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W ostatnich latach zauważa się gwałtowny wzrost 
zastosowań wykładzin ceramicznych w budownic-
twie obiektów użyteczności publicznej, w budownic-
twie mieszkaniowym, również w obiektach przemy-
słowych. Wykładziny ceramiczne posadzek przemy-
słowych poddawane są różnego typu obciążeniom. 
Są to, między innymi, obciążenia wózków widłowych, 
obciążenia dynamiczne przekazywane na posadzkę 
przez pracujące urządzenia. Często obciążenia te, 
z uwagi na charakter pomieszczeń, mają charakter  
intensywny i graniczą z dopuszczalnymi wartościa-
mi obciążeń, które mogą być przeniesione przez 
wykładzinę ceramiczną. Biorąc pod uwagę, że często 
na posadzkę działają również różnego typu obcią-
żenia chemiczne, wybór płytek ceramicznych jako 
powłoki zewnętrznej posadzki przemysłowej, jest 
w pełni uzasadniony. Stosowanie jednak tego mate-
riału w obiektach przemysłowych wymaga od projek-
tantów szczególnej staranności na etapie projekto-
wania. Do zadań projektanta należy:
• ustalić funkcje pomieszczeń;
• ustalić procesy produkcyjne;
• zebrać wszystkie obciążenia;
• zaprojektować podłoże;
• dobrać odpowiednie wykładziny ceramiczne;
• opisać technologię układania płytek oraz wymaga-
nia jakościowe robót.
Konstrukcję podłoża powinien stanowić zbrojony 
beton o klasie wytrzymałości nie mniejszej niż B20. 
Zaleca się, aby w chwili rozpoczęcia układania powło-
ki ceramicznej wiek betonu, z którego wykonana 
jest posadzka wynosił minimum 3 miesiące. Z uwagi 
na sposób ułożenia powierzchni ceramicznej, rozróż-
nia się następujące przypadki:
• okładzina ceramiczna bezpośrednio i trwale związa-
na z konstrukcją nośną posadzki;
• okładzina położona na warstwie rozdzielającej, jest 
nią zazwyczaj warstwa hydroizolacji; 
• okładzina położona bezpośrednio na warstwie izo-
lacji cieplnej (ewentualnie warstwa wygłuszająca).

W przypadku występowania dużych obciążeń mecha-
nicznych, zaleca się układanie płytek ceramicznych 

bezpośrednio na warstwie nośnej. Warunkiem takie-
go wykonania jest to, aby podłoże nie wykazywało 
ugięć ani drgań. Jeżeli wykładzina ma być wykonana 
na stropie, który wykazuje duże odkształcenia (ugię-
cia), to nie zaleca się bezpośredniego jej wiązania 
ze sztywnym podłożem. Chodzi o to, aby w wyniku 
sztywnego połączenia konstrukcji stropu z okładziną 
ceramiczną nie wystąpiły wysokie naprężenia ściska-
jące w płaszczyźnie płytek ceramicznych. Wskazanym 
rozwiązaniem jest układanie płytek na elastycznych 
zaprawach klejących. Również nowe rozwiązania tech-
nologiczne elastycznych powłok hydroizolacyjnych 
układanych bezpośrednio pod płytkami ceramiczny-
mi, spełniają z powodzeniem to zadanie.

W przypadku konieczności wykonywania warstw 
docieplających pod posadzkami ceramicznymi, nale-
ży wykonać na tej izolacji płytę betonową przeznaczo-
ną do przyjęcia obciążeń komunikacyjnych. W wielu 
przypadkach nie wystarczają tradycyjne estrychy, 
ponieważ praktycznie mogą przenosić one obciąże-
nia nie większe niż 1,5 kN/m2. W pomieszczeniach 
przemysłowych obciążenia są przeważnie znacz-
nie wyższe, niejednokrotnie osiągają nawet wartość  
30 kN/m2. Podczas wymiarowania płyty rozkładają-
cej obciążenia, znaczenie ma obciążenie punktowe. 
Przenoszone obciążenie jest tym większe im większa 
jest ściśliwość materiału izolacyjnego. Ściśliwość jest 
tym większa im grubsza jest warstwa izolacyjna i czym 
mniejszy jest moduł sprężystości materiału izola-
cyjnego. Przykładowo, przy obciążeniu punktowym 
wynoszącym 1 t i przy warstwie izolacyjnej wykonanej 
ze styropianu o grubości 8 cm, grubość płyty rozkła-
dającej obciążenie i wykonanej z estrychu o wytrzy-
małości na ściskanie 20 N/mm2 wynosi ok. 11 cm.

Podczas projektowania i wykonywania ceramicz-
nych okładzin posadzkowych podlegających dużym 
obciążeniom należy pamiętać, że płytki ceramiczne 
w dużym stopniu odporne są na ściskanie, ale posia-
dają dość niskie wytrzymałości na zginanie i rozciąga-
nie. W odniesieniu do obciążeń mechanicznych, zna-
czenie ma nie tylko wytrzymałość na zginanie płytek 

Ceramiczne posadzki 
przemysłowe
Przykład posadzek wibrowanych
Dr inż. Mariusz Jackiewicz



PRZEGLĄD BUDOWLANY 11/2006

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

8

A
R

T
Y

K
U

Ł
 S

P
O

N
S

O
R

O
W

A
N

Y

ceramicznych, która jest stałą materiału, ale bardzo 
ważna jest grubość płytek. Siła niszcząca F rośnie 
liniowo wraz ze wzrostem wytrzymałości na zginanie δ, 
a w przypadku zwiększania się grubości płytki h 
wartość tej siły wzrasta z kwadratem grubości płytki. 
Do wykonywania ceramicznych posadzek przemysło-
wych należy używać płytek ceramicznych o grubości 
wynoszącej co najmniej 13–15 mm. Odpowiada to sile 
niszczącej F równej mniej więcej 3000 N.

Ważnym elementem wykonawstwa jest zapewnienie 
rozłożenia zaprawy klejącej na całej powierzchni pod 
okładziną ceramiczną. Wymaga się od niej również 
wysokich parametrów wytrzymałości mechanicznej. 
Jeżeli warstwa zaprawy klejącej posiada puste prze-
strzenie lub też ulega nadmiernemu odkształceniu 
w wyniku działania obciążeń ściskających, to wtedy 
na ceramikę mogą działać dodatkowe obciążenia zgi-
nające, na które – jak już wspomniano wcześniej – jest 
ona bardzo mało wytrzymała. Z uwagi na to, w halach 
magazynowych lub innych obiektach przemysłowych 
wykładziny ceramiczne od około 25 lat układane są 
na dużych powierzchniach metodą wibracyjną. Dla 
takich zastosowań technologia ta jest szczególnie racjo-
nalna i oszczędzająca czas wykonywania. Układanie 
powłok ceramicznych może odbywać się bezpośrednio 
na estrychu. Powierzchnie ceramiczne ułożone metodą 

wibracyjną korzystnie 
wyróżniają się wyso-
ką wytrzymałością 
na ściskanie i dużą 
trwałością.
Oprócz innych wyk- 
ładzin, takich jak ka- 
mionka lub posadz-
kowe płytki klinkiero-
we, do wykonywania 
opisywanych posa-
dzek nadają się także 
sześciokątne płytki 
ceramiczne, które 
nie tylko wytrzymują 
obciążenia mecha-
niczne i chemiczne, 
ale również odzna-
czają się niewielką 

nasiąkliwością (fot. 1). Sześciokątny kształt płytek 
pozwala ponadto znakomicie kształtować spadki 
powierzchni posadzki w kierunku kratek ściekowych, 
rynien odpływowych. Poza tym, płytki sześciokątne 
przy kształtowaniu spadków nie wyznaczają dokład-
nie krawędzi załamań powierzchni, które często są 
utrudnieniem w eksploatacji posadzki ceramicznej.
Z podłoża pod ceramiczną posadzkę układaną meto-
dą wibracyjną, należy przede wszystkim usunąć 
elementy zmniejszające przyczepność. Przed ułoże-
niem estrychu na betonowe podłoże należy ułożyć 
warstwę sczepną. W tym celu dyspersję tworzywa 
sztucznego, na przykład Eurolan® HL, miesza się 
z piaskiem i cementem w proporcji 1 : 3 i równomier-
nie rozprowadza się po podłożu.
Na warstwę sczepną układa się estrych z dodatkiem 
opóźniacza wiązania. Dzięki dodaniu opóźniacza, 
w estrychu powstają mniejsze naprężenia i tym 
samym nie tworzą się rysy skurczowe. 
Na zagęszczony estrych, bezpośrednio pod płytki 
ceramiczne nakładana jest również warstwa sczep-
na. W tym celu, np. elastyczną, wiążącą hydrau-
licznie, ulepszoną dodatkiem tworzyw sztucznych 
zaprawę klejową Plastikol® KMH Flex miesza się 
z cementem i nakłada na estrych w postaci półpłyn-
nej. Należy przy tym zwracać uwagę na to, aby nano-
szona warstwa kontaktowa nie była zbyt gruba, gdyż 
w przeciwnym razie podczas procesu wibrowania 
zaprawa będzie wnikać w przestrzenie przeznaczone 
na spoiny. Następnie, wykładzina ceramiczna jest 
wibrowana. Proces wibrowania sprawia, że płytki 
sześciokątne są układane bez pustych przestrzeni 
w warstwie klejącej. Dzięki takiemu postępowaniu, 
możliwe jest osiągnięcie różnic w wysokości pomię-
dzy poszczególnymi płytkami mniejszych niż 0,5 mm. 
Zwykle po 24 godzinach wykładzina ceramiczna jest 
gotowa do spoinowania.

Płytki sześciokątne dzięki występom dystansowym 
posiadają z góry określoną szerokość spoiny. Dzięki 
temu, wykładzina ceramiczna może być układana 
w sposób zwarty z bardzo wąskimi spoinami. Zaleca 
się wykonywanie spoin o szerokości maksymalnie 
do trzech milimetrów. 
W przypadku ceramicznych powłok posadzkowych 
należy przyjąć zakaz stosowania kółek stalowych, 
ze względu na ich twardość i wywieranie przez 
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Fot. 1
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nie wyjątkowo dużego nacisku. Także kółka wyko-
nane z poliamidu stanowią duże obciążenie dla 
posadzek ceramicznych. Im bardziej jest miękki 
materiał na styku z posadzką, tym mniej obciąża-
na jest okładzina posadzkowa. Obciążenia toczne 
przekazywane na posadzkę ceramiczną są związane 
z następującymi czynnikami:
• obciążeniami kół pojazdów wynikających z ciężaru 
własnego i ciężaru ładunku;
• ilością jazd  wykonywanych w jednostce czasu;
• prędkością przemieszczania się środków trans-
portu; 
• częstością zmian kierunków jazdy;
• twardością oraz wymiarami kół pojazdów transpor-
towych;
• twardością materiału ceramicznego.
Ze względu na dużą powierzchnię oparcia opon, 
np. koła samochodów ciężarowych nie wywierają 
znacznych obciążeń punktowych. Jednak na wskutek 
zwiększonego działania obciążenia tocznego, powsta-
ją naprężenia równoległe do powierzchni okładziny 
posadzkowej, przejmowane przez spoiny wypełnione 
zaprawą, która musi być w tym przypadku szczególnie 
wytrzymała na ściskanie.
Właściwości hydraulicznie wiążących zapraw spo-
inowych, nawet modyfikowanych tworzywem sztu-
cznym, są z reguły niewystarczające dla zagrożeń 
w obszarach wysokich obciążeń. Granice wytrzyma-
łości hydraulicznie wiążących systemów spoinowania 
są szybko przekraczane, przede wszystkim w sytuacji, 
gdy wymagana jest odporność na agresję chemiczną. 
W tym przypadku, najlepsze wydają się być materiały 
na bazie żywic syntetycznych. Żywica epoksydowa 
jest surowcem szczególnie odpowiednim do wyko-
nywania materiałów przeznaczonych do wypełniania 
spoin poddawanym wysokim obciążeniom mecha-
nicznym i chemicznym. Materiały te cechują następu-
jące właściwości:
• odporność na działanie kwasów, ługów, olejów 
i agresywnych środków czyszczących;
• łatwość obróbki;
• przydatność do wszystkich wykładzin ceramicznych;
• utwardzanie się bez tworzenia rys i skurczów;

• bardzo dobra przyczepność do boków (krawędzi) 
płytek;
• bardzo dobra wytrzymałość mechaniczna;
• odporność na działanie strumieni pary i na wahania 
temperatury.
Zaprawa do spoinowania z żywicy epoksydowej skła-
da się z dwóch komponentów, które należy ze sobą 
dokładnie wymieszać. Obecne żywice przeznaczone 
do tego celu w stanie świeżym, w wyniku kontak-
tu z wodą z łatwością emulgują się, np. Plastikol® 
Multipox BN. Przy użyciu gumowej pacy (twarda 
guma) wymieszaną masę wprowadza się do szczelin 
w kierunku poprzecznym i ukośnie. Następnie, należy 
zebrać nadmiar masy spoinowej i wstępnie oczyścić 
powierzchnię niewielką ilością letniej wody. Najlepiej 
jest użyć do tego celu twardej gąbki lub mechanicznej 
tarczy (fot. 2). W trakcie tego procesu roboczego, spo-
ina jest wygładzana. Przy czyszczeniu maszynowym 
należy najpierw oczyścić ręcznie krawędzie i ich okoli-
ce. Następnie, powierzchnię można ostatecznie zmyć 
za pomocą gąbki, często płukanej w czystej, najlepiej 
ciepłej wodzie. W ciągu dwóch do pięciu godzin 
należy wykonać ręcznie lub mechanicznie ostateczne 
czyszczenie końcowe 
Ceramiczne posadzki przemysłowe wymagają, podob-
nie jak inne rodzaje posadzek, szczelin dylatacyjnych. 
Należy je przewidzieć:
• na połączeniach ścian i w narożnikach wewnętrz-
nych;
• przy słupach, przy fundamentach pod maszynami itp.;
• przy wszystkich innych elementach przechodzą-
cych przez posadzki.
Zmiana temperatur i obciążenie wywierane przez 
wodę są to czynniki, które powodują, że ewentual-
nie konieczne są dodatkowe dylatacje wykonywane 
w okładzinach ceramicznych. W przypadku zakła-
dów przemysłowych, obciążenie te mogą mieć różną 
wielkość. Należy przy tym uwzględnić procesy zwią-
zane z czyszczeniem wykonywanym przy pomocy 
gorącej wody lub pary wodnej nawet wtedy, gdy 
się przewiduje, że będą one wykonywane bardzo 
rzadko. Należy również przyjąć zasadę, że szczeliny 
dylatacyjne w podłożu powinny być przenoszone 
także na wykładzinę ceramiczną. Elastyczny materiał 
używany do wypełniania dylatacji z reguły nie chroni 
płytek przed obciążeniami mechanicznymi. W przy-
padku występowania bardzo dużego obciążenia tocz-
nego lub kiedy ma odbywać się intensywny ruch pie-
szy, należy unikać zakładania dylatacji równoległych 
do kierunku przemieszczania się pojazdów i ludzi, 
a ścianki boczne szczelin dylatacyjnych należy zabez-
pieczyć metalowymi profilami.
Boczne ścianki dylatacji  zarówno z zabezpieczeniem 
krawędzi, jak też bez takiego zabezpieczenia, mogą 
być tworzone jedynie przez oryginalne krawędzie 
płytek, a nie przez krawędzie powstałe w wyniku prze-
cinania materiału ceramicznego.

Fot. 2


