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Beton komórkowy – rozwiązanie do każdego rodzaju ścian
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Rozwój betonu komórkowego

Drobny format, tradycyjna zaprawa w spoinach pionowych i poziomych

Cienka spoina pozioma, pióro-wpust w pionie

Produkty systemowe (kształtki U, nadproża)

Systemy wielkoformatowe

?



ASORTYMENT PRODUKTÓW 
Z BETONU 

KOMÓRKOWEGO



Precyzyjne elementy murowe

TLMB - Thin Layer Mortar category B

TLMA - Thin Layer Mortar category A
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Asortyment

Bloczki do ścian jednowarstwowych Bloczki do ścian konstrukcyjnych Panele do ścian działowych

Płytki Prefabrykowane nadproża Kształtki U Elementy stropowe



Asortyment

Bloki wielkoformatowe

Wielkowymiarowe płyty 

do ścian działowych
Wielkowymiarowe płyty 

do ścian konstrukcyjnych

Wielkowymiarowe płyty zbrojone 

(stropy, dachy, ściany)



Systemy budowania z ABK

TR
System to nie tylko bloczki, to nie tylko ABK



Mineralne płyty izolacyjne

• Multipor - mineralne płyty izolacyjne wykonane z bardzo lekkiej odmiany betonu komórkowego

• Gęstość do 115 kg/m³

• Wysoka izolacyjność termiczna (λ = 0,040 W/(m·K)), z zachowaniem wszystkich najważniejszych 

zalet betonu komórkowego

• Do ociepleń od wewnątrz oraz od zewnątrz (ETICS)



Innowacje zwiększające efektywność budowy
• Systemy wielkoformatowe

Szybka budowa, wysoka jakość prac



Innowacje zwiększające efektywność budowy
• Mechanizacja prac

Automatyczne wózki do montażu 

płyt do ścian działowychMiniżurawie



Innowacje – Cyfrowa budowa – narzędzia BIM



Innowacje – Cyfrowa budowa – montaż i budowa

• Usługi montażu i budowy z wykorzystaniem technologii rozszerzonej rzeczywistości



WŁAŚCIWOŚCI 
PARAMETRY 

ZASTOSOWANIE



Podstawy do projektowania

• PN-EN 1996-1-1 Eurokod 6 - Projektowanie konstrukcji murowych - Część 1-1: 

Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

• PN-EN ISO 6946 Komponenty budowlane i elementy budynku

- Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła - Metody obliczania

• PN-B-02151-3 Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem w budynkach - Część 3: 

Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród w budynkach

i elementów budowlanych



Normy produktowe

• PN-EN 771-4 Wymagania dotyczące elementów 

murowych - Część 4: Elementy murowe 

z autoklawizowanego betonu komórkowego

• PN-EN 845-2 Specyfikacja techniczna wyrobów 

dodatkowych do wznoszenia murów - Część 2: 

Nadproża

• PN-EN 12602 Prefabrykowane elementy zbrojone 

z autoklawizowanego betonu komórkowego



Właściwości - gęstość

• Wyroby z betonu komórkowego posiadają zróżnicowaną wytrzymałość na 

ściskanie i różnorodne właściwości termoizolacyjne. Jest to powodowane 

różną gęstością objętościową poszczególnych wyrobów, mierzoną w kg/m3. 

• Wyroby o mniejszej gęstości objętościowej mają lepszą izolacyjność 

termiczną, ale niższą wytrzymałość na ściskanie. 

• Do wykonywania ścian zewnętrznych jednowarstwowych stosuje się bloczki 

o klasie gęstości 300 lub 350 kg/m3. Wewnętrzne ściany działowe 

i konstrukcyjne wykonuje się najczęściej z bloczków o gęstości 500 lub 600 

kg/m3.

Gęstość – stosunek masy materiału do objętości 

• Oznaczenie ρ [kg/m3]

• Niższa gęstość

• Niższy koszt transportu

• Lepsza ergonomia pracy

• Wyższa gęstość

• Lepsze parametry akustyczne

Materiał Gęstość [kg/m3]

Beton komórkowy 300 - 700

Silikaty 1400 - 2000

Beton zwykły 2000 - 2600
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Izolacyjność cieplna

• Beton komórkowy to materiał pełny (pozbawiony drążeń i szczelin).

Jego struktura zapewnia jednakowe właściwości materiału w każdym kierunku.

Współczynnik przewodzenia ciepła 

• Oznaczenie λ [W/(m·K)] - stała materiałowa

• Ile energii cieplnej przekazuje materiał w 

trakcie 1 sekundy, przy różnicy temp. 1K, 

przy grubości 1m

• Niższa λ to cieplejszy materiał 

Materiał λ [W/(m·K)]

Styropian 0,033 – 0,045

Beton komórkowy 0,072 – 0,19

Silikaty 0,50 – 1,05

Cegła pełna 0,77

Beton 1,7 – 2,5

Współczynnik przenikania ciepła 

• Oznaczenie U [W/(m2K)] – parametr dla 

przegrody złożonej z warstw o danej grubości

• Ile energii cieplnej przekazuje przegroda w 

trakcie 1 sekundy, przy różnicy temp. 1K, 

przez 1m2

• Niższe U to cieplejsza ściana

Aktualne wymagania dla 

ścian zewnętrznych

U ≤ 0,20 W/(m2K)



Izolacyjność cieplna

• Beton komórkowy umożliwia budowę ścian jednowarstwowych spełniających wymagania WT 2021

• Klasy gęstości bloczków 300 – 350 kg/m3

• Grubości ścian 36,5 – 48 cm

• U = 0,15 – 0,20 W/(m2K)

Grubość przegrody potrzebna do uzyskania współczynnika 

U = 0,20 W/(m2K)

Beton komórkowy 
klasy 300 kg/m3

36,5 cm



Wytrzymałość na ściskanie

• Wytrzymałość elementu murowego na ściskanie

Wytrzymałość elementu murowego na ściskanie

• Oznaczenie fb (MPa) – parametr dla materiału

• Jakie obciążenie jest w stanie przenieść 

materiał przy ściskaniu przez 1m2 przekroju

• 1 MPa = 100 ton/m2

Wytrzymałość obliczeniowa muru na ściskanie

• Oznaczenie fd (MPa) – parametr dla ściany

• Wytrzymałość elementu murowego na 

ściskanie

• Kategoria wyrobu

• Grupa elementów murowych

• Rodzaj zaprawy

Materiał fb [MPa]

Beton komórkowy 2,0 – 6,0

Pustak ceramiczny 7,5 – 20,0

Silikaty 15,0 – 25,0

Materiał fd [MPa]

Beton komórkowy 0,7 – 1,8

Pustak ceramiczny 0,9 – 3,8

Silikaty 3,5 – 5,4

• Wytrzymałość obliczeniowa muru na ściskanie



Wytrzymałość - przykład obliczeniowy

• Ściana 1:

- Pustak ceramiczny klasy 15

- Grupa murowa 3

- Kategoria I

- Zaprawa zwykła (przepisana, przygotowywana na budowie)

- Klasa wykonania robót B

• Ściana 2:

- Beton komórkowy klasy 4,0

- Grupa murowa 1

- Kategoria I

- Zaprawa do cienkich spoin

- Klasa wykonania robót A

𝑓d =
𝑓𝑘

𝛾𝑚
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Izolacyjność akustyczna

• Wskaźniki oceny izolacyjności akustycznej

Oznaczenie:

• Rw – parametr ogólny [dB]

• RA,1 – parametr dla przegród wewnętrznych [dB]

• RA,2 – parametr dla przegród zewnętrznych [dB]

Im wyższe wskaźniki tym przegroda lepiej izoluje od hałasu.

• Parametr dla przegrody złożonej z konkretnych warstw o danej grubości

• Im większa masa, tym lepsza izolacyjność akustyczna

• O ile średnio przegroda jest w stanie wytłumić dźwięk o natężeniu 100 dB

Przykładowe parametry akustyczne deklarowane przez producentów



Izolacyjność akustyczna

• Wymagania co do izolacyjności ścian w budynkach mieszkalnych oraz 

użyteczności publicznej określa norma PN-B-02151 „Ochrona przed 

hałasem – Izolacyjność akustyczna przegród”

Budynki zamieszkania zbiorowego (m.in. domy studenckie, internaty i bursy szkolne)

Rodzaj przegrody Wymaganie [dB]

Ściana między pokojami mieszkalnymi oraz między pokojem mieszkalnym a 
pomieszczeniem administracyjnym R’ A,1 ≥ 45

Ściana i drzwi między pokojem mieszkalnym a obszarem komunikacji ogólnej 
(korytarze, hole, klatki schodowe) R’ A,1 ≥ 45

Ściana między pokojem mieszkalnym, pomieszczeniem administracyjnym, pokojem 
dla personelu a ogólnodostępnym pomieszczeniem sanitarnym, pomieszczeniem 
kuchennym

R’ A,1 ≥ 50



Izolacyjność akustyczna

• R’A,1 – wskaźnik oceny przybliżonej izolacyjności akustycznej z uwzględnieniem 

bocznego przenoszenia dźwięku

R’A,1 = RA,1,R - Ka

RA,1,R = RA,1 – 2 dB (wartość laboratoryjna RA,1 zmniejszona o 2 dB) 

Ka – wpływ bocznego przenoszenia dźwięku określono w instrukcji ITB 406-2005

RA,1,R – wskaźnik oceny izolacyjności akustycznej właściwej, projektowy 

Źródło: inżynierbudownictwa.pl



Przykład  - Warstwowa ściana akustyczna z ABK

• Z płyt z betonu komórkowego mogą być wykonane 

lekkie przegrody wypełniające w konstrukcji 

szkieletowej. Zapewnią one jednocześnie wysoką 

izolacyjność termiczną i akustyczną



Odporność pożarowa

• Elementy z betonu komórkowego są niepalne

i podczas pożaru nie emitują szkodliwych substancji. 

• Klasa reakcji na ogień A1

Odporność ogniowa
Czas potrzebny na ewakuację mieszkańców.

Odporność ogniowa deklarowana jest w minutach na podstawie trzech kryteriów:

R – nośność ogniowa - zdolność do zachowania właściwości konstrukcyjnych 
(kryteria nośności ogniowej ściany zewnętrzne powinny spełniać wtedy,
jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej),

E – szczelność ogniowa - zdolność do zapobieżenia przejściu płomieni i gorących 
gazów,

I – izolacyjność ogniowa - zdolność do ograniczenia przyrostu temperatury na 
nienagrzewanej powierzchni.



Odporność pożarowa

Klasy odporności ogniowej ścian z betonu komórkowego



Autoklawizowany beton komórkowy
- wszechstronny materiał do budowy ścian

BUDYNKI JEDNORODZINNE

BUDYNKI  KOMERCYJNE 

BUDYNKI WIELORODZINNE

BUDYNKI ROLNICZE

BUDYNKI PRZEMYSŁOWE

BUDYNKI  UŻYTECZNOŚCI  PUBLICZNEJ 



Wydawnictwa Stowarzyszenia Producentów Betonów

• http://s-p-b.pl/pol/editions

http://s-p-b.pl/pol/editions


Zapraszamy do zadawania pytań…


