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AUTOKLAWIZOWANY BETON KOMÓRKOWY

J edną z podstawowych i najważ-
niejszych właściwości ABK jest
jego dobra izolacyjność cieplna.
Zgodnie z normą zharmonizowa-

ną PN-EN 771-4 [1] parametry cieplne
elementów murowych zABK zostały za-
warte w zasadniczej charakterystyce
opór cieplny, w której deklarowanymi
właściwościami użytkowymi są: współ-
czynnik przewodzenia ciepła wraz ze
sposobem oceny lub gęstość oraz kształt
i budowa. Producent powinien deklaro-
wać te właściwości, jeżeli przewiduje
zastosowanie swoich wyrobów w ele-
mentach budynku podlegających wyma-
ganiom izolacyjności cieplnej.

Wartość deklarowana
współczynnika
przewodzenia ciepła

W deklaracji właściwości użytkowych
powinna być podana średnia wartość
współczynnika przewodzenia ciepła
zmierzonego w stanie suchym, w tempe-
raturze 10°C, λ10,dry,unit [W/(m·K)]. Należy
również podać sposób oceny deklarowa-
nej wartości współczynnika przewodze-
nia ciepła, który jest badany oraz dekla-
rowany zgodnie z PN-EN 1745 [2].
W normie tej określono metody, jakimi
należy się posługiwać przy wyznacza-
niu właściwości cieplnych elementów
murowych i murów. Zdefiniowano
osiem metod. Trzy z nich dotyczą ele-
mentów pełnych (S1, S2, S3), a pozosta-
łe elementów drążonych (od P1 do P5).

Elementy murowe zABK są pełne, dla-
tego zgodnie z PN-EN 1996-1-1 [3] zalicza
się je do grupy 1 i przy wyznaczaniu war-
tości współczynnika przewodzenia ciepła
λ10,dry,unit należy stosować jedną z trzech
(S1, S2, S3) opisanych metod (sposobów).

Metodę S1 stosuje się wówczas, gdy
w zakładzie produkcyjnym jest zakłado-
wa kontrola produkcji, ale producent nie
ma odpowiednich wyników badań współ-
czynnika przewodzenia ciepła swoich
wyrobów. Producent powinien deklaro-

wać wartość λ10,dry,unit posługując się war-
tościami tego współczynnika w zależności
od gęstości netto ABK w stanie suchym
zamieszczonymi w tablicyA.10 w załącz-
niku A do PN-EN 1745 [2] (tabela 1).

W przypadku każdej gęstości podane
są dwie wartości współczynnika prze-
wodzenia ciepła ABK zmierzonego
w stanie suchym, w średniej temperaturze
10°C (λ10,dry,mat), w przypadku kwantyla
50% (P= 50%) i kwantyla 90% (P= 90%).
W związku z tym, że współczynnik prze-
nikania ciepła ściany U wynika ze śred-
niego oporu cieplnego wszystkich ele-
mentów murowych w tej ścianie, zaleca-
na wartość współczynnika przewodzenia
ciepła materiału λ10,dry,mat to kwantyl 50%
(P = 50 %) wg PN-EN 1745 [2]. Jeżeli
wynika to z przewidzianego zastosowania
lub innych wymagań, producent może
również deklarować wartość λ10,dry,mat dla
kwantyla 90% (P = 90%). Należy zazna-
czyć, że postęp w technologii produkcji
ABK prowadzi również do zmniejszenia
wartości współczynnika przewodzenia
ciepła przy niezmienionej gęstości [8].
Część producentów deklaruje więc war-
tość współczynnika λ10,dry,unit, na podsta-
wie badań, szczególnie w przypadku
wyrobów o niskiej klasie gęstości

Metoda S2 oznacza, że wartość współ-
czynnika przewodzenia ciepła określana

jest na podstawie badania, zgodnie z pro-
cedurą opisaną w PN-EN 1745 [2] wg
PN-EN 12664 [5]. Próbki do badań po-
winny być przygotowane zgodnie z wy-
maganiami PN-EN 12664 [5]. Badania
należy przeprowadzić na próbkach w sta-
nie suchym. Dopuszcza się stosowanie
próbek o stałej masie w temperaturze
23 ±2°C i wilgotności względnej 50%
±5%, ale wówczas zmierzone wartości
muszą być przeliczone do stanu suchego
zgodnie z procedurą podaną w normie.
Procedura referencyjna wymaga, aby
badanie było przeprowadzone w śred-
niej temperaturze 10°C. Na podstawie
uzyskanych wyników powinna zostać
wyznaczona zależność λ10, dry, mat od gęsto-
ści nettoABK w stanie suchym, a następ-
nie zgodnie z opisaną w normie procedu-
rą należy wyznaczyć wartość współczyn-
nika przewodzenia ciepła w stanie su-
chym, w średniej temperaturze 10°C
(λ10, dry, unit) odpowiadającą średniej gęsto-
ści netto ABK w stanie suchym.

Metoda S3 polega na wyznaczeniu war-
tości współczynnika przewodzenia ciepła
λ10,dry,unit w przypadku określonego pełnego
elementu murowego, na podstawie badania
współczynnika przenikania ciepła (Umas)
muru wykonanego z tych elementów z za-
prawą o znanej wartości współczynnika
przewodzenia ciepła λ10,dry,mor. Producent
powinien zadeklarować wartość współ-
czynnika przewodzenia ciepła na podsta-
wie badań całej ściany.

Najczęściej spotykane metody wyzna-
czania współczynnika przewodzenia cie-
pła autoklawizowanego betonu komórko-
wego to S1 lub S2. Jeżeli elementy muro-
we zABK pobrano zgodnie z EN 771-4 [1]
i zbadano wg PN-EN 1745 [2] zgodnie
z jedną z wymienionych metod, to war-
tość współczynnika przewodzenia ciepła
określonej liczby badanych elementów
nie powinna być większa niż deklarowa-
na przez producenta.

Zgodnie z PN-EN 12664 [5] badania
oporu cieplnego i właściwości z nim
związanych można przeprowadzać wg
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Tabela 1. Wartość współczynnika przewo-
dzenia ciepła w zależności od gęstości net-
to w stanie suchym elementów murowych
z ABK zgodnie z PN-EN 1745 [2]

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
Uwagi: wartość przeliczeniowego współczynnika
wilgoci: fu = 4 kg/kg; zalecane jest przyjmowanie
wartości λ10,dry,mat dla P = 50%
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kami gęstości strumienia cieplnego) [6]
lub PN-ISO 8302 (aparat płytowy z osło-
niętą płytą grzejną) [7]. Wyniki badań
właściwości cieplnych aparatami z czuj-
nikami gęstości strumienia cieplnego są
jednak znacznie mniej dokładne i nie-
stabilne, dlatego należy stosować apara-
ty z osłoniętą płytą grzejną.

Wartość deklarowana współczynni-
ka przewodzenia ciepła zgodnie z normą
PN-EN ISO 10456 [8] jest statystyczną
wartością oczekiwaną, zaokrągloną wg
zasad podanych w tabeli 2.

Wartość obliczeniowa
współczynnika
przewodzenia ciepła

Zgodnie z PN-EN ISO 10456 [8] ob-
liczeniowe wartości współczynnika
przewodzenia ciepła λdesign (lub oporu
cieplnego) elementów murowych usta-
la się na podstawie jednej z trzech pro-
cedur, odpowiedniej w przypadku dane-
go rodzaju elementu murowego. Należy
przy tym uwzględnić współczynniki
przeliczeniowe wilgoci właściwe dla da-
nego rodzaju materiału, które podane są
w załączniku A do PN-EN 1745.

W przypadku wyrobów pełnych, np.
elementów murowych z autoklawizo-
wanego betonu komórkowego, ale rów-
nież zapraw murarskich wartość współ-
czynnika przewodzenia ciepła λdesign ob-
licza się zgodnie ze wzorem:

λdesign = λ10,dry • Fm
gdzie:
λ10, dry – deklarowany współczynnik przewodzenia
ciepła w stanie suchym (λ10, dry, unit lub λ10, dry, mat);
Fm – współczynnik przeliczeniowy konwersji
wilgoci obliczany z jednej z zależności:

Fm = efu•udesign lub Fm = efΨ•Ψdesign

gdzie:
fu – współczynnik przeliczeniowy wilgoci, wy-
rażony jako ułamek masowy [kg/kg];

fΨ – współczynnik przeliczeniowy wilgoci, wy-
rażony jako ułamek objętościowy [m3/m3];
udesign – wilgotność względna obliczeniowa wy-
rażona jako ułamek masowy [kg/kg];
Ψdesign – wilgotność względna obliczeniowa wy-
rażona jako ułamek objętościowy [m3/m3].

W przypadku autoklawizowanego be-
tonu komórkowego, jeżeli nie ma in-
nych wiarygodnych informacji, należy
przyjmować następujące wartości:

■ fu = 4 kg/kg, na podstawie tablicy
A.10 z PN-EN 1745 oraz tablicy 4
z PN-EN ISO 10456:

■ u = 0,026 kg/kg (zawartość wilgoci
w temperaturze 23°C i wilgotności
względnej 50%);

■ u = 0,045 kg/kg (zawartość wilgo-
ci w temperaturze 23°C i wilgotności
względnej 80%).

Określanie właściwości
cieplnych na podstawie
gęstości oraz kształtu
i budowy elementów
murowych z ABK

Zgodnie z postanowieniami zawartymi
w normie EN 771-4 [1], producent może
deklarować gęstość elementu murowego
z ABK oraz jego kształt i budowę, za-
miast wartości współczynnika przewo-
dzenia ciepła. Kształt i budowa są właści-
wościami użytkowymi zasadniczej cha-
rakterystyki o tej samej nazwie i są dekla-
rowane w przypadku elementów prze-
znaczonych do stosowania w elementach
budynku podlegających wymaganiom
konstrukcyjnym. Gęstość elementu mu-
rowego jest najczęściej deklarowana ja-
ko właściwość użytkowa zasadniczej
charakterystyki izolacyjność od bezpo-
średnich dźwięków powietrznych.

Na podstawie gęstości podanej w de-
klaracji właściwości użytkowych moż-
na przyjąć wartość współczynnika prze-
wodzenia ciepła, posługując się tablicą
A.10 z PN-EN 1745 [2]. Należy zwró-
cić uwagę, że podane są w niej wartości
współczynnika przewodzenia ciepła
materiału w stanie suchym (λ10,dry,mat).
W związku z tym, że elementy murowe
z ABK najczęściej są wyrobami pełny-
mi w kształcie prostopadłościanu, a wnę-
ki chwytowe nie wpływają w zauważal-

ny sposób na izolacyjność cieplną, to
zgodnie z PN-EN 1745 [2] przyjmuje
się, że wartości współczynników prze-
wodzenia ciepła materiału i elementu są
sobie równe (λ10,dry,unit = λ10,dry,mat).

Podsumowanie
Ochrona cieplna, oszczędność energii,

a w efekcie izolacyjność cieplna są jedny-
mi z najważniejszych zagadnień nie tylko
w budownictwie i dlatego rzetelne oraz
prawidłowe, zgodne z obowiązującymi
normami, określanie i deklarowanie war-
tości współczynnika przewodzenia ciepła
ma szczególne znaczenie. Praktyka
pokazuje, że nieprawidłowe podawanie
wartości współczynnika przewodzenia
ciepła w deklaracjach właściwości użyt-
kowych nie jest rzadkością. Wynikają-
ce z tego błędy w prawidłowej ocenie
rzeczywistej izolacyjności cieplnej prze-
grody mogą sięgać nawet 25% [9].
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Tabela 2. Zasady zaokrąglania współczyn-
nika przewodzenia ciepła λ zgodnie z nor-
mą PN-EN ISO 10456 [8]

Wartość współczyn-
nika przewodzenia
ciepła λ [W/(m•K)]

Zaokrąglenie współczyn-
nika przewodzenia ciepła
z nadmiarem [W/(m•K)]

λ ≤ 0,08 0,001
0,08 < λ ≤ 0,20 0,005
0,20 < λ ≤ 2,00 0,01

2,00 < λ 0,1


