie [mm] 0-3 0-0,5 

Wytrzymałość na ściskanie po  

28 dniach [N/mm2] 
5,5 

 

5,6 

 

Wytrzymałość na zginanie po  

28 dniach [N/mm2] 
2,0 

 

1,7 

 

Przyczepność do podłoża [N/mm2] 0,5 

 

0,45 

 

Absorpcja wody [kg/m2 min0,5] ≤ 0,36  ≤ 0,4 

Wartość pH ~10 ~11 

Współczynnik przepuszczalności 

pary wodnej 
10 8 

Reakcja na ogień A1 A1 



Cechy robocze 
Zaprawa 

tynkarska 

Gładź  

tynkarska 

Proporcja wody do suchej 

zaprawy [l\kg] 
5/25 5,3/25 

Czas zużycia zaprawy [min] 50 35 

Wydajność [kg/ m2 na 1 mm 

grubości warstwy] 
1,7 1,9 

Grubość warstwy [mm] 5-60 1-3 

Temp. wykonywania prac [oC] +5 do +25 +5 do +25 



Zaprawy tynkarskie oraz farba na bazie 
cementu romańskiego są przedmiotem 

zgłoszenia patentowego do Urzędu 
Patentowego RP. 



Szkoła realna przy ul. Studenckiej 
w Krakowie(1893-1895, Stanisław 
Ciechanowski) 

Gmach byłej Komunalnej Kasy 
Oszczędności w Krakowie (1881-
1883, Karol Borkowski) 

Przykłady nieodpowiedniej 
konserwacji 

 



Współcześnie produkowany cement romański 
wiernie odpowiada historycznemu materiałowi, 
dając możliwość zachowania, a niekiedy nawet 

uchronienia od całkowitego zniszczenia, 
oryginalnych tynków, detali architektonicznych  

i zdobień ! 



• oczyszczenie podłoża z kurzu, pyłu, tłuszczu 
 

• usunięcie fragmentów tynku naprawianych innymi 
zaprawami (np. na cemencie portlandzkim) oraz starych 
powłok malarskich poprzez piaskowanie lub przy użyciu 
przegrzanej pary wodnej 

Fot. Natalia Soran-Maluty 

Właściwe przygotowanie podłoża 



• zlikwidowanie nierówności lub ubytków przy pomocy zaprawy 
wyrównawczej gruboziarnistej wykonanej na bazie cementu 
romańskiego 
 



• usunięcie przyczyn zawilgocenia elewacji spowodowanego 
np. niesprawnym systemem odprowadzenia wody z rynien, 
zaciekami zewnętrznymi czy awariami wodnymi wewnątrz 
budynku 

Fot. Natalia Soran-Maluty 



Przy wykonywaniu połączeń tynków należy równo oddzielić 

powierzchnię otynkowaną od nieotynkowanej celem 

uniknięcia widocznych różnic  

i uzyskania estetycznego scalenia powierzchni! 



• temperatura powietrza powinna wynosić od +5 do +25oC 

• niewskazane jest bezpośrednie nasłonecznienie ściany oraz 
działanie silnego wiatru  

• wysoka temperatura oraz wilgotność powietrza powodują 
znaczne zmiany czasu wiązania tynku 

 

•   po intensywnych opadach należy wysuszyć powierzchnie              
otynkowane oraz przeznaczone do tynkowania 

 

• aby zabezpieczyć świeżo wykonane tynki przed zbyt szybkim 
wysychaniem należy stosować odpowiednie zasłony z siatek, 
daszki itp. (ważne jest również zwilżanie wyprawy tynkarskiej  
w początkowym okresie przez kilka dni) 

Tynkowanie a warunki atmosferyczne 



Gmach dawnej Akademii Handlowej  
w Krakowie (1904-1906, proj. Jan Zawiejski)  

 

Fot. AC Konserwacja Zabytków 



Kamienica Łozińskich 
w Krakowie 





Kamienica przy ul. Józefińskiej  
w Krakowie 



Pałac Wielopolskich w Krakowie (proj. Jan Rzymkowski,  
1909-1911), elewacja od strony ul. Poselskiej 



Klasztor Jezuitów przy Małym Rynku  
w Krakowie (2009) 



Kamienica Antoniego Suskiego w Krakowie (1906-1909,  
proj. Władysław Ekielski) przy ul. Grodzkiej 26 







Kamienica przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie  



Fot. Firma Konserwatorska Piotr Białko 

Fot. Firma Konserwatorska Piotr Białko 



Kamienica przy placu Serkowskiego  
w Krakowie (z 1925 roku) 



Klasztor OO. Pijarów 



Kamienica przy ul. Starowiślnej 10 w Krakowie 

Fot. AKRA Konserwacja Dzieł Sztuki 



Fot. AKRA Konserwacja Dzieł Sztuki 



Kamienica na rogu ul. Westerplatte  
i Zamenhoffa w Krakowie 



Fot. AKRA Konserwacja Dzieł Sztuki 



Fot. AKRA Konserwacja Dzieł Sztuki 



Fot. AKRA Konserwacja Dzieł Sztuki 



Do odlewania elementów dekoracyjnych 
stosuje się zaprawy o zwiększonej ilości 
cementu romańskiego w stosunku do 

wypełniacza piaskowego. 

Odlewy 











Oddział Szkła i Materiałów 
Budowlanych w Krakowie 

 

31-983 Kraków,  ul. Cementowa 8 

 
  www.icimb.pl/krakow 


