
mgr in¿. arch. Piotr FORNALCZYK

S³owa kluczowe:

Katedra In¿ynierii Budowlanej, SGGW w Warszawie
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa
e-mail: Piotr_Fornalczyk@sggw.pl

Abstrakt

W artykule przedstawiono krótki opis technologii wytwarzania oraz charakterystykê gotowego produktu. Przedstawiono tak¿e
wiele sposobów wykorzystania i zastosowania keramzytu w budownictwie, geotechnice, drogownictwie i ogrodnictwie.
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KERAMZYT - MATERIA£ O BARDZO WIELU
ZASTOSOWANIACH

Keramzyt jest, najproœciej rzecz ujmuj¹c, sztucznym kru-
szywem, produkowanym z naturalnego surowca. Jest wypa-
lany z gliny ilastej, która pêcznieje pod wp³ywem wysokiej
temperatury. Surow¹ glinê po wydobyciu poddaje siê przez
jakiœ czas le¿akowaniu, a nastêpnie siê j¹ uplastycznia i rozdra-
bnia. Potem tak przygotowany surowiec wêdruje do specjal-
nych, obrotowych pieców, gdzie jest wypalany w temperaturze
1150°C. Efektem s¹ ró¿ne frakcje spieczonych, lekkich grudek,
porowatych wewn¹trz i pokrytych wypalon¹, ceramiczn¹
skorupk¹ [1]. Kruszywo lekkie, niepalne, obojêtne chemicznie,
odporne na dzia³anie wilgoci, czynników biologicznych (ple-
œni, grzybów), nie lubiane przez gryzonie i na dodatek o do-
brych parametrach izolacyjnoœci termicznej.

W zale¿noœci od uziarnienia, keramzyt sprzedawany jest
w szeœciu podstawowych frakcjach, ró¿ni¹cych siê wielkoœci¹
grudek i ciê¿arem objêtoœciowym (im drobniejsze grudki tym
wiêkszy ciê¿ar) [2]. Dziêki swym w³aœciwoœciom keramzyt
znajduje bardzo szerokie zastosowanie w budownictwie i nie
tylko, tak¿e w geotechnice, drogownictwie i ogrodnictwie.

Jak wspomniano wy¿ej, keramzyt stosowany jest w geo-
technice. Czêsto zdarza siê, ¿e w miejscu posadowienia
projektowanego obiektu mamy do czynienia ze s³ab¹ noœnoœci¹
gruntu. Mo¿emy wtedy zastosowaæ odpowiedni sposób
fundamentowania, to znaczy posadowiæ budynek na palach,
studniach, za pomoc¹ skrzyñ lub p³yt fundamentowych.
Oczywiœcie wybór rozwi¹zania zale¿y od konkretnej sytuacji,
niemniej jednak wszystkie wy¿ej wymienione metody s¹ meto-
dami bardzo kosztownymi. I tu czêsto przychodzi nam z pomo-
c¹ w³aœnie keramzyt, którym mo¿emy wype³niæ b¹dŸ uzupe³niæ
wadliwe, naturalne pod³o¿e. Najpierw usuwamy nienoœne
warstwy gruntu. Nastêpnie na podk³ad z geow³ókniny wysypu-
jemy i zagêszczamy warstwami keramzyt. Pod wp³ywem
zagêszczania keramzyt traci oko³o 10% objêtoœci pocz¹tkowej.
Tak przygotowany materia³, przykryty dodatkowo geow³ó-
knin¹, stanowi gotowy podk³ad pod wszelkie klasyczne
podbudowy. Pod fundament (najczêœciej w formie p³yty funda-
mentowej), pod posadzkê, czy nawet pod warstwy drogowe.

W drogownictwie, oprócz opisanego wy¿ej zastosowania,
keramzyt pojawia siê jako sk³adnik masy keramzyto
asfaltowej. W przypadku budowy nawierzchni drogowej na
pod³o¿u z gruntów wysadzinowych, w celu przeciwdzia³ania
tworzeniu siê prze³omów, konieczne jest wykonanie warstw
mrozochronnych. Do ich wykonania stosowaæ mo¿na w³aœnie
masê keramzyto-asfaltow¹. Mo¿e byæ ona stosowana jako
noœna warstwa termoizolacyjna, lekka warstwa profiluj¹ca
powierzchnie i wype³niaj¹ca w obiektach in¿ynierskich oraz
jako posadzki specjalne, termoizolacyjne w obiektach
budowlanych.[3, 4].

W budownictwie g³ównym zastosowaniem keramzytu jest
wykorzystywanie go do produkcji ró¿nego rodzaju elementów

-

œciennych i stropowych oraz stropów wylewanych i posadzek,
a ponadto do ocieplania i wyrównywania stropów pod po-
sadzki. Lekki beton konstrukcyjny (produkowany z u¿yciem
keramzytu jako kruszywa) umo¿liwia uzyskanie wiêkszych
rozpiêtoœci przekryæ, zmniejszenie przekrojów elementów
konstrukcyjnych (szczególnie s³upów), oszczêdnoœci na zbro-
jeniu, deskowaniu, rusztowaniach pomocniczych i fundamen-
tach.[1, 5].

Pustaki z keramzytobetonu stosuje siê tak¿e do wykony-
wania elementów dŸwiêkoch³onnych, gdzie wykorzystywane
s¹ w³aœciwoœci tego materia³u jako izolatora akustycznego.

Bardzo czêsto w budynku (w ca³ym lub w czêœci) mamy do
czynienia z pod³ogami na gruncie. Tradycyjna pod³oga na
gruncie sk³ada siê z 6 warstw. Mo¿na ograniczyæ iloœæ tych
warstw oraz tym samym pracoch³onnoœæ takiej pod³ogi
poprzez zastosowanie keramzytu impregnowanego. Mamy do
czynienia wtedy jedynie z 4 warstwami, bowiem keramzyt
impregnowany zastêpuje nam podsypkê piaskow¹ i pod³o¿e
betonowe, gdy¿ odpowiednio zagêszczony staje siê warstw¹
o wystarczaj¹cej noœnoœci. Równoczeœnie warstwa ta stanowi
izolacjê termiczn¹ (rys. 1).

W przypadku pod³óg na gruncie z ogrzewaniem pod³ogo-
wym keramzyt jest te¿ z powodzeniem stosowany (rys. 2).
W strefie I, szerokoœci 1 m, wzd³u¿ œcian zewnêtrznych, nasy-
pujemy warstwê keramzytu impregnowanego gruboœci 30 cm.
W strefie II, wewn¹trz budynku, gruboœæ warstwy mo¿e
wynosiæ 20 cm. Po zagêszczeniu pokrywamy keramzyt szpry-

Rys. 1. Pod³oga na gruncie w piwnicy:

Fig. 1. On the ground floor of the basement:

1 - posadzka, 2 - szlichta cementowa, 3 - izolacja pozioma, 4 - szpryc
cementowy, 5 - keramzyt, 6 - pod³o¿e gruntowe, 7 - dylatacja
obwodowa

1 - flooring, 2 - cement screed, 3 - horizontal isolation, 4 - cement
squirts, 5 - keramzyt, 6 - ground surface, 7 - round dilatation
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cem cementowym stabilizuj¹cym o gruboœci oko³o 0,5 cm,
Stanowi on podk³ad pod warstwê izolacji przeciwwilgociowej,
wykonywanej z dwóch warstw papy lub folii. Kolejna warstwa
to ekran ze styropianu z foli¹ aluminiow¹, na którym znajduje
siê siatka stalowa, lub specjaln¹ mat¹ do uk³adania rurek
centralnego ogrzewania, na których nastêpnie uk³ada siê
jastrych, bêd¹cy - po wyschniêciu - podk³adem pod ostateczne
wykoñczenie odpowiednim rodzajem posadzki [1].

Keramzyt jest doskona³ym materia³em do docieplania
wszelkich stropów, w tym drewnianych. Dotyczy to nie tylko
budynków starych czy zabytkowych, ale tak¿e budynków
nowych.

Stosowana w stropach drewnianych tradycyjna izolacja
z polepy (mieszanina gliny, sieczki i wapna) ma ciê¿ar od 180
do 200 kg/m - przy œredniej gruboœci warstwy oko³o 15 cm.
Taka sama warstwa keramzytu wa¿y jedynie 40-50 kg/m ,
a wiêc prawie 80% mniej. Wykonanie warstwy keramzytu
miêdzy belkami stropu drewnianego powinno siê wykonywaæ
na deskowaniu „œlepego” pu³apu pokrytego najlepiej wosko-
wanym papierem. Strop drewniany musi byæ stropem „oddy-
chaj¹cym” to znaczy paroprzepuszczalnym, a wiêc nie mo¿e-
my stosowaæ w nim szczelnych folii z tworzyw sztucznych.
W przypadku starych pod³óg drewnianych mo¿emy dodatkowo
wykonaæ na nich warstwê nowej posadzki na p³ytach suchego
jastrychu i podk³adzie 2-6 cm keramzytu podsypkowego
(rys. 3).

Keramzyt doskonale nadaje siê tak¿e do wype³niania
stropów Kleina, stropów odcinkowych i sklepieñ ³ukowych
(rys. 4).

Kolejnym elementem budynku, w którym mo¿emy mieæ do
czynienia z zastosowaniem keramzytu s¹ stropodachy. Dzie-
limy je - jak wiadomo - na wentylowane i niewentylowane.
W obu przypadkach do ich wykonania, ocieplenia i wyt³u-
mienia akustycznego zastosowaæ mo¿na keramzyt izolacyjny.
W przeciwieñstwie do innych, tradycyjnych materia³ów, takich
jak np. ¿u¿el, keramzyt ma cechy czyni¹ce go materia³em
znacznie lepszym do takiego celu. Mo¿e on sam stanowiæ
warstwê izolacji termicznej i równoczeœnie kszta³tuj¹c¹ spadki
(rys. 5). Mo¿e byæ ³¹czony z innymi materia³ami termoizo-
lacyjnymi, na przyk³ad z p³ytami z we³ny mineralnej. Mo¿e
wreszcie stanowiæ kruszywo lekkiego betonu stosowanego do
wykonywania warstw spadkowych (rys. 6).

Rys. 2. Pod³oga z ogrzewaniem pod³ogowym na gruncie:

Fig. 2. Floor with underfloor heating on the ground:

1 - posadzka, 2 - szlichta cementowa, 3 - siatka stalowa pod³ogowa,
4 - styropian i folia aluminiowa, 5 - izolacja pozioma, 6 - szpryc
cementowy, 7 - keramzyt, 8 - pod³o¿e gruntowe, 9 - dylatacja obwo-
dowa, 10 - ogrzewanie pod³ogowe

1 - flooring, 2 - cement screed, 3 - steel mesh, 4 - strofom and
aluminium foil, 5 - horizontal isolation, 6 - cement squirts, 7 - kera-
mzyt, 8 - ground surface, 9 - round dilatation, 10 - underfloor heating
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Rys. 3. Keramzyt w stropie drewnianym:

Fig. 3. Keramzyt in wooden ceiling:

Rys. 4. Keramzyt w stropie Kleina:

Fig. 4. Keramzyt Klein ceiling:

Rys. 5. Stropodach pe³ny. Keramzyt stanowi ocieplenie i war-
stwê spadkow¹ równoczeœnie:

Fig. 5. Flatroof where keramzyt is warming and downward
layer at the same time:

1 - posadzka, 2 - suchy jastrych, 3 - keramzyt, 4 - deski pod³ogi,
5 - szczelina powietrzna 1 cm, 6 - izolacja akustyczna, 7 - keramzyt,
8 - papier woskowany, 9 - deski wsuwki, 10 - podsufitka

1 - flooring, 2 - dry screed, 3 - keramzyt, 4 - floor boards, 5 - air gap
1 cm, 6 - sound isolation, 7 - keramzyt, 8 - wax paper,
9 - slides boards, 10 - headliner

1 - posadzka, 2 - szlichta cementowa, 3 - izolacja akustyczna,
4 - keramzyt, 5 - paraizolacja, 6 - p³yty stropowe, 7 - tynk

1 - flooring, 2 - cement screed, 3 - sound isolation, 4 - keramzyt,
5 - vapor barrier, 6 - ceiling panels, 7 - plaster

1 - pokrycie bitumiczne dachu, 2 - warstwa izolacyjna, 3 - szlichta
cementowa 1,5-3,0 cm, 4 - lekki beton na bazie keramzytu, 5 - para-
izolacja, 6 - strop ¿elbetowy

1 - bituminous roof, 2 - insulating layer, 3 - cement screed 1,5-3,0 cm,
4 - lightweight concrete based on expanded clay, 5 - vapor barrier,
6 - reinforced concrete ceiling
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Rys. 6. Stropodach pe³ny z u¿yciem lekkiego betonu z kruszy-
wem keramzytowym:

Fig. 6. Roof with light concrete with admixture of keramzyt
aggregate:

1 - pokrycie bitumiczne dachu, 2 - warstwa izolacyjna, 3 - szlichta ce-
mentowa 1,5-3,0 cm, 4 - lekki beton na bazie keramzytu, 5 - paraizo-
lacja, 6 - strop ¿elbetowy

1 - bituminous roof, 2 - insulating layer, 3 - cement screed 1,5-3,0 cm,
4 - lightweight concrete based on expanded clay, 5 - vapor barrier,
6 - reinforced concrete ceiling

Tak¿e przy stropodachach wentylowanych z powodzeniem
mo¿na stosowaæ zasypki z keramzytu izolacyjnego. Swoistym
rodzajem stropodachu jest stropodach ,,zielony”, czyli pokryty
¿yw¹ warstw¹ roœlinnoœci. Przy realizacji dachu ,,zielonego”
keramzyt wykorzystywany jest jako:
- warstwa izolacji termicznej (keramzyt izolacyjny),
- warstwa drena¿owa (keramzyt budowlany),
- sk³adnik substratu ziemi uprawnej (keramzyt ogrodniczy).

Zastosowanie keramzytu ogrodniczego w substracie glebo-
wym rozluŸnia ziemiê, u³atwia dostêp wody i powietrza do
systemów korzeniowych i zmniejsza ciê¿ar substratu. Oprócz
tego, ¿e jest sk³adnikiem substratu, keramzyt mo¿e byæ
materia³em warstwy drenuj¹cej. G³ównym materia³em izolu-
j¹cym taki strop termicznie s¹ p³yty XPS, EPS lub z we³ny
mineralnej. Jako warstwê zewnêtrzn¹ - zamiast substratu gle-
bowego - mo¿na zastosowaæ wykoñczenie ¿wirowe lub na-
wierzchniê z p³yt chodnikowych, bruku czy kostki betonowej -
w zale¿noœci od indywidualnych potrzeb i miejsca [1].

Keramzyt cechuje ca³kowita mrozoodpornoœæ. Doskonale
sprawdza siê jako izolacja termiczna œcian piwnicznych i fun-
damentowych. Mo¿e stanowiæ równoczeœnie element drena¿u
opaskowego i powierzchniowego podziemnych partii bu-
dynku.

Jako materia³ do wykonywania drena¿u, keramzyt wyko-
rzystywany bywa przy budowie wysypisk œmieci. Jest tam
stosowany zarówno jako wype³nienie geokrat umacniaj¹cych
skarpy, jak i jako materia³ do wykonywania odwodnieñ
liniowych pod powierzchni¹ sk³adowiska. Podobne, choæ
niejako odwrotne dzia³anie ma keramzyt zastosowany jako
obsypka rur s³u¿¹cych rozs¹czaniu œcieków w ma³ych,
przydomowych, ekologicznych oczyszczalniach œcieków.
Prócz tego, ¿e jest bardzo dobrze przepuszczalny, to na jego
spieczonej powierzchni - ,,skorupce” doskonale rozwija siê
biologiczna b³ona s³u¿¹ca neutralizacji œcieków. Prócz tego
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keramzyt stanowiæ mo¿e sk³adnik pod³o¿a stanowi¹cego
oparcie mechaniczne dla rozrostu k³¹czy i systemów korze-
niowych filtrów roœlinno-gruntowych i roœlinno-wodnych.
Keramzyt jako obojêtny chemicznie, porowaty i trwa³y (oraz
stosunkowo tani) mo¿e byæ stosowany we wszystkich etapach
oczyszczania, a szczególnie przy etapach zwi¹zanych z roœ-
linami.

Roœliny to tak¿e zastosowanie keramzytu jako drena¿u
w donicach i do³kach przed posadzeniem w nich roœlin, jako
substrat do spulchniania ziemi (nie tylko w przypadku
opisanych powy¿ej ,,zielonych” dachów), czy te¿ jako pod-
sypka pod roœlinami, której warstwa o gruboœci 1-4 cm ogra-
nicza wysychanie ziemi i zapobiega porostowi chwastów.
Istotne mog¹ byæ tu tak¿e wzglêdy estetyczne - jednolite, czyste
t³o dla hodowlanych roœlin ozdobnych.

Keramzyt i roœliny to tak¿e zastosowanie go w uprawach
hydroponicznych, bêd¹cych czêsto doskona³¹ alternatyw¹ dla
tradycyjnych upraw ziemnych - szczególnie przy uprawach
w doniczkach lub pojemnikach.

Keramzyt jako materia³ izolacyjny stosowany jest tak¿e
jako wype³nienie kana³ów, w których przebiegaj¹ rury i ruro-
ci¹gi instalacyjne oraz kana³y wentylacyjne i grzewcze - szcze-
gólnie w strefach podposadzkowych. Keramzyt pe³ni wtedy
rolê nie tylko izolatora termicznego, ale równie¿ izolacji
akustycznej i - jako zupe³nie niepalny - zabezpieczenia
przeciwogniowego.

Keramzyt mo¿e byæ jeszcze innym izolatorem. Jego 15 cm
warstwa wysypana na powierzchniê zbiornika z gnojówk¹ lub
gnojowic¹ do 85% ogranicza emisjê z nich amoniaku do
atmosfery.

Jak przedstawiono powy¿ej, keramzyt jest materia³em,
który dziêki swym w³aœciwoœciom znajduje zastosowanie
w bardzo wielu dziedzinach ¿ycia jako materia³ naturalny, eko-
logiczny i stosunkowo niedrogi. Mo¿na z bardzo du¿ym
prawdopodobieñstwem stwierdziæ, ¿e przysz³oœæ znajdzie dla
tego materia³u kolejne - mo¿e zaskakuj¹ce i trudne w tej chwili
do przewidzenia - zastosowania.
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