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OPINIA O INNOWACYJNOŚCI 

   

W południowo-wschodniej części Polski zasoby surowców naturalnych są niewielkie  

i mało zróżnicowane. Najliczniejszą grupę surowcową stanowią piaski i żwiry oraz surowce ilaste. 

Trzecie miejsce w województwie podkarpackim stanowią złoża kamieni łamanych i blocznych, 

które obejmują w sumie około 50 złóż [1]. Zasoby te występują głównie w powiecie sanockim 

 i bieszczadzkim i są to przede wszystkim złoża piaskowców, głównie cergowskich. 

Dolnooligocenskie piaskowce cergowskie występują w dwóch jednostkach tektonicznych polskich 

Karpat fliszowych: część południowo-wschodnia na obszarze jednostki dukielskiej oraz część 

północnowschodnia jednostki śląskiej [2]. Na tym obszarze wydobycie piaskowca cergowskiego 

ma miejsce w kamieniołomie w Lipowicy (głównie kruszywa i kamień łamany) oraz w Komańczy 

(głównie kamień bloczny).  

Najbardziej charakterystyczną cechą dla piaskowców, jako grupy kamienia, jest bardzo 

duża zmienność parametrów zarówno fizycznych jak i mechanicznych. Spowodowane jest to 

oczywiście zróżnicowanym składem mineralnym materiału skalnego oraz procesom 

skałotwórczym. Większość piaskowców stosowanych jako kamień bloczny to skały o szkielecie 

ziarnowym zbudowanym z ziaren kwarcu. W budownictwie wykorzystywane są również tzw. 

piaskowce szarogłazowe, w których ziarna mineralne są fragmentami starszych skał oraz bardzo 

rzadko piaskowce arkozowe (piasek skaleniowy). Czynnikiem decydującym o zwięzłości skały 

jest spoiwo – substancja łącząca ziarna mineralne. Ze względu na skład mineralny i chemiczny, 

możemy wyróżnić spoiwa: krzemionkowe (wiążące bardzo silnie), węglanowe, ilaste lub żelaziste 

(z reguły słabsze).  

Skład mineralny piaskowców cergowskich przedstawia się następująco: 23-40% kwarcu, 

skalenie i łyszczyki w ilości nie przekraczającej w sumie 20% oraz spoiwo węglanowe, którego 

udział jest zmienny i waha sie w przedziale 8,7-45,8%. Piaskowce te zostały zaliczone go grupy 

tzw. piaskowców szarogłazowych. [4]. Procesy diagenetyczne obejmujące procesy 

rozpuszczania, krystalizacji i rekrystalizacji spoiwa węglanowego oraz bardzo intensywna 

kompakcja osadu miały duży wpływ na kształtowanie się struktury i tekstury piaskowców, co 

bezpośrednio przekłada się bardzo wysokie wartości parametrów technicznych warstw 
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cergowskich. Potwierdzają to liczne badania zarówno opublikowane w literaturze [5], jak  

i w niepublikowanych Orzeczeniach o jakości wydanych przez LBWSiWK [9-13]. 

Aktualne badania [Sprawozdanie z badań nr 354] potwierdzają wysoką jakość techniczną 

kamienia cergowskiego z kopalni Komańcza – Jawornik. Charakteryzuje się wysoką gęstością 

objętościową wynoszącą 2652 kg/m3 i niską porowatością otwartą na poziomie 2,47%. Skutkuje 

to niską nasiąkliwością przy ciśnieniu atmosferycznym wynoszącą 0,93% oraz pełną 

mrozoodpornością (56 cykli zamrażania do temperatury -17,5°C i rozmrażania w wodzie). 

Wymienione parametry fizyczne wynikają ze zbitej masywnej i sztywnej tekstury skały. 

Porównując te parametry z innymi materiałami kamiennymi stosowanym w budownictwie to  

z powodzeniem można je zestawić ze skałami magmowymi (granitami, andezytami i porfirami) 

czy też metamorficznymi jak marmur czy kwarcyt. Nasiąkliwość dla ww. skał zawiera się  

w granicach do maksymalnie 1,7% [3,6], natomiast gęstość objętościowa wynosi około 2500 

kg/m3 do 2700 kg/m3. Dla porównania inne piaskowce charakteryzują się bardzo dużą 

zmiennością parametrów fizycznych, np. Zagrożdżon [3] podaje przedziały dla kwarcytowych  

i szarogłazowych. Dla szarogłazowych przedziały zmienności parametrów fizycznych są bardzo 

małe i w zasadzie pokrywają się z opisywanym piaskowcem cergowskim, natomiast kwarcytowe 

przedstawiają się następująco: gęstość objętościowa 1,92 – 2,65 g/cm3, porowatość całkowita do 

26,4%, natomiast nasiąkliwość 0,45 – 9,31%. Dla przykładu piaskowce używane jako materiał 

kamienny: dolnośląski piaskowiec ze Szczytnej Śląskiej: gęstość objętościowa 2,31 g/cm3, 

nasiąkliwość 3,02 % [7], czerwony piaskowiec śląski gęstość objętościowa 2,27 g/cm3, 

nasiąkliwość 4,5 % [8]. 

Wytrzymałość na ściskanie i na zginanie oraz ścieralność na tarczy Boehmego została 

przebadana w 3 stanach: powietrzno-suchym, nasycenia wodą oraz po badaniu 

mrozoodporności. Średnia wytrzymałość na ściskanie w stanie powietrzno-suchym wyniosła ok. 

184 MPa, natomiast po nasyceniu wodą 140 MPa. W przypadku wytrzymałości na zginanie 

parametr ten uplasował się na poziomie 27 MPa dla próbek suchych i 21 MPa dla próbek 

nasyconych. Badane próbki piaskowca wykazały ścieralność na tarczy Boehmego na poziomie 

16 095 mm3 w stanie powietrzno-suchym oraz 45 709 mm3 w stanie nasycenia wodą. Cykliczne 

zamrażanie i rozmrażanie próbek piaskowca nie spowodowało zmniejszenia wytrzymałości na 

ściskanie oraz zginanie w porównaniu do wytrzymałości po nasyceniu wodą.  

Według systematyki przedstawionej w [3] wytrzymałość na ściskanie dla piaskowców 

zawiera się w granicach62-160 MPa dla szarogłazowych, natomiast kwarcytowe mogą przenosić 

naprężenia nawet wynoszące 204 MPa. Przedstawione powyżej piaskowce z Dolnego i Górnego 

Śląska charakteryzują się znacznie niższymi wartościami wytrzymałości na ściskanie i na 

zginanie w stanie powietrzno -suchym: piaskowiec ze Szczytnej Śląskiej – na ściskanie 140 MPa, 

na zginanie 7,9 MPa [7], czerwony piaskowiec na ściskanie w stanie powietrzno suchym 64 MPa, 

natomiast po nasyceniu wodą 59 MPa [8]. Parametry wytrzymałościowe można z powodzeniem 
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zestawić na równi z wartościami takich skal jak granit, sjenity, bazalty czy porfiry [3]. 

Wytrzymałość na ściskanie uplasowuje się na tym samym poziomie co najlepszy polski granit ze 

Strzegomia (w stanie powietrzno – suchym 175 MPa – 187 MPa, w stanie po mrozoodporności 

158 MPa – 167 MPa) [6]. Natomiast wytrzymałość na zginanie dla piaskowca cergowskiego jest 

ponad dwukrotnie wyższa niż granitu strzegomskiego, dla którego wynosi: w stanie powietrzno –

suchym 11,2 MPa – 14,9 MPa, po badaniu mrozoodporności 10,1 MPa – 14,5 MPa [6]. Tak 

wysoka wytrzymałość na zginanie pozwala wykonywać z tego materiału płyty oraz elementy 

belkowe o dużych rozpiętościach.  

Zestawiając wyniki aktualnych badań [Sprawozdanie 354] z badaniami wcześniejszymi 

[Sprawozdanie nr 290] wartości są bardzo zbliżone do siebie, a dodatkowo analizując 

współczynniki zmienności w obrębie jednego parametru (około 0,02-0,06, z wyjątkiem 

wytrzymałości na zginanie i ścieralności na tarczy Boehmego po nasycaniu, gdzie wynoszą 

0,16 - 0,19) wskazują na bardzo jednorodny materiał w obrębie całego złoża. Materiał skalny  

o tak dobrych właściwościach technicznych i bardzo wysokiej jednorodności może być z wielkim 

powodzeniem stosowany zarówno jako elementy architektonicznego wykończenia budowli jak  

i samodzielne elementy budowlane. Piaskowiec cergowski z kopalni Komańcza- Jawornik może 

z powodzeniem konkurować z innymi materiałami skalnymi uważanymi za niezniszczalne  

i wieczne.  

 

WNIOSKI 

1. Kamień cergowski charakteryzuje się bardzo wysoką jakością techniczną. 

2. Wysoka gęstość objętościowa, niska porowatość, niska nasiąkliwość oraz pełna 

mrozoodporność – parametry porównywalne do skał magmowych i metamorficznych. 

3. Wytrzymałość na ściskanie taka sama jak strzegomski granit. 

4. Wytrzymałość na zginanie dwukrotnie wyższa niż granitu ze Strzegomia. 

5. Współczynniki zmienności wskazują na bardzo jednorodny materiał w obrębie całego 

złoża. 

6. Zastosowanie piaskowców cergowskich: płyty okładzinowe, posadzkowe, schodowe, 

kostka brukowa, parapety. 
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