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AUTOKLAWIZOWANY BETON KOMÓRKOWY

Wytrzymałość na ściskanie
jest właściwością użytko-
wą, która obok gęstości
jest najczęściej wykorzy-

stywana do klasyfikowania i oznaczania
elementów murowych z ABK [1]. Ele-
menty murowe z ABK są wprowadzane
do obrotu i udostępniane na rynku
na podstawie normy zharmonizowanej
PN-EN 771-4 [2]. Zgodnie z załączni-
kiem ZA do tej normy, zasadnicza cha-
rakterystyka wytrzymałość na ściskanie
dotyczy elementów murowych przezna-
czonych do stosowania w elementach
budynku podlegających wymaganiom
konstrukcyjnym. W takim przypadku
wartość deklarowanej wytrzymałości
na ściskanie nie powinna być mniejsza
niż 1,5 N/mm2.

Właściwościami użytkowymi, które
odnoszą się do zasadniczej charaktery-
styki, są: wartość deklarowana wytrzy-
małości na ściskanie (średnia lub cha-
rakterystyczna) [N/mm2]; sposób przy-
gotowania próbki (jej kształt i wymia-
ry); kierunek obciążenia podczas bada-
nia (prostopadle czy równolegle do po-
wierzchni wspornej); kategoria elemen-
tu murowego (I lub II).

Elementy murowe kategorii I to ele-
menty o deklarowanej wytrzymałości
na ściskanie, w przypadku których praw-
dopodobieństwo wystąpienia mniejszej
wytrzymałości nie przekracza 5%. Ele-
menty, które nie muszą być zgodne z po-
ziomem ufności dotyczącym elementów
kategorii I, są elementami kategorii II.

Znormalizowana wytrzymałość ele-
mentów murowych na ściskanie to
wytrzymałość na ściskanie równoważ-
nego elementu w stanie powietrznosu-
chym, o szerokości 100 mm i wysokości
100 mm. Producent może deklarować rów-
nież znormalizowaną wytrzymałość na ści-
skanie, która zgodnie z PN-EN 1996-1-1
[3] jest podstawowym parametrem ele-

mentu murowego w obliczeniach wytrzy-
małości na ściskanie murów.

Średnia wytrzymałość elementów
murowych na ściskanie jest to średnia
arytmetyczna wytrzymałości elementów
murowych na ściskanie, a charaktery-
styczna wytrzymałość elementów mu-
rowych na ściskanie odpowiada 5%
kwantylowi wytrzymałości na ściskanie.

W załączniku krajowym NAdo normy
PN-EN 771-4 [2] podana jest klasyfika-
cja elementów murowych zABK wg wy-
trzymałości na ściskanie zgodnie z klasa-
mi (tabela 1) oraz minimalne klasy wy-
trzymałości na ściskanie ze względu
na klasy gęstości brutto w stanie suchym.

Należy pamiętać, że załącznik krajo-
wy NA nie jest częścią normy zharmo-
nizowanej i dlatego klasyfikacje w nim
zamieszczone nie mogą być stosowane
przy sporządzaniu deklaracji właściwo-
ści użytkowych (DoP). Oznacza to, że
w DoP nie można podawać klasy wy-
trzymałości na ściskanie, a wyłącznie
wartość deklarowaną wytrzymałości
na ściskanie (średnią lub charaktery-
styczną).

Wykonywanie badań
Badanie wytrzymałości należy prze-

prowadzać zgodnie z PN-EN 772-1 [4],
a próbki do badań pobierać wg załącz-
nika A do normy EN 771-4 [2]. Norma
podaje, że próbki z autoklawizowanego
betonu komórkowego można sezonować

wg dwóch metod. Pierwsza, opisana
w punkcie 7.3.4 normy [4], nakazuje ba-
danie próbek w stanie wilgotności 6 ± 2%,
który należy osiągnąć przez suszenie pró-
bek w temperaturze nieprzekraczającej
50°C. Druga metoda, opisana w punk-
cie 7.3.3 b) normy [4] polega na badaniu
wytrzymałości w stanie suchym, po su-
szeniu w temperaturze 70°C. Stała masa
zostaje osiągnięta, jeżeli podczas waże-
nia wykonywanego w odstępach czaso-
wych nie mniejszych niż 24 h ubytek
masy jest mniejszy niż 0,2% masy.

Niezależnie od metody określania
wytrzymałości na ściskanie należy prze-
strzegać zasad opisanych w normach.
Próbki do badania wytrzymałości na ści-
skanie autoklawizowanego betonu ko-
mórkowego należy pobierać z elemen-
tów murowych zgodnie ze schematem
podanym w PN-EN 771-4 [2] (rysunek).
Z każdego elementu murowego (blocz-
ka lub płytki), przeznaczonego do ba-
dań, wycina się 6 kostek sześciennych
o długości boku 100 mm. 3 kostki sze-
ścienne są przeznaczone do badania gę-
stości w stanie suchym, a pozostałe
3 kostki do badania wytrzymałości na
ściskanie. Równoległość uzyskanych
próbek nie może przekroczyć 0,1 mm
na każde 100 mm długości próbek. Na-
leży pamiętać, że ściskanie próbek ba-
dawczych musi odbywać się prostopa-
dle do kierunku wzrostu masy.
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Tabela 1. Klasyfikacja elementów muro-
wych z ABK wg średniej wytrzymałości
na ściskanie zgodnie z PN-EN 771-4 [2]

Klasa wytrzymałości
na ściskanie

Średnia wytrzymałość
na ściskanie [N/mm2]

1,5 1,5
2 2,0

2,5 2,5
3 3,0

3,5 3,5
4 4,0

4,5 4,5
5 5,0
6 6,0
7 7,0
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Schemat wycinania próbek/kostek sze-
ściennych z elementów murowych (długo-
ści L) z ABK do określenia wytrzymałości
na ściskanie wg PN-EN 771-4 [2]
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Wytrzymałość na ściskanie elemen-
tów murowych z betonu komórkowego
podlegająca wymaganiom konstrukcyj-
nym jest większa od 1,5 N/mm2 i nie
przekracza 10 N/mm2. Do zniszczenia
sześciennej próbki badawczej o boku
100 mm potrzebne są więc niewielkie
siły – praktycznie 15 – 100 kN, dlatego
też w celu uzyskania prawidłowych wy-
ników do badania wytrzymałości na ści-
skanie ABK należy stosować maszyny
wytrzymałościowe charakteryzujące się
odpowiednią dokładnością dla podane-
go zakresu obciążeń niszczących. Jedno-
cześnie tempo przyrostu sił ściskających
podczas badania wytrzymałości na ści-
skanie powinno wynosić 0,05 (N/mm2)/s.

Metoda opisana w punkcie 7.3.4 nor-
my PN-EN 772-1 [4] zakłada, że gęstość
masy betonu komórkowego w obrębie
jednego bloczka jest jednorodna. Istot-
nym elementem w badaniu wytrzymało-
ści na ściskanie jest dokładne określenie,
ile wynosi masa kostki sześciennej o wil-
gotności 6%. Masę tę określa się na pod-
stawie gęstości uzyskanej podczas bada-
nia gęstości w stanie suchym. Następnie
masę kostki bliźniaczej mnoży się zgod-
nie z zapisem normowym przez war-
tość 1,06, co odpowiada wilgotności 6%.
Szczególną uwagę należy zwrócić na to,
aby uwzględnić ewentualne różnice
w wymiarach porównywanych kostek
sześciennych. Kostki badawcze należy
suszyć do wilgotności 6 ± 2% w tempe-
raturze nieprzekraczającej 50°C.

Podczas badania gęstości w stanie su-
chym i określania wytrzymałości na ści-
skanie należy zwrócić szczególną uwagę
na dokładność wykonania oznaczenia oraz
staranność przygotowania próbek (prawi-
dłowe wycięcie kostek badawczych). Nie-
dokładne przygotowanie próbek i prze-
prowadzenie badań mogą doprowadzić do
błędnego przeliczenia teoretycznej wil-
gotności 6%, a w konsekwencji do uzy-
skania zafałszowanych wyników. Brak
prostopadłości powierzchni próbek ba-
dawczych i równoległości ich powierzch-
ni wspornych powoduje, że płyty docis-
kowe nie są w stanie dostosować się do

powierzchni próbki i zamiast sił ściskają-
cych pojawiają się siły ścinające i w efek-
cie wyniki wytrzymałości na ściskanie
mogą być mocno zaniżone. Równie waż-
ne jest prawidłowe i dokładne wykonanie
oznaczenia gęstości w stanie suchym.

Zgodnie z PN-EN 772-1 [4] uzyska-
ne w badaniach wartości wytrzymałości
na ściskanie przelicza się na znormali-
zowaną wytrzymałość na ściskanie
przez zastosowanie mnożników odpo-
wiednich do zastosowanej metody se-
zonowania próbek. Wyniki badań prze-
prowadzonych zgodnie z punktem 7.3.4
normy [4] należy pomnożyć przez współ-
czynnik korekcji 1,0, a w przypadku ba-
dania zgodnie z punktem 7.3.3 b) normy
[4] przez współczynnik korekcji 0,8.

Wpływ wielkości, kształtu
oraz wilgotności próbki na
wytrzymałość na ściskanie

Kształt i wielkość próbki wpływają
w istotny sposób na wyniki wytrzymało-
ści na ściskanie. Zgodnie z PN-EN 772-1
[4] do obliczenia znormalizowanej wy-
trzymałości na ściskanie należy mnożyć
wytrzymałość na ściskanie elementów
murowych w stanie powietrznosuchym
przez współczynnik kształtu próbki/kost-
ki badawczej podany w tabeli 2.

Zwiększona zawartość wilgoci
w elementach murowych z ABK powo-
duje zmniejszenie ich wytrzymałości na
ściskanie. Wilgotność elementów muro-
wych z autoklawizowanego betonu ko-
mórkowego po procesie autoklawizacji
może wynosić nawet 50%, ale najczęściej
nie przekracza 30%.ABK bardzo szybko

zmniejsza swoją wilgotność, co powodu-
je wzrost jego wytrzymałość na ściskanie
i jest to niezależne od gęstości.

Na podstawie badań przeprowadzo-
nych w Centrum Badawczym SOLBET
można przyjąć, że elementy murowe
z ABK nawet bezpośrednio po procesie
autoklawizacji mają wytrzymałość na
ściskanie większą od deklarowanej.
Najniższe wartości wytrzymałości na
ściskanie, uzyskane w badaniach wyro-
bów bezpośrednio po ich wyjęciu z au-
toklawu, są przeważnie mniejsze o nie
więcej niż 20% od wytrzymałości na
ściskanie w stanie wilgotności 6 ± 2%.
Z wielu badań ABK w ścianach istnie-
jących budynków, a także pochodzące-
go z rozbiórki budynków z początku lat
70. i 90. ubiegłego wieku stwierdzono,
że wilgotność ustabilizowana ABK wy-
nosi 2 – 8%. Metoda określania wytrzy-
małości na ściskanie w stanie wilgotno-
ści 6 ± 2% jest więc metodą badawczą
w największym stopniu zbliżoną do rze-
czywistych warunków wilgotnościo-
wych w murach wykonanych z ABK.

Badania sprawdzające
W przypadku, gdy próbki elementów

murowych z ABK są pobrane do badań
sprawdzających z dostawy zgodnie
z załącznikiem A i badane zgodnie
z EN 772-1 [4], to wytrzymałość na ściska-
nie jest nie mniejsza niż wartość dekla-
rowana i żaden pojedynczy element mu-
rowy nie powinien mieć wytrzymałości
na ściskanie mniejszej niż 80% średniej
wartości deklarowanej lub 90% deklaro-
wanej wartości charakterystycznej.
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Tabela 2.Współczynnik kształtu uwzględnia-
jący wymiary próbek badawczych po przygo-
towaniu ich powierzchni wg PN-EN 772-1 [4]

Wysokość
próbki ba-

dawczej [mm]

Szerokość próbki badawczej [mm]

50 100 150 200 ≥ 250
40 0,80 0,70 – – –
50 0,85 0,75 0,70 – –
65 0,95 0,85 0,75 0,70 0,65

100 1,15 1,00 0,90 0,80 0,75
150 1,30 1,20 1,10 1,00 0,95
200 1,45 1,35 1,25 1,15 1,10

≥ 250 1,55 1,45 1,35 1,25 1,15

Partner działu: Stowarzyszenie Producentów Betonów


