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W normie zharmonizowanej
PN-EN 771-4 [1], w załącz-
niku ZA ustalono warunki
znakowania symbolem CE

elementów murowych z autoklawizo-
wanego betonu komórkowego (ABK).
Zgodnie z CPR [2], w zależności od
zadeklarowanego zamierzonego za-
stosowania, producent w deklaracji
właściwości użytkowych powinien po-
dawać odpowiednie zasadnicze właś-
ciwości swoich wyrobów [3]. Norma
EN 771-4 określa wytyczne dotyczące
częstotliwości badań właściwości go-
towych wyrobów (p. 8.3.6). Tablica C.1.
przedstawia plan pobierania próbek
oraz częstotliwość badań w odniesie-
niu do poszczególnych właściwości
autoklawizowanego betonu komórko-
wego. W Polsce, największym w Euro-
pie wytwórcy autoklawizowanego be-
tonu komórkowego, jest ok. 30 zakła-
dów produkcyjnych. Różnią się one
nie tylko technologią produkcji, ale
również stosowanymi recepturami i ja-
kością surowców. Powoduje to, że
przy projektowaniu oraz podczas przy-
gotowywania zamówień na materiał
należy zwracać uwagę na to, jaki jest
poziom odpowiednich deklarowanych
właściwości użytkowych.

W Polsce ABK produkowany jest
głównie w klasach gęstości 600, 500
i 400. Nieliczni producenci wytwarzają
beton komórkowy najniższych klas gę-
stości – 300 i 350 oraz wyższych 700.
Producenci powinni deklarować nie
tylko wartość gęstości brutto w stanie
suchym, ale również zakres, w jakim
ona się znajduje. W załączniku krajo-
wym (informacyjnym) do normy [1] po-

dano klasyfikację elementów muro-
wych wg gęstości wraz zakresem. Na-
leży jednak zwrócić uwagę na to, że
producenci nie mają obowiązku stoso-
wania się do tej klasyfikacji i stosunko-
wo często podawane przez nich gęsto-
ści nie pokrywają się z tymi podanymi
w normie [4].

ABK to materiał izolacyjno-konstruk-
cyjny, ma zatem wystarczającą wytrzy-
małość na ściskanie i bardzo niski
współczynnik przewodzenia ciepła
(0,09 ÷ 0,21 W/m·K). Na wartość
współczynnika przewodzenia ciepła
wpływa przede wszystkim gęstość po-
zorna betonu komórkowego, a w szcze-
gólności objętość i struktura porów.
Można stwierdzić, że w przypadku ABK
im mniejsza gęstość, tym korzystniej-
szy współczynnik λ (tabela 1). Najko-
rzystniej izolacyjność ta kształtuje się
w przypadku ABK wyprodukowanego
przy użyciu popiołów lotnych (charak-
teryzuje się najczęściej niższym współ-
czynnikiem przewodzenia ciepła od
ABK piaskowego przy tej samej gęs-
tości [6]).

Izolacyjne właściwości autoklawizo-
wanego betonu komórkowego są wy-

nikiem jego porowatej mikrostruktury
powstającej w pierwszej fazie wyrasta-
nia wieloskładnikowej masy betonowej
i jej tężenia w wyniku hydratacji wap-
na. Niezwykle istotne przy produkcji
betonów komórkowych jest utrzyma-
nie powstającej struktury (kształt po-
rów zbliżony do kulistego) podczas
wyrastania, a więc odpowiednie do-
branie składu surowcowego, jak
i czynników zewnętrznych towarzyszą-
cych wyrastaniu. Obecność porów
o kształcie zbliżonym do kulistego oraz
uzyskanie odpowiedniej budowy mi-
krostrukturalnej ABK, przede wszyst-
kim tobermorytu o budowie włóknistej,
będą również korzystnie wpływały
na kształtowanie się jego wytrzymało-
ści. Ponadto porowatość taka będzie
miała korzystny wpływ na mrozood-
porność ABK (odporność na zamraża-
nie-rozmrażanie), gdyż pory w betonie
komórkowym nie ulegają całkowitemu
nasyceniu wodą [6]. Oznaczanie od-
porności na zamrażanie-rozmrażanie
prowadzi się wg PN-EN 15304 [9].
Przeprowadzone w 2013 r. badania
ABK poddanego piętnastu cyklom za-
mrażania i rozmrażania wykazały, że:

● spadek wytrzymałości był niewiel-
ki i wynosił zwykle poniżej 6%. Tylko
raz zanotowano spadek wytrzymałości
powyżej 10%. W dziewiętnastu przy-
padkach wystąpił przyrost wytrzyma-
łości 1 ÷ 23%;

● zmiana masy kształtowała się zwy-
kle od -0,5% +1,0% masy.

Należy zaznaczyć, że nie określono
poziomu wymagań po cyklach zamra-
żania i rozmrażania wg metodyki pro-
ponowanej w normie [9]. Informacyjnie
pragniemy zaznaczyć, że wymagania
dotyczące dopuszczalnych spadków
wytrzymałości i ubytków masy próbek
betonu komórkowego po piętnastu
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Tabela 1. Wartości deklarowane prze-
wodzenia ciepła ABK produkowane-
go w Polsce (2013 r.) określone wg
PN ISO 8301:1998 [10]

Rodzaj
ABK

Gęstość
w stanie
suchym
[kg/m3]

Deklarowane war-
tości współczynnika
przewodzenia ciepła

λλD10 W/(m x K)

Technologia
piaskowa

300
400
500
600
700

0,090 – 0,095
0,105 – 0,110
0,120 – 0,150
0,140 – 0,185
0,190 – 0,210

Technologia
popiołowa

550
600

0,110 – 0,125
0,125 – 0,130
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cyklach zamrażania i rozmrażania
wg metodyki przyjętej w wycofanej
PN-89/B-06258 [5] były podane w tabli-
cy 4 tej normy (tabela 2).

Podstawowym czynnikiem decydują-
cym o mrozoodporności ABK w warun-
kach eksploatacyjnych jest jego stopień
zawilgocenia. Nie powinno ono prze-
kraczać 30% masy. Jeśli trwałe eksplo-
atacyjne zawilgocenie w przegrodach
budowlanych z ABK przekroczy 30%
masy, mogą wystąpić uszkodzenia ma-
teriału. Na ogół wilgotność ustabilizo-
wana przegród z ABK w przypadku be-
tonu piaskowego wynosi 3%, a popio-
łowego – 4,5%. Przy takim zawilgoce-
niu przegrody z ABK charakteryzują się
dobrymi właściwościami termoizolacyj-
nymi. Bardzo ważne jest, aby materiał,
z którego wykonana jest przegroda bu-
dowlana, był w stanie wilgotności sorp-
cyjnej (powietrzno-suchej). Ewentual-
ne zawilgocenie kapilarne może mieć
tylko charakter przejściowy. Za ustabi-
lizowanie się przegrody pod względem
wilgotnościowym odpowiedzialna jest
cecha paroprzepuszczalności materia-
łu. Badania współczynnika dyfuzji pary
wodnej wg PN-EN ISO 12572 [11] wy-
kazały, że wartość tego współczynnika
wynosi od 5 do 15.

Zgodnie z wymaganiami PN-EN 771-4
producenci elementów murowych
z ABK przewidzianego do zastosowa-
nia w warstwach odpornych na przeni-
kanie wilgoci lub elementach zewnętrz-
nych budynku z odsłoniętą powierzch-

nią licową, powinni deklarować ich
maksymalną absorpcję wody po upły-
wie 10, 30 i 90 min. Badania elemen-
tów murowych produkowanych w Pol-
sce w 2013 r. wykazały następujące
wartości absorpcji (cw,s):

● 56 – 162 g/(m2·s0,5) po 10 min;
● 51 – 155 g/(m2·s0,5) po 30 min;
● 33 – 140 g/(m2·s0,5) po 90 min.
Skład surowcowy oraz odpowiednie

sterowanie procesem technologicznym
ma wpływ na wartość skurczu ABK.
Uwarunkowane zmianami wilgotnoś-
ciowymi zmiany objętości zależą od mi-
krostruktury materiałów, które kształtu-
ją się w środowisku pary nasyconej
w procesie autoklawizacji. Wskazane
jest uzyskanie dobrze wykrystalizowa-
nej i stabilnej struktury krystalicznej.
Beton komórkowy o strukturze amor-
ficznej łatwo wchłania i oddaje duże
ilości wody. Skutkiem tego jest duży
skurcz i w końcowym efekcie mała od-
porność na powstawanie rys [7]. Ze
względu na ilość porów dochodzących
do 80% objętości, materiał ten posiada
zdolność wiązania w swojej strukturze
znacznej ilości wilgoci. Wilgoć ta poja-
wia się w materiale budowlanym w wy-
niku specyficznego procesu jego wy-
twarzania (bezpośrednio po rozładun-
ku z autoklawów może wynosić nawet
do 40% wag.). Im mniejsza jest wilgot-
ność wbudowanego betonu komórko-
wego, tym:

● zmniejsza się prawdopodobień-
stwo wystąpienia rys w murze, gdyż
zasadniczy skurcz betonu następuje
przy odsychaniu przed wbudowaniem
materiału. Obserwacje murów w obiek-
tach i ich badania wykazały, że przy
wilgotności 10 – 15% w ścianach bu-
dynków sporadycznie występują rysy
i pęknięcia;

● skraca się korzystnie czas po-
trzebny do uzyskania ustabilizowa-
nej wilgotności przez przegrody z be-
tonu komórkowego; wynosi ona zwykle
1,5 – 5% masy, a stabilizacja następu-
je w okresie 1 – 2 lat.

Analizując skurcz, należy mieć na
uwadze, iż ABK zawierający popioły
lotne ma często większą wartość skur-
czu niż ABK piaskowy. Uwzględnienie
skurczu elementów z ABK spowodo-
wanego ich wysychaniem jest bardzo
istotne przy projektowaniu konstrukcji.
Z badań wykonanych w 2013 r.
wynika, że wartość skurczu piaskowe-
go betonu komórkowego – εcs, okre-

ślona w warunkach laboratoryjnych
(zgodnie z PN-EN 680 [12]) w zakresie
spadku wilgotności z 30%, czyli zbliżo-
nej do wilgotności elementu murowego
bezpośrednio po autoklawizacji, do 6%
masy (a więc wilgotności ustabilizowanej
w murze) wynosi 0,09 ÷ 0,40 mm/m.
Z badań wynika również, że wartość
skurczu (w przypadku zmiany wilgot-
ności od 30 do 6% masy) znacznie się
różni w zależności od pochodzenia
wyrobu. Doświadczenia pokazują, że
równie ważna jest, oprócz wartości
skurczu określanego laboratoryjnie,
wilgotność elementów murowych
z ABK w momencie wmurowywania
w ścianę oraz rodzaj zaprawy, jaką łą-
czone są elementy w murze [8].
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Tabela 2. Wymagania dotyczące do-
puszczalnego spadku wytrzymałości
i ubytku masy próbek z ABK po
piętnastu cyklach zamrażania i roz-
mrażania wg metodyki przyjętej w wy-
cofanej PN-89/B-06258

Klasa
gęs-
tości

Klasa
wytrzy-
małości

Maks. zmia-
na masy

[%]

Maks. zmia-
na wytrzy-

małości [%]

400
1,5
2,0
3,0

15 nie określa się

500
2,0 3,0 10 nie określa się

4,0 4,5 15

600
3,0
4,0
5,0
6,0

4 15

700
5,0
6,0
7,0

3 10
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