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AUTOKLAWIZOWANY BETON KOMÓRKOWY

G ęstość jest tradycyjnie uzna-
wana, nie tylko w Polsce,
za jedną z najważniejszych
właściwości użytkowych

i sposobów klasyfikacji wyrobów z au-
toklawizowanego betonu komórkowe-
go (ABK). Często gęstość elementów
murowych z ABK określana jest jako
klasa gęstości. W normie zharmonizo-
wanej EN 771-4 [1], na podstawie któ-
rej wprowadzane są do obrotu elemen-
ty murowe z ABK, gęstość jest jedną
z tych właściwości użytkowych, które
należy deklarować w przypadku ele-
mentów murowych przeznaczonych
do stosowania w elementach budynku
podlegających wymaganiom akustycz-
nym i/lub wymaganiom izolacyjności
cieplnej. We wcześniejszej polskiej nor-
mie PN-B-06258 [2] klasy gęstości były
określane jako odmiany. Z właściwo-
ścią użytkową gęstość związane są ści-
śle inne podstawowe właściwości ABK:
wytrzymałość na ściskanie (przeważ-
nie się zwiększa wraz ze wzrostem gę-
stości); izolacyjność termiczna określa-
na współczynnikiem przewodzenia cie-
pła (ulega zmniejszeniu ze wzrostem gę-
stości) oraz izolacyjność akustyczna
(rośnie wraz ze wzrostem gęstości).
Wraz z rozwojem technologii produkcji
ABK poprawiały się jego właściwości,
m.in. w przypadku tej samej gęstości
osiągana jest większa wytrzymałość na
ściskanie i mniejszy współczynnik prze-
wodzenia ciepła.

Zgodnie z PN-EN 771-4 [1] gęstość
ma wpływ na spełnienie wymagań bez-
pieczeństwa konstrukcji, ochrony ciepl-
nej, izolacyjności od dźwięków po-
wietrznych i odporności ogniowej. Ocena
obciążeń przy projektowaniu konstruk-
cji budynku wpływa np. na wymiary
fundamentów, a tym samym na koszty
budowy. Wielkość elementu i jego ma-
sa, przenoszona przez murarza, wpływa
na szybkość prac oraz koszty robocizny
i transportu.

W PN-EN 771-4 [1] gęstość ABK
deklarowana jest przez producenta ja-
ko gęstość brutto w stanie suchym.
Jest to iloraz masy do objętości brutto
po wysuszeniu elementu do stałej ma-
sy, gdzie objętość brutto to objętość
elementu (obliczona na podstawie jego
długości, szerokości i wysokości) po-
mniejszona o objętość otworów, drą-
żeń, wgłębień lub wcięć przeznaczo-
nych do wypełnienia zaprawą. W przy-
padku, gdy jest to istotne ze względu
na zastosowanie, producent powinien
deklarować gęstość netto w stanie su-
chym. Jest to iloraz masy do objętości
netto po wysuszeniu elementu do stałej
masy, gdzie objętość netto to objętość
brutto elementu pomniejszona o obję-
tość wszelkich otworów lub drążeń
nieprzeznaczonych do wypełnienia za-
prawą.

W przypadku wszystkich elementów
murowych z ABK kształtowanych re-
gularnie, średnią gęstość w stanie
suchym należy określać zgodnie
z normą PN-EN 772-13 [3], tj. na prób-
kach w postaci kostek sześciennych
o boku 100 mm. Zgodnie z normą
PN-EN 771-4 [1] próbki powinny być
wycięte z elementu murowego z auto-
klawizowanego betonu komórkowe-
go wg schematu przedstawionego na
rysunku.

Minimalna liczba elementów muro-
wych z ABK, z których należy wyciąć
próbki, powinna wynosić po 6 zarówno
do określenia gęstości brutto w stanie
suchym, jak i gęstości netto w stanie su-
chym. Próbki należy suszyć w suszar-
kach z cyrkulacją powietrza w stałej
temperaturze 105°C ± 5°C do uzyska-
nia stałej masy. Uznaje się, że stała ma-
sa zostaje osiągnięta wówczas, gdy przy
jej dwóch kolejnych ważeniach, wyko-
nanych w odstępach nie krótszych niż
24 h, ubytek masy jest mniejszy niż
0,2% masy całkowitej. Po suszeniu
i określeniu masy w stanie suchym oraz
objętości każdej próbki, oblicza się gę-
stość brutto (netto) każdej próbki w sta-
nie suchym z dokładnością do 5 kg/m3,
a następnie wartość średnią gęstości
wszystkich próbek, również z dokładno-
ścią do 5 kg/m3.

W załączniku krajowym NA do nor-
my zharmonizowanej PN-EN 771-4 [1]
zamieszczony jest system klasyfikacji
elementów murowych z ABK, w tym
klasyfikacja wg gęstości brutto w stanie
suchym (tabela 1). W wycofanej pol-
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Schemat wycinania próbek sześciennych
z elementów murowych z ABK (długości L)
w celu określenia gęstości w stanie suchym
wg PN-EN 771-4 [1]

Tabela 1. Klasyfikacja elementów muro-
wych z betonu komórkowego wg gęstości
brutto w stanie suchym na podstawie
załącznika krajowego NA do normy
PN-EN 771-4 [1]
Klasa gęstości
brutto w stanie

suchym

Średnia gęstość
brutto w stanie
suchym [kg/m3]

Zakres gęstości
brutto w stanie
suchym [kg/m3]

300 275 ≥ 250 i ≤ 300

350 325 > 300 i ≤ 350

400 375 > 350 i ≤ 400

450 425 > 400 i ≤ 450

500 475 > 450 i ≤ 500

550 525 > 500 i ≤ 550

600 575 > 550 i ≤ 600

650 625 > 600 i ≤ 650

700 675 > 650 i ≤ 700

750 725 > 700 i ≤ 750

800 775 > 750 i ≤ 800

900 850 > 800 i ≤ 900

1000 950 > 900 i ≤ 1000
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skiej normie PN-B-06258 [2] były roz-
różniane odmiany 400, 500, 600 i 700,
określane przez średnią gęstość objęto-
ściową w stanie suchym (tabela 2).
W normie PN-EN 771-4 [1] określono
również, że gęstość netto elementów
murowych z ABK jest zwykle mniejsza
niż 1000 kg/m3. Natomiast w normie
PN-B-06258 [2] określone było, że gę-
stość objętościowa ABK jest nie więk-
sza od 750 kg/m3. Producent może rów-
nież dodatkowo deklarować poszcze-
gólne minimalne i maksymalne wartości
gęstości brutto (netto) w stanie suchym.
Zgodnie z PN-EN 771-4 [1] producent
powinien deklarować gęstość w stanie
suchym z odchyłkami nieprzekraczają-

cymi wartości ± 50 kg/m3. Należy za-
znaczyć, że przy zakresie wartości gę-
stości ± 50 kg/m3 betony komórkowe
o gęstości minimalnej i maksymalnej
znacznie się różnią właściwościami
użytkowymi, takimi jak np. współczyn-
nik przewodzenia ciepła. Zgodnie z nor-
mą PN-EN 1745 [4] w przypadku ABK
o gęstości netto w stanie suchym róż-
niącej się o 100 kg/m3, wartość współ-
czynnika przewodzenia ciepła różni się
0,02 – 0,03 W/m·K (tabela 3). Współ-
czynnik przenikania ciepła ściany U
wynika ze średniego oporu cieplnego
elementów murowych, dlatego zalecana
wartość współczynnika przewodze-
nia ciepła materiału λ, to kwantyl 50%
(P = 50%). To powoduje, że deklarowa-
nie odchyłek gęstości ± 50 kg/m3 może
prowadzić do zafałszowania rzeczywi-
stych właściwości użytkowych elemen-
tów murowych z ABK i wykonanych
z nich przegród, a to przekładać się np.

na spełnienie wymagań dotyczących
oszczędności energii i izolacyjności
cieplnej. Z tego powodu wielu produ-
centów ABK podaje w deklaracjach
właściwości użytkowych, produkowa-
nych przez siebie wyrobów, odchyłki
gęstości brutto w stanie suchym od
wartości deklarowanej nie większe niż
± 25 kg/m3. W załączniku krajowym
NA do normy zharmonizowanej
PN-EN 771-4 [1] zamieszczone jest ze-
stawienie minimalnych klas wytrzyma-
łości na ściskanie w przypadku po-
szczególnych klas gęstości (tabela 4).
Dla porównania w tabeli 5 zamieszczo-
no zależności pomiędzy odmianami
i markami ABK określonymi przez
średnią wytrzymałość na ściskanie wg
wycofanej normy PN-B-06258 [2].

W obowiązującej w Niemczech nor-
mie DIN 20000-404 [5], regulującej za-
stosowanie na rynku niemieckim ele-
mentów murowych z ABK wprowadzo-
nych do obrotu na podstawie EN 771-4
[1], określono, że deklarowane przez
producenta wartości gęstości brutto
w stanie suchym i ich odchyłki muszą
być przyporządkowane do klas gęstości
(tabela 6).
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Tabela 2. Odmiany autoklawizowanego
betonu komórkowego i przyporządkowana
im średnia gęstość objętościowa w stanie
suchym określona w wycofanej normie
PN-B-06258 [2]

Odmiana Średnia gęstość objętościowa
w stanie suchym [kg/m3]

400 351 – 450
500 451 – 550
600 551 – 650
700 651 – 750

Tabela 3. Wartość współczynnika przewo-
dzenia ciepła w przypadku różnej gęstości
netto w stanie suchym elementów muro-
wych z ABK wg PN-EN 1745 [4]

Gęstość netto
w stanie suchym
elementów mu-
rowych z ABK

[kg/m3]

Współczynnik przewodzenia
ciepła λ10,dry,mat

[W/(m•K)]

P = 50% P = 90%
300 0,072 0,085

400 0,096 0,11

500 0,12 0,13

600 0,15 0,16

700 0,17 0,18

800 0,19 0,21

900 0,22 0,24

1000 0,24 0,26

fu = 4 kg/kg; fu – współczynnik przeliczeniowy wil-
goci wyrażony jako ułamek masowy kg/kg; zalecane
jest przyjmowanie wartości λ10, dry, mat dla P = 50%

Tabela 4. Minimalne klasy wytrzymało-
ści na ściskanie elementów murowych
z ABK w przypadku określonych klas gę-
stości brutto w stanie suchym w normie
PN-EN 771-4 [1]

Klasy gęstości brutto
w stanie suchym

Minimalna klasa wy-
trzymałości na ściskanie

300; 350; 400 1,5
450; 500; 550 2,5

600; 650 3
700; 750 4

800; 900; 1000 5

Tabela 5. Zależność pomiędzy odmianami
i markami (średnia wytrzymałość na
ściskanie) ABK wg wycofanej normy
PN-B-06258 [2]

Odmiana 400 500 600 700

Marka
(średnia
wytrzymałość
na ściskanie)

1,5; 2,0;
3,0

2,0; 3,0;
4,0

3,0; 4,0;
5,0; 6,0

5,0; 6,0;
7,0

Tabela 6. Klasy gęstości wg DIN 20000-404 [5]

Klasa
gęstości

Średnia gęstość
brutto w stanie
suchym [kg/m3]

Przyporządkowa-
na klasa wytrzy-

małości elementów
murowych z ABK

0,35 od 305 do 350 2
0,4 od 355 do 400 2

0,45 od 405 do 450 2
0,5 od 455 do 500 2; 4

0,55 od 505 do 550 4
0,6 od 555 do 600 4; 6

0,65 od 605 do 650 4; 6
0,7 od 655 do 700 4; 6
0,8 od 705 do 800 4; 6; 8
0,9 od 805 do 900 8
1,0 od 905 do 1000 8


