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P ostęp techniczny w budownic-
twie i coraz większe oczeki-
wania inwestorów sprawiają,
że zaostrzają się wymagania

dotyczące ścian. Przy projektowaniu
murów należy m.in. uwzględnić skurcz
lub pęcznienie materiałów. W przypad-
ku, gdy ich wilgotność po wyproduko-
waniu rośnie (np. wypalone na etapie
produkcji pustaki ceramiczne lub ce-
gły), to następuje pęcznienie mate-
riału. Jeśli natomiast jest na odwrót
(w przypadku betonu komórkowego,
silikatów i betonu), to następuje skurcz
materiałów.

Skład surowcowy i odpowiednie ste-
rowanie procesem technologicznym
mają wpływ na wartość skurczu ABK.
Uwarunkowane zmianami wilgotno-
ściowymi zmiany objętości zależą od
mikrostruktury materiałów, które kształ-
tują się przede wszystkim w środowisku
pary nasyconej w procesie autoklawiza-
cji. Wskazane jest uzyskanie stabilnej
struktury krystalicznej [1, 3]. W artyku-
le opisano zmiany postaciowe betonu
komórkowego oraz ich znaczenie pod-
czas projektowania i wykonawstwa.

Charakterystyka skurczu ABK
Przy rozpatrywaniu zjawisk skurczo-

wych w autoklawizowanych betonach
komórkowych należy uwzględniać prze-
dział wilgotności, w jakim zjawiska prze-
biegają oraz zmiany występujące w cha-
rakterystyce skurczu pod wpływem
wtórnego zawilgocenia. Prawidłowa
charakterystyka skurczu ABK jest uwa-
runkowana odpowiednim składem mi-
neralnym i mikroporowatością. ABK,
niezależnie od zastosowanego kruszy-
wa i technologii produkcji, powinien
charakteryzować się obecnością do-
brze wykrystalizowanego tobermorytu
oraz fazy C-S-H. Na podstawie danych
literaturowych [2] stwierdzono, że efekt
tobermorytowy, gwarantujący prawi-
dłowy przebieg zjawisk skurczowych

wABK, to wyraźnie zaznaczony na krzy-
wej DTA efekt endotermiczny o mini-
mum w temperaturze 220 – 260 °C.

Betony komórkowe znajdujące się
w tych samych warunkach temperatu-
ry i wilgotności otoczenia odsychają
z różną szybkością i osiągają różną wil-
gotność desorpcyjną, przy czym za-
sadnicze różnice występują przy zawil-
goceniu tych materiałów poniżej 20%
masy. Różnemu przebiegowi desorpcji
towarzyszą różne charakterystyki skur-
czu ABK. Zjawiska te należy rozpatry-
wać w ścisłej korelacji ze strukturą mi-
kroporowatości betonu komórkowego.
Na podstawie analizy matematycznej
wykazano [2], że wyraźna zależność
między skurczem i mikroporowatością
występuje w przypadku mikroporów
o promieniu 50 – 55Å. Obok odpowied-
niego składu fazowego jest to podsta-
wowy warunek prawidłowego przebie-
gu zjawisk skurczowych w ABK.

Skurcz betonu komórkowego
wg badań normowych

Obecnie, zgodnie z rozporządze-
niem nr 305/2011 (CPR) [4], wyroby
budowlane objęte normami zharmoni-
zowanymi podlegają obowiązkowe-
mu oznakowaniu CE. Normą zharmo-
nizowaną na elementy murowe z ABK
jest EN 771-4. W październiku 2015 r.
do zbioru Polskich Norm wprowadzo-
na została EN 771-4:2015 jako
PN-EN 771-4+A1:2015-10 [5]. W nor-
mie znajduje się wykaz zasadniczych
charakterystyk w przypadku deklarowa-
nego zamierzonego zastosowania oraz
właściwości użytkowe: maksymalne wy-
miary i tolerancje wymiarów; gęstość
i wytrzymałość na ściskanie; właściwości
cieplne, trwałość (określana przez od-
porność na zamrażanie i rozmrażanie);
rozszerzalność/skurcz pod wpływem wil-
goci (rozumiany jako skurcz), przepusz-
czalność pary wodnej; reakcja na ogień.

Jak wynika z [5], badanie skurczu wy-
konuje się zgodnie z PN-EN 680:2008 [6].
Przyjętą w normie metodą badawczą
jest określenie zmian długości próbek
za pomocą aparatu Grauf-Kaufmana.

Z wytypowanych losowo trzech ele-
mentów przeznaczonych do badań
wycina się po 3 próbki o wymiarach
40 x 40 x 160 mm, na których oznacza
się skurcz. Po przygotowaniu 9 bele-
czek z betonu komórkowego (zgodnie
z normą [6]), umieszcza się je w wanien-
ce z tworzywa sztucznego, znajdującej
się w komorze termowilgotnościowej
(o temperaturze powietrza 20 ± 2 °C
oraz wilgotności względnej powie-
trza 45 ± 5%). Następnie próbki zos-
tają zalane wodą do 1/3 wysokości,
przez kolejne 24 h na 2/3 wysokości,
a na ostatnie 24 h powinny być zalane
całkowicie. Po okresie sezonowania
rozpoczyna się pomiar.

Zmiany długości podawane są w sto-
sunku do tej, jaką próbka miała w chwi-
li rozpoczęcia badania. Parametry, któ-
re mogą być określane, to: umow-
na wielkość skurczu przy wysychaniu
εcs, ref i/lub całkowita wielkość skurczu
przy wysychaniu, εcs, tot (jeśli jest wy-
magana). Wartość skurczu ABK ozna-
czana w warunkach laboratoryjnych
zgodnie z normą [6] przy wilgotności od
30%, czyli zbliżonej do wilgotności ele-
mentu murowego bezpośrednio po au-
toklawizacji (do 6% masy), a więc wil-
gotności ustabilizowanej w murze, wy-
niosła 0,02 ÷ 0,15 mm/m (tabela 1).
Z badań wynika, że wartości skurczu
w zakresie wilgotności od 30% do 6%
masy są zróżnicowane w zależności od
pochodzenia wyrobu.
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Tabela 1. Porównanie umownych wielkości
skurczuABK (εεcs,ref) z war to ścia mi cał ko wi -
ty mi (εεcs,tot) na podstawie wyników badań
wykonywanych w Instytucie Ceramiki 
i Materiałów Budowlanych

Charakterystyka zasadnicza

gęstość
[kg/m3]

umowna wartość skur-
czu przy wysychaniu

εεcs,ref [mm/m]

całkowita war-
tość skurczu
εεcs,tot [mm/m]

350 0,00 – 0,00 0,26 – 0,32
400 0,00 – 0,08 0,18 – 0,34
450 0,14 – 0,15 0,25 – 0,35
500 0,00 – 0,14 0,20 – 0,33
550 0,00 – 0,07 0,24 – 0,32
600 0,00 – 0,07 0,21 – 0,33
700 0,00 – 0,02 0,23 – 0,34
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Norma [6] podaje wyłącznie metodę
badania skurczu, natomiast nie precyzu-
je wymagań dotyczących jego wartości.
Jedynie informuje, że w deklaracji wła-
ściwości użytkowych należy podawać
umowną wielkość skurczu εcs, ref, a tak-
że całkowitą wielkość skurczu εcs, tot
jeśli jest to wymagane.

Wpływ skurczu
ujęty w projektowaniu

W normie projektowej PN-EN 1996-
1-1+A1:2013-05 [7] zawarto wskazów-
ki dotyczące zaleceń projektowych i wy-
konawczych dla różnych materiałów
murowych. W pkt 7.3.4. [7] podano, że
współczynnik pełzania, rozszerzalność
pod wpływem wilgoci lub skurcz
i współczynnik liniowej odkształcalności
termicznej należy określać na podsta-
wie badań. Zamieszczono też przedzia-
ły zmian wartości współczynnika pełza-
nia, rozszerzalności pod wpływem wil-
goci lub skurczu oraz współczynnika li-
niowej odkształcalności różnych mate-
riałów murowych (tabela 2).

Zgodnie z pkt 8.8 normy [7] zapisano,
że konstrukcje murowe należy projekto-
wać w taki sposób, by odkształcalność
materiałów nie powodowała nadmiernych
ruchów w wyniku pełzania, skurczu i wpły-
wów termicznych. Informację dotyczącą
uwzględniania odkształceń muru zawar-
to w [8]. Warunek ten dotyczy ograni-
czania wymiarów konstrukcji murowych,
w zależności od rodzaju zastosowanych
materiałów murowych. W pkt 2.3.4. nor-
my [8] określono zalecenia projektowe
i wykonawcze wykonania dylatacji.

W celu wyeliminowania uszkodzeń
muru na skutek odkształceń termicznych
i wilgotnościowych, pełzania i skurczu
oraz możliwych do wystąpienia skutków
działania sił wewnętrznych wywołanych

obciążeniami pionowymi i prostopadłymi
do powierzchni muru, należy przewi-
dzieć dylatacje pionowe i poziome, które
trzeba projektować, mając na uwadze:

■ rodzaj elementów murowych wraz
z ich charakterystykami odkształcalno-
ści pod wpływem wilgoci;

■ geometrię konstrukcji, występowa-
nie otworów oraz wzajemne proporcje
ścian;

■ stopień zamocowania poszczegól-
nych części konstrukcji;

■ reakcję konstrukcji murowej na
obciążenia krótko- i długotrwałe;

■ reakcję konstrukcji murowej na
warunki cieplne i klimatyczne;

■ odporność ogniową;
■ wymagania dotyczące izolacyjno-

ści akustycznej i cieplnej;
■ obecność lub brak zbrojenia.
Ponadto dylatacje powinny kompen-

sować przewidywane odkształcenia od-
wracalne i nieodwracalne, bez uszko-
dzenia muru. Należy podkreślić, że
wszystkie dylatacje muszą przechodzić
przez całą grubość ściany lub warstwy
zewnętrznej ściany szczelinowej, łącznie
z jej wykończeniem, aby mogły skom-
pensować powstałe odkształcenia.

W pkt 2.3.4.2. normy [8] podano, że
pozioma odległość między dylatacjami
pionowymi w ścianach murowanych
powinna uwzględniać rodzaj ściany,
elementy murowe i zaprawę oraz deta-
le konstrukcyjne. W zewnętrznych ścia-
nach nienośnych nie może przekraczać
wartości lm, podanych w tabeli 3. Mak-
symalny rozstaw poziomy dylatacji pio-
nowych należy zwiększyć w przypadku
ścian ze zbrojeniem w spoinach wspor-
nych zgodnie z PN-EN 845-3 [9],
a ich usytuowanie powinno uwzględniać
zachowanie konstrukcyjnej integralno-
ści wewnętrznych ścian nośnych.

Podsumowanie
Deklaracja właściwości użytkowych

nie jest deklaracją zgodności ze specy-
fikacją techniczną, lecz informacją o wła-
ściwościach użytkowych wyrobu, za któ-
rą producent ponosi odpowiedzialność.
Odnosi się ona tylko do wskazanych
właściwości (podanych ze specyfikacji).
W przypadku pozostałych parametrów
producent wykorzystuje opcję NPD.
W deklaracjach właściwości użytkowych
należy jednoznacznie podawać, jaki
skurcz jest deklarowany (umowny lub
umowny i całkowity). Powinno to dopro-
wadzić do świadomego przyjęcia wła-
ściwych zaleceń dotyczących maksy-
malnych odległości między dylatacjami
w przypadku ścian wykonanych z beto-
nu komórkowego.
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Tabela 2. Przedziały zmian wartości współczynnika pełzania, rozszerzalności pod wpły-
wem wilgoci lub skurczu i współczynnika liniowej odkształcalności termicznej różnych
materiałów murowych [7]

Rodzaj elementów murowych
Końcowa wartość

współczynnika
pełzaniaa) φφ∞

Rozszerzalność pod
wpływem wilgoci lub

skurczb) [mm/m]

Współczynnik liniowej
odkształcalności

termicznej αα1, 10-6/K
Ceramika 0,5 do 1,5 –0,2 do +1,0 4 do 8
Silikaty 1,0 do 2,0 –0,4 do –0,1 7 do 11
Beton kruszywowy i kamień sztuczny 1,0 do 2,0 –0,6 do –0,1 6 do 12
Beton na kruszywach lekkich 1,0 do 3,0 –1,0 do –0,2 6 do 12
Autoklawizowany beton komórkowy 0,5 do 1,5 –0,4 do +0,2 7 do 9

Kamień naturalny
magmowy

c) –0,4 do +0,7
5 do 9

osadowy 2 do 7
metamorficzny 1 do 18

a) końcowy współczynnik pełzania φ∞ = εc∞/εcl, gdzie εc∞ jest końcową wartością odkształceń pełzania przy εcl = σ/E;
b) ujemna wartość rozszerzalności pod wpływem wilgoci lub skurczu oznacza skracanie, natomiast wartość dodatnia
oznacza rozszerzanie; c) wartości te są zazwyczaj bardzo małe

Ta be la 3. Mak sy mal na po zio ma od le głość lm
mię dzy dy la ta cja mi pio no wy mi w przy pad -
ku nie zbro jo nych ścian nie no śnych [8]

Rodzaj muru lm [m]

Mur z elementów ceramicznych 12
Mur z elementów silikatowych 8
Mur z elementów z betonu kruszywo-
wego i kamienia sztucznego 6

Mur z elementów z autoklawizowanego
betonu komórkowego 6

Mur z elementów z kamienia naturalnego 12
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