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7.4. Принципові технологічні процеси. 
       Недоліки та переваги

7.4.1. Будівельна цегла

Будівельна цегла – це штучний камінь правильної форми, сформований з 
мінеральних матеріалів, що набуває кам’яноподібних властивостей після випалу 
чи обробки паром. За видом вихідної сировини і за способом виготовлення роз
різняють силікатну цеглу, одержувану автоклавним способом, і глиняну.

В Україні головним чином виробляють цеглу розміром 250 х 120 х 65 мм, а 
також 250 х 120 х 88 мм (т.зв. полуторну). У залежності від межі міцності при тис
ку (у кг/см2 чи МПа) цегла поділяється на марки 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300.

Цегла є найдавнішим будівельним матеріалом. Хоча аж до нашого часу 
найбільше поширення у багатьох країнах мала невипалена цегла-сирець, часто з 
додаванням у глину різаної соломи. Застосування в будівництві обпаленої цегли 
також сходить до глибокої стародавності (будівлі в Єгипті, ІІІ-ІІ тисячоліття до 
н.е.). Особливо важливу роль відігравала цегла в зодчестві Месопотамії і Древ
нього Риму, де з цегли (45 х 30 х 10 см) викладали складні конструкції, у тому 
числі арки, зводи і т.п. Яскравим прикладом використання цегельного будівниц
тва в Росії часів Іоанна ІІІ стало будівництво стін і храмів Московського Крем
ля. До ХІХ століття техніка виробництва залишалася примітивною і трудоміст
кою. Формували цеглу вручну, сушили тільки влітку, обпалювали в напільних 
печах, викладених із висушеної цегли-сирцю. У середині ХІХ століття були 
побудовані кільцева випалювальна піч і стрічковий прес, що обумовили перево
рот у техніці виробництва цегли. У цей же час з’явилися глинопереробні маши
ни, вальця, глином’ялки. У наш час більше 80 % усієї цегли виробляють підпри
ємства цілорічно, серед яких – великі механізовані заводи продуктивністю по
над 200 млн. шт. у рік.

7.4.2. Матеріали для виробництва цегли. Технологія підготовки глин

Для виробництва звичайної будівельної цегли застосовують усілякі прості 
сорти легкосплавних піщанистих глин, а іноді і мергелісті глини, що не містять 
шкідливих домішок грубих каменів.

При невеликих виробництвах розробку глини роблять вручну, а при вели
ких часто застосовують екскаватори і механічні лопати, що також залежить від 
властивості глини, характеру її залягання і т.п. Розробку дуже щільних покладів 
глини роблять підривним способом.

На розробці глини одержали поширення одноківшеві і багатоківшеві екска
ватори. При некам’янистих, але дуже щільних глинах застосовують екскаватори 
з виразно спрямованими ківшевими ланцюгами. Ці машини мають більш сильні 
двигуни, але зношуються скоріше. Продуктивність екскаватора залежить від 
характеру глини, глибини її залягання, типу екскаватора і потужності двигуна і 
складає від 15 до 60 м3/годину (від 4800 до 19200 цеглин). Доставка глини на 
завод здійснюється в перекидних вагонетках чи автотранспортом.
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При виробництві будівельної цегли підготовка глини здійснюється одним з 
наступних способів. Глину, що подається з кар’єру, скидають у бетоновані ями, 
де вона пошарово розрівнюється, заливається водою й залишається на 3-4 дні. 
Потім глину подають спочатку в склад чи безпосередньо на завод для переробки 
на машинах. Інший спосіб – глину безпосередньо з кар’єру подають на завод до 
дробильної і зволожуючої машини. З метою одержання більш однорідної маси 
глину піддають вивітрюванню. Спосіб обробки сировини залежить від його ха
рактеру і роду виробу.

Для виділення каменів із глини застосовують іноді кам’яновиділяні вальці. 
Ці вальці одночасно переробляють глину як гладкі вальці. Камені підводяться до 
одного кінця вальців спіралями і по ринві викидаються.

У багатьох випадках якість глини така, що вона може безпосередньо надхо
дити в ящиковий живильник (бешикер), що складається з 2-4 відділень, у залеж
ності від числа сортів глини, що змішується. У вихідного отвору живильника 
міститься обертовий вал з насадженими на нього шнеками чи рухливі граблі, що 
подають глину, яка підійшла до вихідного отвору живильника, частково розби
вають шматки, що трапляються на шляху, і скидають глину під бігуни. Під бігу
нами глина добре розмелюється і продавлюється через дірчасту тарілку бігунів 
(величина отворів близько 3 мм). У бігуни нерідко підкидають бракований си
рець. Іноді між живильником і бігунами (здебільшого при виробництві черепиці) 
встановлюється зволожуючий шнек, куди надходить необхідна кількість води. 
Добавка води до маси часто здійснюється під час обробки її бігунами. У цьому 
випадку застосовують так звані мокрі бігуни.

7.4.3. Формування, сушіння і випал цегли

Глина з-під бігунів проходить одну чи дві пари гладких вальців і надходить у 
цегельний стрічковий прес, що з’єднують із різальним апаратом. Дріт різального 
автомата відрізає цеглу від глиняної стрічки і миттєво відходить назад. Відрізна 
цегла попадає (на ребро) на підкладкові дерев’яні рами. Оскільки швидкість рам 
трохи більша, ніж глиняної стрічки, то між відрізаними цеглами утворюються про
міжки, необхідні при наступному сушінні. Після розфасовки по рамах сирець попа
дає в сушильну камеру. По заповненню камера щільно защіпається і обігрівається.

Сушіння цегли здійснюється в сушилках наступних типів: із природним 
сушінням, зі штучним і комбінованим. Природні способи застосовуються голов
ним чином при невеликій продуктивності заводу. Природне сушіння досить три
вале і при великому обсязі виробництва не цілком рентабельне, тому що потріб
но багато складського простору, й успіх роботи значною мірою залежить від 
погоди. Для штучного сушіння застосовують тепло відпрацьованої пари, а в де
яких випадках тепло димових газів. Нагріте повітря (350-400 °С) відсмоктується 
з випалювальної печі і подається в сушильну камеру. Завдяки поступовому під
йому температури у закритій сушильній камері з часом утворюються випари 
води без помітного руху повітря. Це дуже сприятливо впливає на сушіння цегли, 
особливо з чуттєвих до режиму сушіння глин, у перший період. Сирець нагріва
ється у вологому повітрі, і передчасного висихання його поверхні не відбуваєть
ся, а волога рівномірно випаровується з усієї маси сирцю. Для забезпечення рів
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номірності тяги і роботи в печі встановлюють вентилятори. Гази продуктів го
ріння використовуються для сушіння порівняно рідше, тому що вони виклика
ють газову ерозію конструкцій. Їх варто пропускати чи по трубах, чи по каналах 
під підлогою сушарки.

Висушена цегла за допомогою різного роду підйомників і вагонеток пода
ється в піч для випалу. Випал цегли звичайно здійснюється в кільцевих печах 
„зиг-заг”, а останнім часом у тунельних печах. Дана операція здійснюється при 
температурі від 900 до 1000 °С. При одержанні ж так званого „залізняку” випал 
відбувається до початку спікання. У залежності від виду глини і часто від ступе
ня випалу вироби одержують різне забарвлення: при нормальному випалі – чер
воне, при слабкому – рожеве, при сильному – темно-червоне. Існують також гли
ни, багаті вапном, що додають цеглі жовте чи рожево-жовте забарвлення. Гарна 
стінова цегла повинна мати матову поверхню (не склоподібну), при ударі давати 
дзвінкий, ясний звук, не мати тріщин на лицевих сторонах, раковин і внутрішніх 
порожнин. Вона повинна мати однорідний злам, бути досить пористою і легкою. 
Згідно зі стандартами у залежності від міцності й інших показників глиняна цег
ла поділяється на сорти: марка 150, 100 і 75.

Для виробництва цегли використовуються в основному легкосплавні глини 
середньої пластичності, що містять до 45-50 % піску без великих включень вапна 
та каменю. Цегельні глини вміщують 53-81 % SiO2, 7-23 % Al2O3, 2,5-8,0 % Fe2O3, 
0,7-13,8 % CaO, 0,5-2,0 % MgO. Втрати при прожарюванні цієї глини 3,3-13,3 %, її 
лінійна усадка при сушінні 5-12 %, лінійна усадка при випалюванні до 1000 °С 5-
9 %; водопоглинання після випалювання до 1000 °С 8-20 %.

Добута в кар’єрі та доставлена на завод глина піддається обробці. При цьо
му розпадається її природна структура, вона рівномірно перемішується з добав
ками, зволожується до стану однорідного робочого тіста.

Середні норми витрат сировини на 1000 штук цегли:
 глиняна цегла – звичайна пластичного формування – 2,5 м3; 
 звичайна вакуумована – 2,75 м3;
 з пустотністю в 40 % – 1,5 м3.
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