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AUTOKLAWIZOWANY BETON KOMÓRKOWY (1) 
 
 
 Lekki beton komórkowy produkowany przemysłowo z udziałem procesu autoklawiza-
cji określony jest w Polsce skrótem ABK (Autoklawizowany Beton Komórkowy), 
a w skali międzynarodowej z języka angielskiego AAC (Autoclaved Aerated Concrete). 
 Odmianą lekkiego betonu komórkowego jest pianobeton którego wytwarzanie, zazwy-
czaj w warunkach poligonowych, nie upowszechniło się jednak na większą skalę w polskim 
budownictwie.  
 Opracowanie i opatentowanie podstawowych zasad wytwarzania betonu komórkowego 
miało miejsce już w latach 1890 ÷ 1920. Dopiero jednak rok 1923, w którym uruchomiono w 
Szwecji (w mieście Yxhults) pierwszą na świecie, przemysłową produkcję tego nowego na 
rynku budowlanym materiału pod nazwą Ytong, traktowany jako rok „narodzin” autoklawi-
zowanego betonu komórkowego. W późniejszych latach, w nieco zróżnicowanych techno-
logiach, przemysłową produkcję tego coraz bardziej poszukiwanego materiału 
budowlanego podjęły również firmy: Siporex (Szwecja), Hebel (Niemcy), Calsilox (Holan-
dia), a także jedna z firm duńskich. 
 Obecnie do wyrobów z ABK odnosi się norma PN-EN 771-4: „Wymagania dotyczące 
elementów murowych. Część 4: Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komórko-
wego” wraz z załącznikiem krajowym do tej normy. 
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AUTOKLAWIZOWANY BETON KOMÓRKOWY (2) 
 
 Lekki beton komórkowy (c.d.) 
 
 Przykłady składu zapraw i ich przygotowanie do wytwarzania ABK w niektórych firmach 
europejskich, które zapoczątkowały produkcję tego rodzaju materiału budowlanego: 
 

Podstawowe składniki 
Firma 

Spoiwo Kruszywo 
Sposób przygotowania 

składników 

Ytong wapno palone +cement 
(lub żużel wielkopiecowy) 

piasek 
lub popiół paleniskowy 

suchy przemiał spoiwa i kruszywa 
lub przemiał kruszywa z wodą 

i dodatkiem wapna 
Siporex cement piasek lub piasek 

z żużlem wielkopiecowm 
przemiał piasku i żużla 

z wodą na szlam 

Hebel wapno palone +cement piasek przemiał piasku z wodą 
na szlam piaskowy 

Calsilox wapno palone +cement piasek wspólny suchy przemiał spoiwa 
i kruszywa 
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AUTOKLAWIZOWANY BETON KOMÓRKOWY (3) 
 

 Lekki beton komórkowy (c.d.) 
 

 Rozwój produkcji ABK w Polsce rozpoczął się w roku 1952 od zakupienia licencji tech-
nologicznej firm szwedzkich (Ytong i Siporex) i wybudowania w Warszawie, na Żeraniu 
Wschodnim, fabryki wyposażonej w płaskie formy do produkcji bloczków i płytek. 
 W efekcie prowadzonych prac badawczych i doskonalących technologię, przemysłowa, 
na szeroką skalę produkcja wyrobów z ABK, oparta została – począwszy od 1971 r. – na 
opatentowanej w Polsce metodzie produkcji określanej uniwersalną metodą polską o na-
zwie Unipol. Jako spoiwo (mlewo) stosowane są: wapno palone, cement portlandzki po-
wszechnego użytku i część kruszywa, łącznie mielone na sucho. W przypadku stosowania 
popiołu lotnego jako dodatku na sucho dodawany jest gips dwuwodny (skała gipsowa). Ja-
ko kruszywo stosowany jest piasek kwarcowy lub popioły lotne (ze spalania węgla kamien-
nego) albo ich mieszanina. Trzecim, głównym składnikiem mieszanki betonu komórkowego 
jest woda, dodawana w ilości 450 ÷ 500 l/m3 półpłynnej masy betonowej. 
 Rolą dodatku porotwórczego mieszanki jest odtłuszczony, płatkowy proszek lub pasta 
aluminiowa. 
 Obecnie Polska zaliczana jest w skali światowej do czołówki producentów wyrobów 
z ABK. Istnieje już w naszym kraju 28 wytwórni tego materiału budowlanego, o łącznej mo-
cy produkcyjnej około 5 mln m3. Udział ABK w rynku materiałów ściennych wynosi ponad 
40% ogólnej puli.  
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AUTOKLAWIZOWANY BETON KOMÓRKOWY (4) 
 

 Lekki beton komórkowy (c.d.) 
 

Orientacyjne ilości składników masy w produkcji ABK metodą Unipol, 
dla odmian* 500, 600 i 700 

 
Technologia piaskowa Technologia popiołowa 

Składnik mieszanki Jednostka 
500 600 700 500 600 700 

Piasek (w postaci szlamu) dcm3 260 350 440 —  —  —  
Popiół lotny kg —  — —  270 360 450 
Spoiwo (mlewo) kg 240 260 280 230 240 255 
Woda dcm3 80 75 62 250 300 350 
Proszek aluminiowy kg 0,47 0,41  0,44 0,35 0,30 
Środek powierzchniowo czynny dcm3 1,5 1,5 1,5 1,5 1,0 1,0 

 

                                                      
* odmiana jest to symbol liczbowy określający klasyfikację gęstości objętościowej ABK w kg/m3 
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AUTOKLAWIZOWANY BETON KOMÓRKOWY (5) 
 

 Lekki beton komórkowy (c.d.) 
 

Podstawowe właściwości, zależnie od odmiany ABK 
 

Odmiana 
Właściwość 

300 400 500 600 700 
Gęstość objętościowa 
w stanie suchym, kg/m3 300 ÷ 500 351 ÷ 450 451 ÷ 550 551 ÷ 650 651 ÷ 750 

Minimalna wytrzymałość na ściskanie 
w stanie suchym, MPa 1,5 2,0 2,5 4,0 5,0 

Współczynnik przewodzenia ciepła λ, 
W/(m·K) 0,10 ÷ 0,11 0,12 ÷ 0,13 0,14 ÷ 0,15 0,16 ÷ 0,17 0,19 ÷ 0,20 

Współczynnik przewodzenia pary 
wodnej, g/(m·h·kPa) 0,0018 0,026 0,0046 

Mrozoodporność oznaczana jako:      
– maksymalny ubytek masy, % 15 15 10; 4,5 4 3 
– maksymalny spadek wytrzymałości, 

% —  —  15 15 10 

Reakcja na ogień klasa A1 – materiał niepalny 
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AUTOKLAWIZOWANY BETON KOMÓRKOWY (6) 
 

Technologia wytwarzania ABK 
 
 ABK ma strukturę gąbczastą. Jest wytwarzany z użyciem zaprawy wapiennej lub ce-
mentowej, albo z zaprawy, w której spoiwem jest tzw. mlewo (powstałe ze wspólnego prze-
miału mieszaniny wapna, cementu i suchego piasku). 
 Zaprawy te, z dodatkiem drobnoziarnistego wypełniacza (najczęściej w postaci prze-
mielonego piasku kwarcowego lub paleniskowego popiołu lotnego), wody, środka poro-
twórczego (najczęściej proszek lub pasta aluminiowa) oraz środków powierzchniowo 
czynnych – już jako półpłynna masa, transportowana jest do odpowiednich form stalowych, 
w których następuje jej wyrośnięcie (spulchnienie) i wstępne dojrzewanie betonu.  
 Kolejnymi etapami jest proces krojenia spulchnionej masy betonu na elementy o żąda-
nych wymiarach, a następnie autoklawizacja stanowiąca ostateczne utwardzanie betonu 
nasyconą parą wodną o ciśnieniu 1,1 ÷ 1,3 MPa i temperaturze 180 ÷ 200°C. Około 12 h 
proces autoklawizacji powoduje, że beton komórkowy uzyskuje założoną gęstość objęto-
ściową, wytrzymałość i mrozoodporność oraz zapewnia wyrobom z ABK satysfakcjonującą 
trwałość w czasie. 
 Końcowymi etapami procesu produkcyjnego wyrobów z ABK jest ich pakietowanie, pa-
letowanie, ewentualne foliowanie i spinanie. Tak magazynowane wyroby przygotowane są 
do ekspedycji. 
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AUTOKLAWIZOWANY BETON KOMÓRKOWY (7) 
 

Schemat procesu produkcji wyrobów z ABK 
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AUTOKLAWIZOWANY BETON KOMÓRKOWY (8) 
 

Asortyment wyrobów z ABK 
 

 

Odmiana 300 ÷ 700 
l = 480 ÷  600 mm 
h = 200 ÷ 300 mm 
s = 50 ÷ 420 mm 

 

Odmiana 400 ÷ 700 
l = 590 ÷  600 mm 
h = 200 ÷ 240 mm 
s = 120 ÷ 420 mm 
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AUTOKLAWIZOWANY BETON KOMÓRKOWY (9) 
 
 Asortyment wyrobów z ABK (c.d.) 
 

 

Odmiana 400 ÷ 700 
l = 499 ÷  600 mm 
h = 200 ÷ 249 mm 
s = 175 ÷ 420 mm 

 

Odmiana 500 lub 600 
l = 499 ÷  590 mm 
h = 149 ÷ 300 mm 
s = 100 ÷ 160 mm, 
z doklejoną warstwą styropianu 
lub wełny mineralnej 
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AUTOKLAWIZOWANY BETON KOMÓRKOWY (10) 
 
 Asortyment wyrobów z ABK (c.d.) 
 

 

Odmiana 500 lub 600 
l = 480 ÷  600 mm 
h = 240 mm 
s = 240 ÷ 420 mm 

 

Odmiana 500 lub 600 
l = 295 ÷  600 mm 
h = 240 lub 249 mm 
s = 175 ÷ 480 mm 
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AUTOKLAWIZOWANY BETON KOMÓRKOWY (11) 
 
 Asortyment wyrobów z ABK (c.d.) 
 

 

Odmiana 600 
l = 300 lub 600 mm 
h = 192 mm 
s = 520 mm 

 

Odmiana 500 lub 600 
l = 120 ÷  360 mm 
h = 210 mm 
s = 520 lub 490 mm 
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AUTOKLAWIZOWANY BETON KOMÓRKOWY (12) 
 
 Asortyment wyrobów z ABK (c.d.) 
 

 

 

Odmiana 500 
l = 240 i 480 mm 
h = 300 i 600 mm 
s = 240, 300 lub 360 mm 

 



 

Część VI Plansza 14 z 20 

AUTOKLAWIZOWANY BETON KOMÓRKOWY (13) 
 
 Asortyment wyrobów z ABK (c.d.) 
 

 

Odmiana 600 lub 700 
l = 600 mm 
h = 480 lub 600 mm 
s = 80 lub 120 mm 

 

Odmiana 600 
l = 590 mm 
h = 240 mm 
s = 200 ÷ 380 mm 
(są to bloczki typu „JUGAT” 
z dodatkową warstwą styropianu 
lub styroduru) 
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AUTOKLAWIZOWANY BETON KOMÓRKOWY (14) 
 

Ściany zewnętrzne 
 

 

 
Odmiana U [W/(m2·K)] Masa [t/m2] 

500 0,43 0,28 
400 0,41 0,24 



 

Część VI Plansza 16 z 20 

AUTOKLAWIZOWANY BETON KOMÓRKOWY (15) 
 
 Ściany zewnętrzne (c.d.) 
 

 

 

Odmiana U [W/(m2·K)] Masa [t/m2] 
500 0,37 0,33 
400 0,31 0,32 
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AUTOKLAWIZOWANY BETON KOMÓRKOWY (16) 
 
 Ściany zewnętrzne (c.d.) 
 

 

 

Odmiana a [cm] A [cm] U [W/(m2·K)] Masa [t/m2] 

500 10,0 
12,0 

36,5 
38,5 

0,28 
0,24 

0,21 
0,21 

600 

8,0 
10,0 
12,0 
15,0 

34,5 
36,5 
38,5 
41,5 

0,31 
0,30 
0,26 
0,20 

0,23 
0,24 
0,24 
0,25 
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AUTOKLAWIZOWANY BETON KOMÓRKOWY (17) 
 
 Ściany zewnętrzne (c.d.) 
 

 

 

Odmiana a [cm] A [cm] U [W/(m2·K)] Masa [t/m2] 

500 10,0 
12,0 

40,5 
42,5 

0,28 
0,24 

0,22 
0,23 

600 
10,0 
12,0 
15,0 

40,5 
42,5 
45,5 

0,30 
0,26 
0,19 

0,25 
0,26 
0,27 
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AUTOKLAWIZOWANY BETON KOMÓRKOWY (18) 
 
 Ściany zewnętrzne (c.d.) 
 

 

 

Odmiana a [cm] A [cm] U [W/(m2·K)] Masa [t/m2] 

600 
8,0 

10,0 
12,0 

47,0 
49,0 
51,0 

0,34 
0,30 
0,26 

0,28 
0,29 
0,30 
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AUTOKLAWIZOWANY BETON KOMÓRKOWY (19) 
 
 Ściany zewnętrzne (c.d.) 
 

 

 

Odmiana a [cm] A [cm] U [W/(m2·K)] Masa [t/m2] 

600 
8,0 

10,0 
12,0 

47,5 
49,5 
51,5 

0,35 
0,30 
0,26 

0,47 

500 
8,0 

10,0 
12,0 

47,5 
49,5 
51,5 

0,33 
0,28 
0,25 

0,45 

 


