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A utoklawizowany beton ko-
mórkowy (ABK), wytwarzany
z naturalnych surowców
o nieograniczonych zaso-

bach, takich jak piasek, wapno, ce-
ment, woda i aluminium (jako substan-
cja spulchniająca), ma unikatową
strukturę, utworzoną przez miliony po-
rów wypełnionych powietrzem, dzięki
którym zachowana jest optymalna ko-
relacja między wytrzymałością na ści-
skanie a niewielkim ciężarem materia-
łu. Ponadto powietrze wykazuje małą
przewodność cieplną, co sprawia, że
autoklawizowany beton komórkowy
jest jednym z najlepszych materiałów
izolacyjnych. Głównym celem badań
zaprezentowanych w artykule jest re-
dukcja przewodności cieplnej.

Na rysunku 1 pokzano zmiany prze-
wodności cieplnejλw latach 1975 – 2010.

Rezultaty te osiągnięto głównie dzięki
zmniejszeniu gęstości objętościowej
w stanie suchym (rysunek 2). Niestety
redukcji uległa także wytrzymałość na
ściskanie.

Autoklawizowany beton komórkowy
składa się głównie z fazy mineralnej
uwodnionego krzemianu wapniowego,
zwłaszcza z płytek tobermorytu 11A
i nieprzereagowanego kwarcu. Pozosta-
łe minerały pochodzące z surowca pia-
skowego występują w niewielkiej ilości.
Przewodność cieplną różnych faz mine-
ralnych przedstawiono w tabeli 1 [1, 2].

Najbardziej obiecującym sposobem
obniżania przewodności cieplnej jest
zmniejszenie zawartości kwarcu. Cel
ten można osiągnąć przez:

● zastosowanie specjalnego wypeł-
niacza;

● zastąpienie kwarcu skrytokrysta-
licznymi minerałami SiO2 o dużej roz-
puszczalności;

● odpowiedni dobór specjalnych su-
rowców.

Wyniki badań
Zastosowanie wypełniacza. Zmniej-

szenie przewodności cieplnej autokla-
wizowanego betonu komórkowego
(ABK) można osiągnąć przez dodanie
specjalnych wypełniaczy o mikro- lub
nanoporowatej strukturze, takich jak
zeolity czy szkło piankowe [3]. Prze-
prowadzone przez nas badania poka-
zały, że szkło piankowe wchodzi w re-
akcję podczas procesu autoklawizacji
ABK i skład fazy mineralnej ulega zmia-
nie. Ilość tobermorytu 11A spada, a fa-
zy C-S-H (I) wzrasta. Pod względem
budowy struktury C-S-H (I) ma postać
pośrednią między strukturą żelową fa-
zy C-S-H a tobermorytem 11A. W re-
zultacie zmniejszeniu ulega wytrzyma-
łość na ściskanie, podobnie jak prze-
wodność cieplna. Ponadto ubytki obję-
tościowe tego rodzaju autoklawizowa-
nego betonu komórkowego są znacz-
ne. Badano również zastosowanie róż-
nej ilości kalcytu jako substancji wypeł-
niającej. Porównywano wytrzymałość
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Tabela 1. Przewodność cieplna mine-
rałów w postaci naturalnej

Minerał
Przewodność

cieplna
[W/(mK)]

kwarc (pojedynczy kryształ) ┴ c 7,2 ║c 13,6

kalcyt 2,6

dolomit 4,9

skaleń 2,4

tobermoryt 0,18 – 0,2

Rys. 1. Przewodność cieplna autoklawizo-
wanego betonu komórkowego w ostatnich
latach

Rys. 2. Korelacja między gęstością objęto-
ściową a wartością λλ

W ar ty ku le „ABK o ni skiej prze wod no ści ciepl nej” pre zen to wa nym na 5. Mię dzy na ro do wej Kon fe ren -
cji Au to kla wi zo wa ne go Be to nu Ko mór ko we go omó wio no, na pod sta wie wyników ba dań, moż li wo ści
wy twa rza nia ABK o gę sto ści w stanie suchym 330 – 350 kg/m3, wy trzy ma ło ści na ści ska nie 
≥≥ 2,7 N/mm2 i współ czyn ni ku prze wo dze nia cie pła nawet poniżej 0,08 [W/(mK)].
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na ści ska nie pró bek oraz tzw. war tość
A, któ rej po ziom ilu stru je względ ną wy -
trzy ma łość au to kla wi zo wa ne go be to -
nu ko mór ko we go.

War tość A za le ży od gę sto ści
oraz wytrzymało ści na ści ska nie i mo -
że być wy ra żo na na stę pu ją cym rów -
na niem: A = CS/RD2 x 0,016; gdzie: 
CS = wytrzymałość na ści skanie
[N/mm2]; RD = gę stość [kg/dm3], 
0,016 = współ czyn nik sta ły [4].

Wraz ze wzro stem za war to ści kal -
cy tu zmniej sze niu ule ga war tość
A i prze wod ność ciepl na (ry su nek 3).

Wpływ kalcytu na wytrzymałość na
ści ska nie jest więk szy niż na prze wod -
ność ciepl ną. Z te go wzglę du roz wią -
za nie to nie ma za sto so wa nia w prak -
ty ce. 

Za stą pie nie kwar cu skry to kry -
sta licz ny mi mi ne ra ła mi SiO2. Mi ne -
ra ły te w pro ce sie au to kla wi za cji wy -
ka zu ją lep szą roz pusz czal ność niż
kwarc. Kwe stię tę do kład nie ana li zo -
wał Zürn [4], któ ry za sto so wał opal
i zie mię okrzem ko wą. Od krył, że mi -
ne ra ły te ule gły cał ko wi te mu roz pusz -
cze niu w pro ce sie au to kla wi za cji,
a wy trzy ma łość ABK na ści ska nie by -
ła więk sza niż w prób kach bez za sto -
so wa nia skry to kry sta licz nych mi ne ra -
łów SiO2. Ubyt ki ob ję to ści by ły jed nak
znacz ne w po rów na niu z wy ni ka mi
eks pe ry men tów z uży ciem szkła pian -
ko we go, dla te go też nie jest moż li we
za stą pie nie kwar cu skry to kry sta licz -
ny mi mi ne ra ła mi Si O2 przy pro duk cji
au to kla wi zo wa ne go be to nu ko mór-
ko we go.

Do bór spe cjal nych su row ców.
Prze pro wa dzo no wiele eks pe ry men -
tów z róż ny mi mączkami kwar co wy mi
i róż ny mi od mia na mi ce men tu por t -
landz kie go. Po wierzch nia wła ści wa
mączki kwar co wej wy no si ła od 6000
do 12 000 cm²/g, zgod nie z po mia ra -
mi Bla ine’a [5]. Receptury ba da nych

mie sza nek au to kla wi zo wa ne go be-
to nu ko mór ko we go przed sta wiono 
w ta be li 2. 

Prób ki zo sta ły zmie sza ne i pod da -
ne pro ce so wi au to kla wi za cji wg ta-
kiej sa mej technologii jak w przy -
pad ku stan dar do we go be to nu au to -
kla wi zo wa ne go. Ta be la 3 pre zen tu je
wy ni ki ba dań ABK o kla sie ja ko ści
P2/035.

Wy trzy ma łość na ści ska nie pró bek 
o wy mia rach 100 x 100 x 100 mm 
osią gnę ła war tość ≥ 2,7 N/mm², 
a gę stość w sta nie su chym wy no si ła 
330 ÷ 350 kg/m3. Za war tość nie prze-
re ago wa ne go kwar cu by ła mniej sza
niż 5% ma sy be to nu, co wy ni ka z ana -
li zy Rie tvel da. Bardzo mała zawartość
nie prze re ago wa nego kwarcu przy czy -
niała się do ob ni że nia prze wod no ści
ciepl nej ABK. 

Podsumowanie

Moż li we jest wy two rze nie au to-
kla wi zo wa ne go be to nu ko mór ko-
we go o gę st o ści w stanie suchym
330 – 350 kg/m3, wy trzy ma ło ści na
ści ska nie ≥ 2,7 N/mm² oraz prze wod no -
ści ciepl nej niż szej od 0,08 W/(mK).
Wła ści wo ści te osią gnię to  przez za s-
to so wa nie mączki kwarcowej oraz 

od po wied niej mo dy fi ka cji spo iwa. 
Jed no cze śnie nie ma ko niecz no ści
wpro wa dza nia zmian do pro ce su pro -
duk cji.

Abstract
The struc tu re of this opti mi zed au toc la -
ved aera ted con cre te (AAC) con si sting
es sen tial ly of cal cium si li ca te hy dra te
pha ses, espe cial ly of 11 Å to ber mo ri te
do es not con ta in inorganic fil ler li ke cal -
ci te. The ab sen ce of qu artz and cry stal li -
ne fil lers en sures lo wer ther mal con duc -
ti vi ty va lu es oven tho ugh the cry stal
struc tu re of the si li ca te hy dra te pha ses
(CSH) pha ses. Ac cor ding to the te sts, the
cal cium si li ca te hy dra te po re struc tu re
with the re si du al qu artz gra in con tents be -
low 10% by mass is pro du ci ble by en su -
ring that the SiO2 com po nent in the hy -
dro ther mal pro cess re acts ful ly or near ly
ful ly (< 10% by mass of re si du al qu artz
gra ins) with the CaO com po nent to gi ve
CSH pha ses, espe cial ly cry stal li ne CSH
pha ses, pre fe ra bly to gi ve 11 Å to ber mo -
ri te which cry stal li zes out par ti cu lar ly ef -
fi cien tly. In terms of pro duc tion, this is
achi eved by a com mon au toc la ving pro -
cess and by the use of ve ry fi ne qu artz flo -
ur as the SiO2 com po ne net. The pro duc -
tion is not po ssi ble using cryp to cry stal li -
ne or amor pho us si li ca, for exam ple with
fu med si li ca or pre ci pi ta ted si li ca or with
mi cro si li ca (amor pho us SiO2 which
forms in the pre pa ra tion of si li con me tals
from fer ro si li con).

Literatura
[1] Oel H. J., 1980. Wärme le itfähig ke it und
Fe stig ke it von Cal zium Hy dro si li cat - Pro duk -
ten, Ab schlußbe richt DFG For schung svor ha -
ben Mo 256/6.
[2] Lip pe K. L., 1985. „En twic klung hoch -
poröser C -S -H- We rk stof fe mit mi ni ma ler
Wärme le itfähig ke it”, BMFT For schungs be -
richt.
[3] Eh le bracht T. et al., 2008. Pro cess for re -
du cing the he at con duc ti vi ty of cal cium si li ca -
te bu il ding blocks and cal cium si li ca te bu il ding
blocks with im pro ved he at con duc ti vi ty, pa tent
EP 1 892 226 A2.
[4] Zürn S. G., 1997. Ein fluss der Sand mi ne -
ra le auf die Bil dung von Cal cium - si li ka thy dra -
ten (CSH -Pha sen), das Gefüge und die me -
cha ni schen Eigen scha ften von Po ren be ton -
pro duk ten”, Lo gos Ver lag Ber lin.
[5] Strau be B. et. al., 2010. Aera ted con cre te
ma te rial and pro cess for pro duc tion the re of,
pa tent DE 10 2008 047 160 A1.

Tabela 2. Skład mieszanek ABK

Składnik
Zawar-

tość 
[% masy]

Mączka kwarcowa 25 – 45

Pył skalny 0 – 20

Cement 15 – 45

Wapno palone i/lub wapno
uwodnione 10 – 30

Nośniki siarczanowe 2 – 8

Beton komórkowy poddany
recyklingowi 0 – 20

Tabela 3. Wyniki badań

Ekspe-
ryment

Tobermoryt
[% mas.]

Kwarc
[% mas.]

λλ10 stan 
suchy 

[W/(mK)]

GV 06 63,4 2,9 0,0758

GV 07 68,9 2,8 0,0761

GV 08 62,7 2,6 0,0759

W 76 57,0 4,7 0,0754

GV 108 58,5 4,8 0,0756

GV 126 66,0 3,8 0,0761

Rys. 3. Wpływ za war to ści kal cy tu na war -
tość A i prze wod ność ciepl ną


