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AUTOKLAWIZOWANY BETON KOMÓRKOWY

W szystkie elementy murowe
z autoklawizowanego be-
tonu komórkowego wpro-
wadzane są do obrotu i udo-

stępniane na polskim rynku na podstawie
normy zharmonizowanej EN 771-4 [1]
i oznakowane CE. Jak wynika z normy,
kształt i budowa to jedna z zasadniczych
charakterystyk i jednocześnie właściwo-
ści użytkowe charakteryzujące elementy
murowe z autoklawizowanego betonu
komórkowego. Producent w deklaracji
właściwości użytkowych powinien po-
dawać te właściwości w przypadku, gdy
jego wyroby są przeznaczone do stoso-
wania w elementach budynku podlegają-
cych wymaganiom konstrukcyjnym.
Kształt i budowa odnosi się również
do zasadniczej charakterystyki izola-
cyjność od bezpośrednich dźwięków
powietrznych, dlatego też powinna być
deklarowana w przypadku, gdy elemen-
ty murowe z ABK, w końcowym zasto-
sowaniu, są przeznaczone do stosowania
w elementach budynku podlegających
wymaganiom akustycznym.

Na wytrzymałość, odporność ogniową,
trwałość, izolacyjność cieplną i akustycz-
ną muru ma wpływ położenie, objętość,
kształt drążeń oraz grubość ścianek ele-
mentu murowego. W eurokodzie 6 [2]
rozróżnione są cztery grupy elementów
murowych. To, do jakiej grupy należy za-
liczyć element, zależy od procentowej za-
wartości otworów oraz ich kierunku
po ułożeniu w murze. Elementy murowe
z autoklawizowanego betonu komór-
kowego należą do grupy 1. Nawet jeże-
li elementy z ABK mają drążenia, komo-
ry czy wnęki, to w murze powinny być
one wypełnione zaprawą lub betonem.

Kształt i budowa są deklarowane
w deklaracji właściwości użytkowych
w sposób opisowy lub za pomocą ry-
sunków. Z tego powodu, zgodnie z roz-
porządzeniem 305/2011 [3], w informa-
cji towarzyszącej oznakowaniu CE te
właściwości użytkowe nie są podawane.

Na podstawie normy EN 771-4 ele-
menty murowe z ABK mogą być:

● kształtowane regularnie (mają
kształt prostopadłościanu);

● kształtowane specjalnie (nie mają
kształtu prostopadłościanu);

● uzupełniające – o kształcie dostoso-
wanym do spełnienia szczególnej funkcji;

● z izolacją nienarażoną na działa-
nie ognia;

● złożone z warstw o różnej gęsto-
ści – nie wszystkie warstwy muszą być
konstrukcyjne.

Od czasu, gdy zaczęto produkować
elementy murowe z ABK (czyli od pra-
wie stu lat), ich typowym, tradycyjnym
kształtem był prostopadłościan ze
wszystkimi powierzchniami gładkimi
i bez drążeń. Dopiero w latach osiem-
dziesiątych ubiegłego wieku w Niem-
czech, a pod koniec wieku również
w Polsce, zaczęto produkować i stosować
elementy murowe, których powierzch-
nie czołowe były odpowiednio kształto-
wane/profilowane. Były to przeważnie
systemy łączenia w postaci wpustów
i wypustów (piór i wpustów), a także
wnęki chwytowe (uchwyty montażowe)
(fotografia 1).

System łączenia to wzajemnie dopa-
sowane występy i wgłębienia na ele-
mentach murowych (przeważnie na ich
powierzchniach czołowych), np. w po-
staci wpustów i wypustów (piór i wpu-
stów) [1]. Na fotografii 2 pokazano przy-
kłady takich profilowań. W przypadku
rozwiązań pokazanych na fotografii 2a
i 2b spoina pionowa nie musi, ale może
być wypełniona zaprawą. W przypadku

rozwiązań pokazanych na fotografii 2c
i 2d konieczne jest wypełnienie zaprawą
spoin pionowych. Informacja o systemie
łączenia elementów w murze jest ważna
ze względu na to, czy spoina pionowa
musi czy tylko może być wypełniona za-
prawą. Ma to wpływ np. na wytrzyma-
łość charakterystyczną muru na ścinanie.
Niewypełnienie zaprawą spoiny piono-
wej w przypadku, gdy przynajmniej
jeden z łączonych elementów ma gładką
powierzchnię, wpływa również na
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Fot. 1. Element murowy z piórami i wpus-
tami (wypustami i wpustami) oraz uchwy-
tami montażowymi (wnękami chwyto-
wymi)

Fot. 2. Przykłady różnych systemów łącze-
nia – kształtów/profilowań powierzchni
czołowych elementów murowych z ABK:
a) jedno pióro i jeden wpust; b) kilka piór
i wpustów; c) z zamkiem Z (poziome pióro
i wpust); d) z obustronnym wpustem
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szczelność muru, a tym samym na izola-
cyjność cieplną i akustyczną oraz np.
na przenikanie zapachów przez nie-
szczelną przegrodę.

Wnęka chwytowa (uchwyt montażo-
wy) jest to drążenie w elemencie muro-
wym umożliwiające jego łatwiejsze
uchwycenie i podniesienie, ręcznie lub
mechanicznie. Można rozróżnić dwa ro-
dzaje wnęk chwytowych (fotografia 3).
Do pierwszej należą takie, które umoż-
liwiają utrzymanie elementu z obu jego
powierzchni czołowych przez cały czas
ustawiania i pozycjonowania w murze.
Na górnej powierzchni wspornej, na
końcach elementu, są wycięcia umożli-
wiające pewne utrzymanie elementu na-
wet, gdy jest on już dostawiony do wcze-
śniej wykonanego fragmentu muru. Wa-

dą takiego rozwiązania są większe stra-
ty zaprawy.

Rozwiązanie drugie polega na
ukształtowaniu wnęk w powierzchniach
czołowych, co uniemożliwia pewne
uchwycenie elementu w końcowej fazie
jego ustawiania w murze.

Do przenoszenia i ustawiania wielko-
formatowych elementów stosowane są
dźwigi z chwytakiem z dwoma bolcami
wsuwanymi w drążenia chwytowe
w górnej powierzchni elementu. Przy
każdorazowym podniesieniu zawiesia
bolce ściskają element i pozwalają na je-
go pewne przenoszenie i ustawianie.

Przy stosowaniu dużych elementów,
których przycinanie na budowie jest
kłopotliwe, stosowane są elementy mu-
rowe kształtowane specjalnie. Są one
wykonywane w fabryce i dostarczane
na budowę do wbudowania w ściśle
określony w projekcie wykonawczym
fragment muru.

Przykładem elementu uzupełniają-
cego jest korytkowa kształtka U (foto-
grafia 4) stosowana jako tracony szalu-
nek przy wykonywaniu nadproży i in-
nych żelbetowych wzmocnień muru. In-
nym przykładem elementu uzupełniają-
cego jest element ocieplenia wieńca,
wykonany z płytki z betonu komórkowe-
go i doklejonej do niej wełny mineralnej.

W niektórych krajach oferowane są
elementy murowe z dużymi otworami
pionowymi do wykonywania trzpieni
żelbetowych w murze (fotografia 5).

Zgodnie z EN 771-4 [1] deklaracja
obok rysunku może być w formie opi-
sowej i zawierać jedną lub więcej pozy-
cji z następującego wykazu:

■ kształt i cechy szczególne łącznie
z kierunkiem otworów (za pomocą rysun-
ku lub ilustracji, w zależności od potrzeb);

■ objętość wszystkich uformowanych
drążeń, jako udział procentowy iloczy-
nu długość x szerokość x wysokość ele-
mentu;

■ objętość największego z uformo-
wanych drążeń, jako udział procentowy
iloczynu długość x szerokość x wyso-
kość elementu;

■ objętość wnęk chwytowych, jako
udział procentowy iloczynu długość x
szerokość x wysokość elementu;

■ grubość ścianek wewnętrznych;
■ grubość ścianek zewnętrznych;
■ łączna grubość ścianek wewnętrz-

nych i zewnętrznych liczona od jednej
powierzchni licowej do drugiej;

■ łączna grubość ścianek wewnętrz-
nych i zewnętrznych liczona od jednej
powierzchni czołowej do drugiej;

■ pole powierzchni drążeń na po-
wierzchni wspornej, jako udział procen-
towy iloczynu długość x szerokość.
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Fot. 3. Przykłady wnęk chwytowych w po-
wierzchniach czołowych elementów muro-
wych z ABK

Fot. 4. Element murowy uzupełniający
– korytkowa kształtka U z ABK

Fot. 5. Element murowy z ABK z fabrycz-
nym otworem do wykonania żelbetowego
wzmocnienia muru – np. w narożnikach
budynku
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