Wszystko, co chcielibyÊcie wiedzieç

o glinie, a boicie si´ zapytaç

Cz´Êç 1 – fakty, zalety i zabobony

na stronie obok i powy˝ej:
— technika budowy kolebki nubijskiej
— podpis

Marcin Mateusz Ko∏akowski
Nie ka˝dy wie, ˝e glina spe∏ni∏a
istotà rol´ w rozwoju
architektury — kto wie, ˝e
i przysz∏oÊç nale˝y do niej?

Czy˝ nie mamy w Afryce i Hiszpanii murów z ziemi
[…]. Takie mury przetrwajà wieki, sà odporne na
deszcz, wiatr, ogieƒ, a ich trwa∏oÊç wy˝sza od
cementu.
Pliniusz — I wiek p.n.e.

54

wojna b∏ota z gad˝etami
Materia∏y wspó∏czesnoÊci — „Êwi´ta trójca”
modernizmu — beton-szk∏o-aluminium. Paradoksalna zasada: im produkt dro˝szy, tym bardziej po˝àdany, im bardziej skomplikowany
i przemys∏owo przetworzony, tym ∏atwiejszy do
nabycia, do g∏ównego zastosowania. G∏ówny
nurt uwodzi technicznymi nowinkami prasy
„fachowej”. Rozwiàzania architektów tego
nurtu, którzy mówià o ekologii, okazujà si´
cz´sto gad˝etami wspierajàcymi przemys∏, bynajmniej nie ekologiczny.
Z drugiej strony architekci-ekolodzy, próbujàcy znaleêç miejsce dla etyki w architekturze,
traktowani sà jako podejrzana sekta. Proponujà oni technologie proste, tworzàce ma∏o odpadów i wymagajàce niskiej energii wbudowanej, (energii potrzebnej na wytworzenie
i transport materia∏u). Na naszych oczach te
dwa obozy prowadzà dialog, k∏ótnie, wojn´.
Spory o to „kto ma racj´” b´dà jednak jedynie
czczà wymianà uprzedzeƒ i niepotwierdzonych
anegdot dopóty, dopóki dyskusja nie oprze si´
na faktach i rzetelnej wiedzy. O dziwo jednak
wiedza o materia∏ach naturalnych i prostych
technikach jest paradoksalnie trudna do zdo-

bycia — podczas gdy dost´pna jest, a˝ do przesytu, wiedza na temat skomplikowanych nowych technologii. To zjawisko nie tylko charakterystyczne dla architektury. W ksi´garniach
nie pytajcie o poezj´, pó∏ki zamurowane tu sà
tak zwanymi „ksià˝kami informatycznymi”
(majàcymi intelektualnà wartoÊç instrukcji
obs∏ugi i udowadniajacymi, ˝e informacja nie
ma nic wspólnego z màdroÊcià). Alienacja
wspó∏czesnego cz∏owieka polega na tym, ˝e
∏atwiej dowiedzieç si´ czegoÊ o Ksi´˝ycu ni˝
o Ziemi. Porozmawiajmy, wi´c dzisiaj… o ziemi.
czy warto to b∏otem obrzucaç?
W kolejnych numerach postaramy zastanowiç
si´ nad poezjà, mo˝liwoÊciami i pi´knem architektury z ziemi. W tym miesiàcu skupimy
si´ na cechach tego niezwyk∏ego i niedocenianego budulca. Materia∏ zwany glinà, b∏otem
lub po prostu ziemià, s∏u˝y∏ przez tysiàce lat
architekturze z imponujàcymi efektami. Z gliny budowano trwa∏e, istniejàce do dziÊ piramidy, szesnastopi´trowe minarety, zdrowe domy
i t´tniàce ˝yciem miasta. Przez XX stulecie materia∏ ten uznawany za prze˝ytek. Dzisiaj coraz
Architektura & Biznes 62005

wi´cej naukowców i architektów bada go i odkrywa zaskakujàce jego w∏aÊciwoÊci i potencja∏. Czym jest zatem glina?
Jest produktem wietrzenia ska∏, przez co jest
ona mieszaninà i∏u (czàsteczki mniejszej od
0,002 m), py∏u (od 0,002 do 0,06 mm) i piasku
(0,06 do 2 mm).* Ârodkiem wià˝àcym jest i∏,
zaÊ py∏ i piasek sà materia∏em wype∏niajàcym.
W zale˝noÊci od tego, który komponent przewa˝a, mówimy o glinie ilastej(t∏ustej), pylistej
albo piaszczystej (chudej). W zale˝noÊci od
miejsca pochodzenia, glina ma ró˝ny sk∏ad
i w∏aÊciwoÊci. W∏aÊciwoÊci te mo˝na stosunkowo ∏atwo poprawiaç dosypujàc piasku, i∏u,
wapna lub innych materia∏ów. Glina budowlana nie powinna zawieraç elementów roÊlinnych.
Glina ma swojà magi´ — b´dàc wilgotna
staje si´ plastyczna, lecz wysuszona mo˝e nawet staç si´ wodoodporna. Odpowiedzi, dlaczego materia∏ ma dwa oblicza badacze poszukujà w mikrostrukturze gliny. Wa˝nà rol´ spe∏niajà tu na∏adowane elektrycznie moleku∏y i∏u.
Urabiajàc glin´ w wodzie, czàsteczki otaczajà
si´ wodà, Êlizgajàc si´ po sobie. Podczas
schni´cia p∏ytki i∏u ciasno przylegajà do siebie.
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Si∏y spójnoÊci wp∏ywajà na wytrzyma∏oÊç gliny
na Êciskanie i rozciàganie, a teoretyczne mogà
sprawiç, ˝e b´dzie mia∏a du˝à odpornoÊç na
deszcz. Budowle z gliny majà swoje wady, którym przeciwstawiç mo˝na szereg zalet. Wymieƒmy jedne i drugie.
wady
— Glina nie jest materia∏em normowanym. Wydobywana w ró˝nych miejscach
ma ró˝ne w∏aÊciwoÊci i dlatego, czasem
w zale˝noÊci od potrzeb wskazane b´dzie
dodanie komponentów, które zwykle sà bardzo ∏atwo dost´pne — takich jak piasek,
màka, s∏oma, makulatura lub nawet woda
ze Êledzi.
— Glina kurczy si´ podczas schni´cia.
Przez odparowanie wody koniecznej do zaktywizowania lepkoÊci gliny, zmniejsza si´ jej
obj´toÊç i mogà powstaç p´kni´cia. Skurcz
mo˝na znacznie zredukowaç poprzez
zmniejszenie iloÊci dodawanej wody albo
te˝ i∏u, oraz poprzez optymalizacj´ uziarnienia.
— Glina nie jest wodoodporna. Nale˝y
chroniç jà przed deszczem, co mo˝na roz-

wiàzaç Êrodkami architektonicznymi (poprzez zastosowanie okapu, coko∏u chroniàcego przed wodà odpryskowà, izolacji poziomej odcinajàcej nasiàkanie), jak równie˝
poprzez zabezpieczenie powierzchni — pow∏okami malarskimi, impregnacja lub wodoodporne tynki.
zalety
Powy˝sze wady równowa˝à nieb∏ahe zalety:
— Glina reguluje wilgotnoÊç powietrza.
Ma zdolnoÊç szybkiego wch∏aniania i oddawania wilgoci. Nie pozwala, by w pomieszczeniu by∏o zbyt sucho, ani zbyt wilgotno.
Niewypalane gliniane ceg∏y potrafià wch∏onàç ok. trzydziestu razy wi´cej wody ni˝
ceg∏y wypalane. WilgotnoÊç wzgl´dna
(pi´çdziesiàt procent), którà zapewniajà gliniane Êciany wytwarza nie tylko szczególnie
przyjemny, zdrowy klimat wn´trza, glina
przeciwdzia∏a zmniejszeniu si´ wilgotnoÊci
powietrza poni˝ej czterdziestu procent, co
mo˝e prowadziç do wyschni´cia b∏ony Êluzowej (a tym samym do zwi´kszonego ryzyka zachorowaƒ w wyniku przezi´bienia).
Glina redukuje równie˝ powstawanie ku-
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rzu, uaktywnia zdolnoÊci obronne skóry
przed mikrobami, zmniejsza ˝ywotnoÊç
wielu bakterii i wirusów, redukuje przykre
zapachy oraz zapobiega na∏adowaniu elektrostatycznemu przedmiotów w pokoju.
— Glina magazynuje ciep∏o. Glina, podobnie jak inne ci´˝kie materia∏y budowlane,
magazynuje ciep∏o i przyczynia si´ w ten
sposób do poprawy klimatu mieszkania.
Przy pasywnym korzystaniu z energii s∏onecznej staje si´ doskona∏à masà termicznà,
gromadzàcà ciep∏o na ch∏odnà noc.
— Glina oszcz´dza energi´ i zmniejsza
zanieczyszczenie Êrodowiska. Glina,
w przeciwieƒstwie do innych materia∏ów
budowlanych, potrzebuje podczas przygotowania i przerabiania bardzo ma∏o energii
powodujàc tym samym znikome zanieczyszczenie Êrodowiska. Zazwyczaj odpowiednià glin´ mo˝na znaleêç w pobli˝u placu budowy, lub wr´cz na nim, wykorzystujàc materia∏ z wykopów. Dzi´ki oszcz´dnoÊci
na transporcie i przetwarzaniu w wysokich
temperaturach glina potrzebuje tylko ok.
jeden procent energii potrzebnej do produkcji tej samej iloÊci ceg∏y wypalanej albo be-
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tonu. KtoÊ mo˝e powie — „przecie˝ ceg∏a
jest glinà”. OczywiÊcie tak, jednak ceg∏a jest
glinà wypalanà przez kilka godzin w temperaturze od oÊmiuset do tysiàca dwustu stopni Celcjusza — a zatem przyczynia si´ do
tworzenia zanieczyszczeƒ i niszczenia paliwa.
— Glin´ mo˝na ponownie u˝yç. Niewypalonà, surowà glin´ mo˝na ponownie u˝yç.
Nale˝y jà jedynie rozdrobniç i zmoczyç
wodà po czym natychmiast gotowa jest do
„recyklingu”. A wi´c, w odró˝nieniu od innych materia∏ów, glina nigdy jako gruz nie
zaÊmieca Êrodowiska.
— Glina konserwuje drewno. Drewno i inne materia∏y organiczne otoczone przez
glin´ dzi´ki równowadze jej wilgotnoÊci,
zostajà albo osuszone, albo te˝ pozostajà
suche, co uodparnia je na zagrzybienie i zaatakowanie przez insekty. (Szkodniki potrzebujà w zasadzie od czternasto- do
osiemnastoprocentowej a grzyby ponad
dwudziestoprocentowej wilgotnoÊci.)
— Glina wià˝e substancje szkodliwe. Glina absorbuje szkodliwe substancje w pomieszczeniach. ZdolnoÊç absorpcji obcych

substancji, np. tych szkodliwych, przez minera∏y i∏u wykorzystuje tak˝e przemys∏ —
w centrum badaƒ jàdrowych w Karlsruhe
stosuje si´ metod´ odzyskiwania fosfatu
przy pomocy gliny o du˝ej zawartoÊci i∏u.
— Glina jest materia∏em spo∏ecznym.
Techniki ziemi sprzyjajà rozwojowi lokalnej
produkcji i zachowaniu niezale˝noÊci kulturalnej regionu i kraju. Proces budowanie zacieÊnia spo∏eczne wi´zy, a co równie˝ niezmiernie wa˝ne, stwarza wi´zi u˝ytkownika
ze Êrodowiskiem. Glina nadaje si´ do budowania przez ka˝dego. Budowanie domów
z gliny mogà zazwyczaj wykonywaç i laicy
(kierowani jednak przez fachowca).
— Glina zatrzymuje promieniowanie
o wysokiej frekwencji. Glina stanowi
wi´ksze zabezpieczenie przed promieniowaniem o wysokiej cz´stotliwoÊci, wyst´pujàce np. przy telefonii komórkowej UMTS
i GPS, ni˝ inne, lite materia∏y Êcienne. Podczas gdy typowe dachówki ceramiczne albo
cementowe minimalnie izolujà promieniowanie, to sklepienia gliniane gruboÊci dwudziestu czterech centymetrów zatrzymujà
go a˝ do 99,9 procent.
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— Glina jest materia∏em plastycznym
i rzeêbiarskim. ¸atwiej ni˝ jakikolwiek
inny materia∏ pozwala si´ kszta∏towaç. W zale˝noÊci od gustu i potrzeb mo˝na z niej zrobiç albo g∏adkà, twardà powierzchni´, albo
plastycznà p∏askorzeêb´. W czasie budowy
dopóki glina nie wysch∏a mo˝na ∏atwo modelowaç, wycinaç i wstawiaç jej fragmenty, a
zmiany pozostajà niewidoczne. Jest to materia∏ doskona∏y w czasie budowy. Skóra robotników nie jest nara˝ona na dzia∏anie niszczàce (wszyscy znamy przecie˝ terapie b∏otne i
maseczki upi´kszajàce). Mo˝na wi´c powiedzieç, ˝e budowa z gliny w przeciwieƒstwie
do klasycznych technik jest terapià.
zabobony
Przesàdy odnoszàce si´ do gliny jako materia∏u budowlanego sà niestety wcià˝ jeszcze powszechne, a opierajà si´ z regu∏y na niewiedzy.
Wielu osobom ci´˝ko akceptowaç fakt, ˝e sama
natura oferuje nam materia∏, którego nie trzeba „uszlachetniaç” — ˝e ziemia z wykopu pod
fundamenty i piwnice nie musi byç odtransportowana, a zamiast tego mo˝e s∏u˝yç jako
budulec.
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Znamienna jest historia pewnego murarza,
którà przytacza profesor Gernot Minke. Murarz mia∏ za zadanie wymurowaç Êcian´ budynku z gliny. „To˝ to jest jak w Êredniowieczu,
teraz musimy jeszcze tylko r´ce w takim »g…«
umazaç” — oburza∏ si´. Po tygodniu z uÊmiechem pokaza∏ swoje r´ce profesorowi mówiàc:
„Prosz´ spojrzeç na te d∏onie, widzia∏ pan ju˝
kiedyÊ tak g∏adkie u jakiegoÊ murarza? Taka
robota sprawia naprawd´ radoÊç, tu nie ma
ostrych kantów”.
Potoczne zarzuty przeciw glinie bardzo ∏atwo
jest odeprzeç. Na przyk∏ad opinia mówiàca, ˝e
glina jest niehigienicznym materia∏em budowlanym, bo gnie˝d˝à si´ w niej myszy i robactwo, jest w zupe∏noÊci nies∏uszna i nie dotyczy
litych, masywnych budowli. Nieprawdà jest
te˝, ˝e glina musi si´ Êcieraç i rozmakaç od
wn´trza domu. Wr´cz przeciwnie, powierzchnie Êcian glinianych dla zwi´kszenia odpornoÊci na Êcieranie pokrywane sà farbami kazeinowymi, kazeinowo-wapiennymi albo innymi, dzi´ki czemu mo˝liwe jest zmywanie ich
na mokro — tak praktyczne w kuchniach i ∏azienkach. Przy tym, w porównaniu do wykafelkowanych Êcian ∏azienek, te z gliny sà wr´cz

bardziej higieniczne, poniewa˝ samoistnie
szybko redukujà nadmiernà wilgoç ∏azienki
i zapobiegajà w ten sposób tworzeniu si´ grzybów pleÊniowych.
Nasuwa si´ pytanie — „skoro budynki z gliny sà tak dobre, a budowaç je tak ∏atwo, to
czemu jest tak trudno?” Na to pytanie odpowiemy w drugiej cz´Êci artyku∏u w kolejnym
numerze, gdzie omówi´ te˝ kilka przyk∏adów.
Marcin MATEUSZ KO¸AKOWSKI
* Polskie nazewnictwo przechodzi obecnie du˝e
metamorfozy, poniekàd wynikajàce z dostosowywania si´
do norm europejskich. Przyj´te tutaj okreÊlenia sà zgodne
z definicjami w literaturze niemieckiej, jako ˝e naukowcy
z tego kraju grajà wiodàca role w badaniach nad
budownictwem z gliny.

na stronie obok (u góry) i powy˝ej:
— pa∏ac z okresu Ramzesa II, górny Egipt, budowla sprzed 3200 lat
— Turku, Finlandia, proj.: Raul Sandoval
— dom mieszkalny, Tuscon, Arizona, proj.: Paul Weiner
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