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Tirtos organinio sapropelio panaudojimo galimybės keramzito gamyboje naudojant mažai besipučiančius ir nesipučiančius vietinius molius. Nustatyta, 

kad geriausiai nekarbonatingi molio su sapropelio priedu bandiniai pūtėsi esant 1070−1130 °C temperatūrai, o karbonatiniai − tik esant 1150 ± 10 °C tempera-
tūrai. Geriausių pūtimosi savybių mišiniai gauti iš nekarbonatinio molio su 3−5 % organinio sapropelio. Jie pūtėsi esant 80 °C, kai Kpv = 3,36−3,42. Molio pū-
timasis priklauso ne tik nuo sapropelio priedo kiekio, bet ir nuo molyje esančių karbonatų kiekio, kurie mažina pūtimąsi. Tirti moliai be degių priedų beveik 
nesipūtė. Bandytas degus organinio sapropelio priedas pagerino molio pūtimosi savybes ir pažemino jo pūtimosi bei lydymosi temperatūrą. 

Organinis sapropelis, keramzitas.  

 
Įvadas 
 

Statant žemės ūkio paskirties pastatus svarbu juos apšil-
tinti pigiomis nedegiomis termoizoliacinėmis medžiagomis. 
Šiuo metu tam plačiai naudojamas keramzitas – biri, atspari 
išoriniam poveikiui medžiaga, gaunama degant molį suka-
mosiose krosnyse 1100−1150 °C temperatūroje, kuomet mo-
lio gabaliukai išsipučia ir tampa lengvomis, porėtą bei tvirtą 
struktūrą turinčiomis granulėmis. Tačiau gauto produkto ypa-
tumai priklauso ne vien nuo žaliavos konsistencijos, bet ir 
nuo naudotų priedų bei pačios gamybos technologijos (Nau-
jokaitis, 2006; Baltušis, 2006). Gaminant keramzitą molio 
granulių pūtimosi savybėms pagerinti dažniausiai naudoja-
mas mazutas. Jam brangstant ir ES skatinant panaudoti atsi-
naujinančiuosius energetinius išteklius, ieškoma alternatyvų. 
Pvz., vietoje mazuto molio pūtimuisi gerinti siūloma naudoti 
gamybos atlieką – daug CaF2 turinčio puslaidininkių pramo-
nės dumblą (Laursen, 2006). Pūsto molio granulės buvo gau-
tos sukamojoje krosnyje degant molio ir minėto dumblo mi-
šinius (90/10, 70/30 ir 50/50). Visi trys mišiniai degimo metu 
gerai pūtėsi, ir gautų keraminių granulių tankis buvo mažes-
nis už lengvasvorių užpildų reikalaujamą tankį. Susidariusios 
didelės poros lėmė didelę granulių vandens adsorbciją. Ter-
minėje aplinkoje susidarę užpildų naujadarai stabilūs ir ne-
kenkia žmogui bei nedidina aplinkos užterštumo.  

Kiti mokslininkai (Quina ir kt., 2006) dalį molio pakei-
tė sudegintų kietųjų buitinių atliekų pelenais. Eksperimen-
tiniuose darbuose nustatytas maksimalus naudotų atliekų 
kiekis buvo ne daugiau kaip 5 %. Praplovus šiuos pelenus 
jų kiekį mišinyje galima padidinti iki 10 %.  

Keraminiuose gaminiuose kaip poras formuojantį priedą 
galima naudoti ir augalų sėklas (Baspinar ir kt., 2004). Šiuo-
se tyrimuose buvo nustatyta tam tikrų augalų sėklų degimo 
teigiama įtaka statybinių molio gaminių poringumui.  

Darbuose (Monteiro ir kt., 2005) ištirta geriamojo 
vandens valymo metu surinkti filtracijos dumblai ir daug 
molio turinčių vulkaninių uolienų užpildai. Iš pradžių 
moksliniai tyrimai buvo sutelkti gauti įprastų savybių 
lengvasvorį keramzitą, o vėlesnių bandymų metu buvo sie-
kta gaminti didesnio mechaninio stiprio keramzitą.  

Kai kuriais atvejais molio pūtimosi savybėms pagerinti 
reikia pridėti geležies junginių (Decleer ir kt., 1993). Nustaty-
ta, kad molio gaminiuose naudojant didelius organinės me-

džiagos kiekius, jie mažina pūtimąsi, tačiau į tokius gaminius 
pridėjus geležies junginių jis pagerėja. Gaminant keramzito 
produktus buvo panaudoti pelenai, kuriuose yra silicio ir me-
talų oksidų, didelis jų savitasis paviršius (Kurz ir kt., 1976).  

Tirta nesipučiančio molio naudojimo keramzito granu-
lių gamybai technologija (Pioro ir kt., 2007). Ši technologi-
ja apima molio su kalkakmenio tufais bei smiltainiu lydy-
mąsi ir leidžia gaminti keramzito gaminius, skirtus leng-
vasvoriui betonui, iš nesipučiančio molio, kurio tankis 
160−850 kg/m3, o stipris gniuždant 0,78−14,4 MPa. Ly-
dymosi procese buvo naudojamas dujų, oro ir deguonies 
mišinys (O2 iki 75%). 

Šiame tyrime (Arioz ir kt., 2008) keramzito granulės bu-
vo gaminamos iš molio, plytų atliekų miltelių, albito fluataci-
jos atliekų ir anglies. Bandiniai išdegti įvairioje nuo 900° C iki 
1250° C temperatūroje. Tirta naudoto molio rūšies, degimo 
temperatūros, porų formavimo agento kiekio ir rūšies įtaka 
granulių vandens adsorbcijai, tankiui bei porų struktūrai.  

Daug darbų yra atlikę LŽŪU ir KTU mokslininkai 
(Ciūnys, 1997; Leskauskas ir kt., 1993; Mandeikytė, 
1997). Nustatyta, kad sapropelis gali būti labai plačiai 
naudojamas žemės ūkyje (trąša ir pašarų priedai), statybos 
pramonėje (klijuojamoji medžiaga, išdegantis keraminių 
gaminių ir agloporito priedas), liejininkystėje, kalnakasybo-
je (gręžimo skiediniams priedas), sanatorijose (purvo vo-
nios). Kauno technologijos universitete buvo tiriamos sap-
ropelio panaudojimas keraminiams gaminiams gaminti 
(Leskauskas ir kt., 1993; Mandeikytė, 1997).  

Atlikus literatūros analizę, buvo suformuluota hipotezė, 
kad keramzito gamyboje molio pūtimosi savybėms pagerinti 
turėtų tikti ir ežerų nuosėdinės kilmės medžiaga − sapropelis. 
Tai yra biogeninės kilmės koloidinės struktūros ežerų dugno 
nuogulos, susidarančios iš planktoninių ir bentosinių orga-
nizmų liekanų, esant deguonies trūkumui. Į sapropelio sudėtį 
įeina ir su pritekančiais vandenimis atnešamos mineralinės 
medžiagos suteikiančios specifinių cheminių ir fizikinių savy-
bių. Uždumblėjusiuose ežeruose ir ežerinės kilmės pelkėse 
sapropelio sluoksnio storis siekia 12−8 m. Pagal pagrindinius 
komponentus ir pelenų sudėtį sapropelis skirstomas į organinį, 
turintį iki 30 % pelenų, ir labai peleningą (30−85 % pelenų). 
Priklausomai nuo pelenų sudėties labai peleningas sapropelis 
klasifikuojamas į silikatinį, kalkinį ir mišrųjį, turintį maždaug 
vienodą kalcio ir silicio oksidų kiekį (Ciūnys, 2007). 
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Darbo tikslas – ištirti organinio sapropelio panaudoji-
mo galimybes gaminant keramzitą ir naudojant mažai be-
sipučiančius ir nesipučiančius vietinius molius. 

 
Medžiagos ir tyrimų metodika 
 

Tirtas dviejų atmainų AB „Palemono keramika“ nau-
dojamas Krūnos karjero molis. Naudotų molių rentgenogra-

finės analizės duomenys pateikti 1 pav. Tirtame pirmajame 
molio bandinyje vyrauja kvarcas, kaolinitas, muskovitas ir 
glaukonitas (1 pav., 1 rentgenograma). Šis molis sąlyginai 
pavadintas nekarbonatiniu moliu. Antrajame bandinyje 
(1 pav., 2 rentgenograma), be minėtų mineralų, išsiskiria in-
tensyvios smailės, kurias galima priskirti kalcitui ir dolomi-
tui. Šį molis pavadintas karbonatiniu moliu. 

0 10 20 30 40 50 60 70
Difrakcijos kampas 2Θ laipsniais                                                                                                
Diffraction angle 2 Θ  degree

In
te

ns
yv

um
as

 s
an

t. 
vn

t. 
In

te
n
si

ty
 a

. 
u
.

Q

Q M

Q
Q

Q
QQ Q Q

M

M
C D

M M

K

C C Q
Q

K
K

D
C

K

C C

C

D

Q

C

D

1

2

K

 
1 pav. Naudotų molių rentgenogramos: 1 – nekarbonatinio, 2 – karbonatinio. Žymenys: Q – kvarcas SiO2; K – kaolinitas Al2Si2O5(OH)4; M – muskovitas 

H4K2(AlFe)6Si6O24; G –glaukonitas (K, Ca, Na)0,84(Al47Fe0,66Mg0,40)(Si, Al)4O10(OH)2; D – dolomitas CaMg(CO)3, C – kalcitas 
Fig. 1. The X-ray diffraction patterns of used clays: 1 – not carbonate; 2 – carbonate. Notes: Q – quartz SiO2; K – kaolinite Al2Si2O5(OH)4; M – muscovi-

te H4K2(AlFe)6Si6O24; G –glauconite (K, Ca, Na)0,84(Al47Fe0,66Mg0,40)(Si, Al)4O10(OH)2; D – dolomite CaMg(CO)3, C – calcite 

 
Taip pat buvo atlikta naudotų molių terminė analizė. 

Nekarbonatinio molio DSK kreivėje (2 pav.) matyti dvi in-
tensyvios smailės: 80 °C temperatūroje vyksta molio džiū-
vimas, o apie 512 °C temperatūroje skyla hidratuoti aliu-
mosilikatai. Karbonatinio molio DSK kreivėje hidratuotų 
aliuminatų skilimo smailės intensyvumas ženkliai mažes-
nis nei pirmajame molio bandinyje, ir papildomai atsiranda 
intensyvi smailė 770 °C temperatūroje, būdinga karbonatų 
skilimui. Iš to galima spręsti, kad antrojo molio sudėtyje 
yra mažiau pūtimuisi būtino Al2O3 ir gana daug nepagei-
daujamų karbonatų.  
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2 pav. Naudotų molių termogramos: 1 – nekarbonatinio, 2 – karbonatinio 
Fig. 2. The thermal analyses curve of used clays: 1 – not carbonate; 2 – 

carbonate 

Išdžiovintas molis trupintas laboratoriniu žiauniniu 
trupintuvu, po to maltas laboratoriniame dismembratoriuje 
iki S = 190 m2kg-1 dalelių paviršiaus. 

Darbe naudotas išdžiovintas ir malūne sumaltas (S = 
215 m2kg-1) organinis sapropelis, kurio kaitinimo nuosto-
liai sudaro 88 %. Sapropelio rentgenogramoje (3 pav., a) 
vyrauja kvarcui būdingos smailės. 

Sapropelio termogramoje (3 pav., b) smailė 87°C tem-
peratūroje rodo drėgmės pasišalinimą, o plati egzoterminė 
smailė ir masės mažėjimas nuo 250 °C iki 800 °C rodo lėtą 
sapropelio organinės dalies degimą. 

Rentgenogramos gautos aparatu DRON-6, esant vario 
katodo α spinduliuotei. Bandinio sukimosi greitis − 1 o/min 
nuo 2 iki 60 laipsnių (2θ). Termografiniai tyrimai atlikti di-
ferenciniu skenuojančiuoju kalorimetru STA 409 PC 
NETSCH-Geratebal GmbH firmos termografu. Parametrai: 
20 mg svėrinys, 900°C/min temperatūros skalė, temperatū-
ros didėjimo greitis 20°C, etalonas Al2O3.. 

Sumalto sapropelio priedas dozuotas 1, 2, 3, 5, 7, 10 
masės % nuo molio masės. Mišiniai sudaryti pagal sausųjų 
medžiagų kiekį. 

Keramzito granulės formuotos iš molio ir priedo miši-
nio plastiškosios tešlos. Laboratoriniu stūmokliniu presu 
suformuota 14 mm skersmens molio lazdelė supjaustoma 
dviem rėmelyje įtemptomis vielelėmis 14 mm ilgio bandi-
niais. 100°C temperatūroje išdžiovinto bandinio masė buvo 
3,5−4 g. Sausi bandiniai sveriami, slankmačiu išmatuoja-
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mi, ir apskaičiuojamas jų tūris. Taip paruošti bandiniai 
20 min. pakaitinami 300−400°C temperatūroje ir karšti 
perkeliami į įkaitintą iki bandymo temperatūros krosnelę 

išpūsti, kurioje palaikomi 5 minutes. Krosnelėje bandiniai 
statomi ant specialaus padėklo su sienelėmis, kurios pri-
dengia bandinius nuo tiesioginio spinduliavimo. 
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3 pav. Sapropelio rentgenograma a ir termograma b. Žymuo: Q – kvarcas SiO2 
Fig. 3. Sapropel X-ray diffraction pattern a) and the thermal analyses curve b). Note: Q – quartz SiO2 

 
Degti bandiniai aušinami, pasveriami ir merkiami 

vienai parai į vandens vonią, kurioje paskandinami prisle-
giant. Įmirkę bandiniai sveriami, ir tūromačiu matuojamas 
jų tūris. Pagal gautus duomenis apskaičiuojami kiekvienoje 
temperatūroje degto bandinio vandens imlumas, tūrio svo-
ris ir pūtimosi koeficientas Kp. Pūtimosi bandymai atlie-
kami 20°C besiskiriančiose temperatūrose, kol pasiekiama 
bandinių lydimosi temperatūra.  

Žinant skirtingose temperatūrose degtų bandinių pū-
timosi koeficientus ir jų lydymosi pradžios temperatūrą, 
nustatomas temperatūrinis molio pūtimosi intervalas Ip, po 
to apskaičiuojamas vidutinis pūtimosi koeficientas Kp. 

 
Rezultatai ir jų aptarimas 
 

Apie molio pūtimosi savybes negalima spręsti vien iš 
jo cheminės sudėties. Nustatyta, kad nenaudojant sapropelio 
priedo, nekarbonatingo molio pūtimosi koeficientas bandi-

nių lydymosi temperatūroje buvo 2,11 (1 lentelė), o karbo-
natinio molio – tik 1,75 (2 lentelė), taigi tokie moliai yra 
blogai besipučiantys arba nesipučiantys. Pridėjus ir nedidelį 
sapropelio priedą, bandiniai pradėjo geriau pūstis. Saprope-
lyje esančios organinės priemaišos, sudegdamos molyje, re-
dukuoja trivalentę geležį į dvivalentę, kurios silikatai lydosi 
žemesnėse temperatūrose, negu trivalentės geležies silikatai.  

Karbonatinio molio pūtimosi koeficientas vis tiek liko 
gana mažas (3,12) ir su 3 % sapropelio priedo, lyginant su 
nekarbonatinio molio bandiniais. Kad molis pūstųsi, jo ly-
dalas turi būti tinkamo klampumo tuo metu, kai jame susi-
daro dujos. Nesudarius tinkamų sąlygų, molis neišsipučia: 
dujos išlekia poringos šukės kapiliarais, kai joje yra per 
mažai skystosios fazės, arba iškyla iš nepakankamai klam-
paus lydalo. Gerai išpūstoje šukėje išsiskyrusios dujos pa-
silieka uždarose akutėse. Karbonatai, kurių temperatūrų in-
tervalas molyje siauras, staigiai sumažina molio lydalo 
klampumą, ir minėtos dujos nesusilaiko bandinyje.  
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1 lentelė. Sparopelio priedo įtaka nekarbonatinio molio pūtimosi savybėms 
Table 1. The influence of sapropel additive on not carbonates clay expansion characteristics 

 
Sapropelio 
kiekis % 

Amount of 

sapropel 

% 

Pūtimosi koeficientai Kp 
Expansion coefficients Kp 

Pūtimosi in-
tervalas Ip 

Expansion 

interval Ip 

Vid. pūtimosi 
koeficientas Kp vid 

Average 

expansion coeffi-

cient Kp  

Degimo temperatūra oC 
Burning temperature 

oC 

1010 1030 1050 1070 1090 1130 1150 

0 1,03 1,28 1,26 1,36 1,49 1,85 2,11* - - 

1 1,04 1,30 1,32 1.50 2,93 3,43 4,83* 60 3,43 

2 1,04 1,32 1,34 2.09 3,22 5,23 5,89* 80 3,28 

3 1,07 1,35 1,40 2,13 3,30 6,3 7,05* 80 3,36 

5 1,05 1,38 1,44 2.17 3,36 7,00 8,17* 80 3,42 

7 1,13 1,42 1,50 2.20 3,52 7,71* - 60 3,55 

10 1,39 1,67 1,88 1,92 2,62 4,25* - 40 2,67 

Pastaba: * - bandiniai apsilydė. 
Note: * - sample melting. 

 
2 lentelė. Sapropelio priedo įtaka karbonatinio molio pūtimosi savybėms 

Table 2. The influence of sapropel additive on carbonate clay expansion characteristics 

 

Sapropelio kiekis 
% 

Amount of sapropel 

% 

Pūtimosi koeficientai Kp 

Expansion coefficients Kp 

Pūtimosi intervalas Ip 

Expansion interval Ip 
Vid. pūtimosi koeficientas Kp vid 

Average expansion coefficient Kp 
Degimo temperatūra oC 
Burning temperature 

oC 
1090 1110 1130 1150 1170 

0 1,00 1,00 1,02 1,25 1,75* – – 

3 1,03 1,13 1,50 3,14 3,09* 20 3,12 

Pastaba: *-bandiniai apsilydė. 
Note: * - sample melting. 

 
Keramzito gamyboje svarbu nustatyti optimalią degimo 

temperatūrą, nes jai esant per mažai, gaminiai būna nevi-
siškai išpūsti, o esant per didelei, granulės sušoka į monoli-
tą, kas yra nepageidautina. Norint parinkti geriausią molio 
degimo temperatūrą, bandiniai degti nuo 1010 iki 1170 °C 
temperatūroje. Nustatyta, kad geriausiai nekarbonatingi 

molio bandiniai pūtėsi 1120−1130 °C temperatūroje, o 
karbonatinių pūtimosi temperatūros intervalas labai siau-
ras, artimas 1150°C temperatūrai. Skirtingos sudėties molis 
su sapropelio priedu pučiasi nevienodai, karbonatiniam 
moliui jo įtaka ženkliai mažesnė, tačiau net ir tokį molį su 
šiuo priedu galima naudoti keramzitui gaminti (4 pav.).
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4 pav. Skirtingų molių pūtimasis įvairioje temperatūroje: 1 – nekarbonatinis molis be priedų, 2 – karbonatinis molis be priedų, 3 – nekarbonatingas molis 

su 3 % sapropelio, 4 – karbonatinis molis su 3 % sapropelio 

Fig. 4. Expansion of different clays in various temperatures: 1 – free not carbonate clay, 2 – free carbonate clay, 3 – not carbonate clay with 3 % sapro-

pel, 4 – carbonate clay with 3 % sapropel 
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Vienas iš svarbiausių keramzito gamybos tikslų yra gauti 
molio mišinį, turintį kuo didesnį pūtimosi koeficientą. Tačiau 
perdozavus pūtimąsi skatinančių priedų, gaunamas niekalas, 
nes susidaręs degimo metu didelis dujų slėgis suardo granules. 
Nustatyta, kad naudojant 7 % sapropelio priedą, gaunamas di-
džiausias pūtimosi koeficientas. Tačiau tokie bandiniai jau 
pradeda apsilydyti 1130 °C temperatūroje, o 5 % tirto priedo 
bandiniai – jau 1050 °C temperatūroje, tad tirtomis sąlygomis 
geriausias sapropelio priedo kiekis yra 3−5 %. 

Kaitinamos molio granulės pučiasi tik tada, kai molis 
išsilydo į tinkamo klampumo lydalą ir tuo metu jame susi-
daro dujų. Jeigu šukėje yra nepakankamai skystosios fazės, 
dujos išlekia poringos šukės kapiliarais, kai lydalas būna 
nepakankamai klampus, – pasišalina iškildamos iš lydalo. 
Gerai išpūstoje keramzito šukėje dujos pasilieka uždarose 

porose, kurių skersmuo nesiekia 1 mm. Tokių bandinių 
vandens įmirkis būna nedidelis. Mažiausias vandens įmir-
kis buvo bandinių be priedų,  atitinkamai didinant saprope-
lio priedo kiekį, vandens įmirkis tolydžiai didėjo (5 pav.).  

Remiantis gautais eksperimento rezultatais buvo pasi-
rinkta, kad sapropelio priedo kiekis neturi viršyti 5 %, nes, 
esant didesniam priedo kiekiui, gauto keramzito granulių 
vandens įmirkis viršija 20 %. 

Tirti moliai be degių priedų beveik nesipūtė. Teigiama 
sapropelio priedo įtaka molio pūtimosi savybėms pagerinti 
geriausiai pasitvirtino naudojant nekarbonatinį molį (6 pav.). 
Bandytas degus organinio sapropelio priedas pagerino molio 
pūtimosi savybes ir pažemino jo pūtimosi bei apsilydymo 
temperatūrą. 
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5 pav. Keramzito granulių vandens įmirkio priklausomybė nuo jų degimo temperatūros, kai sapropelio priedo naudota 0; 2; 5; 7; 10 % 

Fig. 5. Dependence of expanded clay granule water soaked on burning  temperature, when sapropel amount 0, 2, 5, 7 or 10 % 

 

 
 

6 pav. Nekarbonatinio molio be priedų (1) ir su 3 % sapropelio (2) bandinių pūtimasis esant skirtingai temperatūrai, °C: a – 1010, b – 1030, c – 1050, d – 
1070, e – 1090, f – 1130, g – 1150 

Fig. 6. The test sample expansion of free not carbonate clay (1) and with 3 % sapropel (2) in various temperatures, °C: a – 1010, b – 1030, c – 1050, d – 

1070, e – 1090, f – 1130, g – 1150 

 
Išvados 

 
1. Nustatyta, kad geriausiai nekarbonatinio molio su sap-

ropelio priedu bandiniai pūtėsi esant 1070−1130 °C temperatū-
rai, o karbonatiniai – tik esant 1150 ± 10 °C temperatūrai. 

2. Geriausių pūtimosi savybių mišiniai gauti iš ne-
karbonatinio molio su 3−5 % organinio sapropelio. Jie pū-
tėsi esant 80°C, kai Kpv = 3,36−3,42.  

3. Molio pūtimasis priklauso ne tik nuo sapropelio 
priedo kiekio, bet ir nuo molyje esančių karbonatų kiekio, 
mažinančio pūtimąsi. 
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Sapropel in the Expanded Clay Production  
 

Summary 
 

In the paper the possibility of the use of organic sapropel for expanded clay production, by using of low self expanding and non-self expanding local 
clays, is investigated. The sample with not carbonate clay and sapropel addition the best expands in 1070−1130oC temperature range, and that of carbo-
nate clay – in a very narrow 1150 ± 10 temperature ranges. Mixtures of the best expanding properties contain not carbonate clay and 3−5% of organic sa-
propel. They expand in 80°C temperature range, at Kpv = 3.36−3.42. The clay expanding depends not only on the sapropel quantity, but also on the car-
bonate content, which reduces expansion. The investigated clays without flammable additives do not expand. The tested flammable organic sapropel ad-
dition improves clay expanding properties and downgrades the bloating and melting temperatures. 

Organic sapropel, clay. 
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Сапропель в производстве керамзита 
 

Резюме 

 
В данной работе исследованы возможности использования органического сапропеля в производстве керамзита из слабо вспучивающихся, 

глинистых пород местного происхождения. Установлено, что образцы из некарбонатной глины с добавкой сапропеля наилучшим образом 
вспучиваются  в интервале температур 1070...1130 °C, так как образцы из карбонатных глин с добавкой сапропеля – в узком интервале темпе-
ратур 1150 ± 10 °C. Наилучшие свойства вспучивания показали смеси, полученные из некарбонатной глины с 3...5 % добавкой органического 
сапропеля. При этом коэффициент вспучивания Kpv увеличивается до 3,42. Примеси карбонатов уменьшают всучивание. Добавка органическо-
го сапропеля также понизила температуру оплавления поверхности гранул. 

Органический сапропель, керамзит. 
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