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Streszczenie
Perlit jest to minera pochodzenia wulkanicznego, który tworzy si w wyniku szybkiego stygnicia lawy w rodowisku wodnym. Na bazie
szerokiego przegldu literatury wiatowej, w artykule przedstawiono informacje na temat podstawowych wasnoci perlitu oraz procesu jego
ekspandacji. Omówiono równie wykorzystanie tego materiau w rónych technologiach energooszczdnych stosowanych w budownictwie.
Szczególn uwag powicono najnowszej technologii czyli pustakom ceramicznym wypenionym perlitem. Przedstawiona zostaa charakterystyka cieplna tego typu materiaów oraz wyniki symulacji numerycznej transportu ciepa na przykadzie pustaka Poroton-T9. W pracy zamieszczono informacje dotyczce moliwoci budowy przegród zewntrznych wykonanych z tego typu materiaów. Zaprezentowano
równie inny alternatywny przykad zastosowania perlitu, który charakteryzuje si wysok izolacyjnoci ciepln, do wypeniania pustaków
szczelinowych. Ta technologia jest wdraana bezporednio na placu budowy. Kilka uwag podsumowujcych koczy artyku.
Sowa kluczowe: pustaki szczelinowe, perlit, izolacja cieplna, ciana zewntrzna, technologie energooszczdne

THE USE OF VERTICALLY PERFORATED BRICKS FILLED WITH EXPANDED PERLITE
IN ENERGY-SAVING TECHNOLOGIES
Perlite is a volcanic glass. It was formed as a result of lava cooling underwater. In this paper, based on worldwide literature review,
information is presented concerning basic physical properties of perlite and a process of its expansion. The utilization of perlite in energyef cient building technologies is demonstrated. The special attention is paid to hollow bricks lled with perlite insulation. The thermal
properties and results of numerical simulations of heat transfer through Poroton-T9 brick are shown. Information about the possibility of
using these types of materials for external wall construction is presented in the current paper. Another alternative example of using the
expanded perlite with high insulating properties for lling caves of vertically perforated bricks is also shown. This technology is applied
directly at the building site. Some conclusions nish the paper.
Keywords: Hollow brick, Perlite, Thermal insulation, External wall, Energy-saving technologies

1. Ogólna charakterystyka perlitu
Lawa wypywajc z podmorskich wulkanów stykajc si
z wod absorbowaa w swej strukturze nieznaczn jej ilo
– okoo kilku procent. Powstaa w ten sposób skaa nosi nazw perlit lub szko wulkaniczne i dziki zawartoci wody
ma interesujce wasnoci z punktu widzenia praktycznych
zastosowa w budownictwie. W temperaturze od 850 do
1000°C skaa zaczyna mikn. W tym czasie woda odparowuje i uchodzc ze struktury powoduje rozszerzanie si
materiau, który jednoczenie ulega spiekaniu. Objto powstaej substancji, zwanej perlitem ekspandowanym, wzrasta
od 7 do 20 razy w porównaniu z rozmiarem pocztkowym.
Gsto zmienia si od 1000-1200 kg/m3 do 30-150 g/m3.
Posta perlitu w poszczególnych etapach jego przetwarzania pokazano na Rys. 1.
Perlit w przewaajcej czci skada si z SiO2 (a72 %),
Al2O3 (a14 %), K2O (a4 %), Na2O (a3 %), Fe2O3 (a1 %),
CaO (a1 %), MgO (a0,5 %). Reszt stanowi inne skadniki i woda zwizana chemicznie. Dziki porowatej struktu-

rze materia charakteryzuje si ma wartoci wspóczynnika przewodzenia ciepa O mieszczc si w granicach od
0,045 do 0,065 W/mK. Ta cecha perlitu spowodowaa, e
znalaz on szerokie zastosowanie, w szczególnoci w przemyle budowlanym, który zuywa okoo 60 % wydobywanego surowca.
W zalenoci od prowadzenia procesu obróbki termicznej oraz rodzaju rudy mona uzyska materia kocowy
charakteryzujcy si poyskiem od woskowego do perowego i kolorem od biaego do szarego. Struktur perlitu o rónych gstociach nasypowych w 50-cio krotnym powikszeniu przedstawia Rys. 2.
Waciw budow granulek perlitu ujawniaj dopiero
zdjcia z mikroskopu skaningowego (Rys. 3). Bardzo rozwinita porowata powierzchnia nie stanowi bariery dla transportu wilgoci, a jednoczenie tworzy duy opór na drodze
przewodzenia ciepa.
Okoo 70 % rezerw wiatowych znajduje si na terenie
Turcji. Topcu i Isikdag [1] badali cegy ceramiczne charakteryzujce si duym oporem przewodzenia ciepa. Miay one
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Rys. 1. Wygld perlitu w kolejnych fazach procesu przeróbki:
a) ruda perlitu wydobywana w kopalni, b) perlit po zmieleniu, c) perlit po ekspandacji (fot. z archiwum ZGM „ZBIEC” S.A.).
Fig. 1. Appearance of perlite in consecutive stages of processing:
a) as-mined perlite ore, b) ground perlite, c) expanded perlite (photos
from the archive of ZGM „ZBIEC” S.A).
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Rys. 2. Perlit ekspandowany: a) gsto nasypowa < 100 kg/m3,
b) gsto nasypowa < 180 kg/m3 (fot. z archiwum ZGM „ZBIEC”
S.A.).
Fig. 2. Expanded perlite: a) bulk density < 100 kg/m3, b) bulk density
< 180 kg/m3 (photos from the archive of ZGM „ZBIEC” S.A).

rozmiar 6,7 × 10 × 21 cm i skaday si z mieszanki perlitu
i gliny w proporcjach od 5 do 50 %. Podstawowe wasnoci
zyczne jedenastu rónych próbek zostay okrelone eksperymentalnie. Gsto materiau, z którego wykonano cegy
zmieniaa si od 1740 kg/m3 do zaledwie 255 kg/m3. Zdaniem
autorów projektu [1] optymalny stosunek perlitu do gliny powinien wynosi okoo 1:3 przy jednoczesnym uwzgldnieniu
wszystkich parametrów eksploatacyjnych. Natomiast, gdy
bdziemy rozpatrywali je osobno optymalny udzia procentowy perlitu powinien wynosi ze wzgldu na przewodno
ciepln i gsto – 24 %, wytrzymao na ciskanie – 30 %
i na kurczliwo przy zmianie wilgotnoci – 31 %. Warto
wspóczynnika przewodzenia ciepa dla optymalnego przypadku wynosia 0,215 W/mK i bya ponad dwa razy mniejsza w porównaniu do typowej cegy ceramicznej wykonanej
bez domieszki perlitu.
Wpyw dodatku ekspandowanego perlitu, krzemionki,
pumeksu i popiou lotnego na zyczne wasnoci betonów
lekkich badany by przez Demirboga and Gula [2, 3]. Jako
plasty katora w testowanych próbkach uywano sulfonianu
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dedykowany kod komputerowy pozwalajcy na optymalizacj procesu produkcji tego materiau. Program by walidowany w oparciu o wyniki eksperymentów przeprowadzonych
w pionowym piecu sucym do ekspandacji perlitu.
Produkowany w Polsce perlit ekspandowany wykorzystywany jest midzy innymi do wytwarzania betonów na placu
budowy. W zalenoci od receptury perlitobetony maj niewielk gsto mieszczc si w zakresie od 590 do ponad
900 kg/m3. Charakteryzuj si równie wysok izolacyjnoci, gdy wspóczynnik przenikania ciepa ma warto od
0,066 do 0,11 W/mK. Moe wic zastpi na przykad styropian ukadany na stropach, na których prowadzona jest
dua ilo przewodów instalacyjnych i wymagane jest czste docinanie pyt izolacyjnych.
Krajowy perlit stosowany jest czsto jako dodatek do
wewntrznych tynków gipsowych, zapraw murarskich i tynkarskich oraz wykorzystywany jest do produkcji substancji klejcych izolacj termiczn. Tynki perlitowe lekkie charakteryzuj si ma wartoci wspóczynnika przewodzenia ciepa, którego minimalna warto moe wynosi nawet
0,1 W/mK, a dla tynków cikich – okoo 0,2 W/mK.

2. Wasnoci termiczne pustaka Poroton-T9

b)
Rys. 3. Zdjcia z mikroskopu skaningowego perlitu ekspandowanego: a) powikszenie 45-cio krotne, b) powikszenie 1000 krotne
(fot. z archiwum ZGM „ZBIEC” S.A.).
Fig. 3. SEM images of expanded perlite: a) 45x mag., b) 1000x mag.,
(photos from the archive of ZGM „ZBIEC” S.A).

naftaleno-formaldehydowego. Pomiary wykazay, e zastpujc pumeks perlitem, przewodno cieplna betonu spada dwukrotnie. Minimalna warto wspóczynnika przewodzenia ciepa wynosia 0,15 W/mK w przypadku cakowitego zastpienia pumeksu. Wyjciowa warto O (bez dodatku perlitu) bya równa 0,32 W/mK.
Wzrost udziau perlitu z jednej strony wpywa pozytywnie na zwikszenie oporu cieplnego, odpornoci ogniowej
i d wikochonnoci oraz obnienie ciaru waciwego materiau. Z drugiej jednak strony powoduje zmniejszenie parametrów wytrzymaociowych.
Ray z zespoem [4] prowadzili badania nad zastosowaniem odpadów z przeróbki perlitu jako alternatywnego w stosunku do tradycyjnych dodatku do betonu. Okazuje si, e
30 % rozkruszanego w kopalniach perlitu ma rednic mniejsz od 0,5 mm i jest uwaana za odpad. Próbki betonu z domieszk najmniejszej frakcji materiau byy kompleksowo badane pod wzgldem wasnoci zarówno termicznych jak i wytrzymaociowych. Okazao si, e beton z dodatkiem odpadowego perlitu mia zblione wasnoci do betonów sporzdzanych w sposób tradycyjny.
Wytwarzanie perlitu ekspandowanego jest stosunkowo
zoone. Klipfel wraz z zespoem [5] opracowali specjalnie

W pracy skoncentrowano si nad omówieniem najnowszego zastosowania perlitu ekspandowanego w budownictwie, mianowicie jako wypenienia szczelin powietrznych
w pustakach ceramicznych. Ten zabieg pozwala na zwikszenie oporu cieplnego oraz znaczn redukcj iloci materiau ceramicznego w pustaku. Przykadem takiego rozwizania jest Poroton-T9 pokazany na Rys. 4.
Zastpcza warto wspóczynnika przewodzenia ciepa
dla tego materiau jest maa i wynosi 0,09 W/mK, a gsto
653,15 kg/m3. Przy szerokoci pustaka równej 30 cm otrzymamy wspóczynnik przenikania ciepa U = 0,28 m2K/W, który spenia wymagania normatywne dla przegród zewntrznych. Zatem moemy wykonywa ciany bez uycia dodatkowej warstwy izolacji termicznej. Obnia to zarówno koszty materiaów jak i robót wykonawczych.
Rodzi si jednak pytanie – czy na powierzchni wewntrznej nie powstanie dua nierównomierno temperatury

Rys. 4. Poroton-T9-30 (fot. autora).
Fig. 4. Poroton-T9-30 (author’s photo).
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Rys. 7. Pole temperatury w przekroju pustaka Poroton-T9.
Fig. 7. Temperature eld within a cross section of the Poroton-T9
hollow brick.

Rys. 5. Schemat elementu przyjtego do analizy numerycznej.
Fig. 5. Scheme of element assumed for numerical analysis.

w miejscach bezspoinowych pocze pionowych? Przeprowadzono analiz numeryczn pozwalajc na okrelenie pola temperatury fragmentu muru wykonanego z tego
typu pustaków. Model, pokazany na Rys. 5, obejmowa element powtarzalny (oznaczony lini przerwan) z osi symetrii przebiegajcej wzdu poczenia dwóch pustaków.
Preprocesor Gambit zosta wykorzystany do utworzenia siatki obliczeniowej. Skadaa si ona z okoo 35000 elementów, a jej wymiary byy przyjte zgodnie z zaleceniami
zamieszczonymi w EN 1745 [6]. Fragment podziau modelu na obszary obliczeniowe w rodkowej czci prawej ciany prezentuje Rys. 6. Obliczenia bilansu ciepa wykonane
zostay przy pomocy pakietu Fluent. Iloczyn liczb Grashofa
i Prandtla (GrPr) dla szczelin znajdujcych si midzy pustakami jest mniejszy od 103, dlatego te przyjto, e zastpcza
warto wspóczynnika przewodzenia ciepa dla pustki powietrznej jest równa 0,0244 W/mK. Po obu stronach pustaka zaoono wymian ciepa na drodze konwekcji swobodnej
ze wspóczynnikiem przejmowania ciepa od strony zimniejszej hie = 25 W/m2K oraz hie = 8 W/m2K po stronie cieplejszej.

Rys. 8. Prol temperatury w przekroju A-A pustaka Poroton-T9.
Fig. 8. Temperature prole within an A-A cross section of the PorotonT9 hollow brick.

Rys. 9. Rozkad temperatury na cieplejszej (wykres górny) i zimniejszej (wykres dolny) powierzchni pustaka Poroton-T9.
Fig. 9. Temperature distribution in hotter (upper pattern) and colder
(lower pattern) surface of of the Poroton-T9 hollow brick.

Rys. 6. Fragment siatki obliczeniowej analizowanego pustaka.
Fig. 6. Fragment of computational network for the analysed hollow
brick.
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Wybrane wyniki oblicze dla rónicy temperatur po obu
stronach przegrody równej 40°C przedstawiaj Rys. 7-9.
Jak mona zaobserwowa na Rys. 7, pole temperatury
wewntrz pustaka jest stosunkowo równomierne mimo duej
niejednorodnoci jego struktury. Niewielkie skoki temperatury, widoczne na Rys. 8, wynikaj ze znacznej rónicy midzy przewodnoci ciepln ceramiki poryzowanej i perlitu.
Jednak ju na powierzchniach zewntrznych wystpuj zauwaalne wahania rozkadu temperatury (Rys. 9) wywoane
zmniejszonym oporem cieplnym w miejscu poczenia. Po
stronie cieplejszej rónica midzy maksymaln i minimaln
temperatur wynosi ponad 0,8°C, a po stronie zimniejszej
warto ta jest mniejsza – równa okoo 0,44°C. Dyspropor-
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cja spowodowana jest rón wartoci oporów przejmowania ciepa. Nierównomierno rozkadu temperatury zostanie zredukowana, gdy uwzgldnimy warstwy tynkarskie po
obu stronach komponentu oraz nie bdziemy przyjmowa
skrajnych warunków obliczeniowych symulujc zjawisko wymiany ciepa. Szczegóowy raport z bada eksperymentalnych i modelowania charakterystyki cieplnej pustaków Poroton-T9 autor zamieci w [7].
Mur wykonany z jednej warstwy tego rodzaju pustaków
ma stosunkowo ma pojemno ciepln. Odbija si to niekorzystnie na pasywnym wykorzystaniu zysków ciepa od nasonecznienia, jak wykazano to w pracy [8]. Dlatego te, w celu
zwikszenia bezwadnoci cieplnej przegrody zewntrznej
mona zastosowa rozwizanie pokazane na Rys. 10.
W tym przypadku warstw non stanowi pustak POROTON Block-T 24,0-1,2 charakteryzujcy si du pojemnoci ciepln. Warstw elewacyjn tworzy pustak Poroton
-T9-30. Ze wzgldów konstrukcyjnych oba mury oddzielone s dwoma centymetrami weny mineralnej. Wspóczynnik przenikania ciepa dla takiego rozwizania, po uwzgldnieniu tynków, wynosi 0,22 W/m2K. Fabryczne wypenianie
pustaków perlitem ma równie swoj wad. Autor zaobserwowa jego czciowe usuwanie z wntrza pustek w trakcie nieumiejtnego transportu rcznego i murowania [7].
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Rys. 11. Wypenianie pustaków perlitem (fot. z archiwum Heluz - cihlá ský pr mysl v.o.s.).
Fig. 11. Loading hollow bricks with perlite (photo from the archive
of Heluz - cihlá ský pr mysl v.o.s.).

Rys. 12. Fragment muru wypenionego granulowanym perlitem (fot.
z archiwum Heluz - cihlá ský pr mysl v.o.s.).
Fig. 12. Fragment of brick work lled with the granulated perlite
(photo from the archive of Heluz - cihlá ský pr mysl v.o.s.).

3. Podsumowanie
Rys. 10. ciana zewntrzna wykonywana w technologii trójwarstwowej w ramach projektu wielorodzinnego budownictwa energooszczdnego – VASATI 2.0 (fot. Günter Haese - WG Gartenheim eG).
Fig. 10. Outer wall made by using three layer technology within
a project of energy-efcient multi-familial building technology VASATI 2.0 (photo from Günter Haese - WG Gartenheim eG).

Ciekawym rozwizaniem, chocia rzadko stosowanym
w praktyce, jest zasypywanie granulatem perlitowym poszczególnych warstw muru wykonanego z pustaków szczelinowych bezporednio na placu budowy (Rys. 11). Tego rodzaju technologia staje si tym bardziej efektywna im przestrzenie powietrzne maj wiksze wymiary.
Niewtpliw zalet jest moliwo wypenienia wszelkich nieszczelnoci, midzy innymi i tych, które tworz si
w miejscach pocze pionowych (Rys. 12) lub ewentualnych uszkodze pustaków. W tym wypadku mostki cieplne staj si najlepiej izolowanymi miejscami muru. Istnieje jednak potencjalna ewentualno powstawania fragmentów niezapenionych materiaem izolacyjnym, w szczególnoci gdy rednica granulatu jest zbyt dua, a pustek powietrznych stosunkowo maa.

Perlit ekspandowany jest doskonaym naturalnym materiaem izolacyjnym. Przemawia za tym jego duy opór cieplny,
may ciar waciwy, odporno na podciganie kapilarne
a take wysoka odporno ogniowa. Jest on materiaem pochodzenia naturalnego i zachowuje swoje wasnoci zykochemiczne nieporównywanie duej ni tradycyjne izolacje
wykonane ze styropianu czy weny mineralnej. Pustaki ceramiczne, które maj wypenienie wykonane z perlitu ekspandowanego, s doskona alternatyw dla tradycyjnych
materiaów aktualnie stosowanych do wznoszenia przegród
zewntrznych w budownictwie energooszczdnym.
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