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W przypadku materiałów budowlanych,
szczególnie do budowy konstrukcyjnych czę-
ści budynków, istotną cechą jest m.in. reakcja
na ogień oraz odporność ogniowa elementów
budynku z nich wykonanych. Pod tym wzglę-
dem znakomicie sprawdza się beton komór-
kowy (ABK), który został wielokrotnie prze-
badany w akredytowanych laboratoriach,
m.in. w Zakładzie Badań Ogniowych ITB [1]
oraz opisany w wielu publikacjach, np. [4].

Reakcja na ogień ABK
Przeprowadzone badania dowiodły, że

autoklawizowany beton komórkowy (ABK)
jest bardzo odporny na działanie ognia
i wysokiej temperatury. Wynika to z jego
składu surowcowego oraz porowatej struk-
tury. Skład surowcowy betonu komórko-
wego to: piasek jako kruszywo; wapno, ce-
ment i gips jako spoiwa oraz woda i środek
porotwórczy (proszek aluminiowy lub pa-
sta aluminiowa). Ponadto, w kontekście od-
porności na ogień, istotne jest to, że ABK
zachowuje ustabilizowaną wilgotność na
poziomie 2 – 6%. Dzięki takim właściwo-
ściom beton komórkowy charakteryzuje się
reakcją na ogień, klasyfikującą go do mate-
riałów niepalnych euroklasy A1 wg normy
PN-EN 13501-1+A1:2010 [2]. Reakcja
na ogień jest istotnym kryterium, określają-
cym zachowanie się materiału budowlanego
lub komponentu w warunkach pożarowych.

Oprócz tego, że beton komórkowy jest
niepalny, pod wpływem wysokiej tempera-
tury nie wydziela dymu oraz nie powstają
płonące krople i cząstki. Przy bezpośrednim
działaniu ognia zachowuje przez długi czas
parametry nośności. Przegrody z betonu ko-
mórkowego wykazują dużą szczelność.

Zachowanie się ABK
w wysokiej temperaturze

Podczas pożaru i działania wysokiej tem-
peratury w betonie komórkowym zachodzą
chemiczno-mineralogiczne przemiany struk-
tury betonu. W normalnych warunkach eks-
ploatacyjnych wilgotność betonu komórko-
wego wynosi 2 – 6% całkowitej masy mate-

riału. W temperaturze 100° C woda absorp-
cyjna jest uwalniana, co powoduje nieznacz-
ny skurcz materiału. W temperaturze
200 ÷ 800 °C następuje uwalnianie wody
skrystalizowanej, występującej w szkielecie
materiałowym. W górnej granicy tego prze-
działu, czyli przy temperaturze ok. 700 °C
zachodzą znaczne zmiany w strukturze be-
tonu komórkowego. Możliwe jest pojawie-
nie się mikrorys, ale nie mają one żadnego
wpływu na techniczne właściwości materia-
łu. Wytrzymałość betonu komórkowego nie
ulega zmianie do temperatury ok. 700 °C,
a nawet w pewnym przedziale nieznacznie
wzrasta. Natomiast powyżej 700° C zaczy-
na spadać. W temperaturze ok. 800° C uwod-
niony tobermoryt przechodzi w bezwodny
wollastonit. W wyniku tego procesu nastę-
puje całkowite wytrącenie wody chemicznie
związanej i zmienia się objętość materiału,
czego konsekwencją jest powstanie rys
na powierzchni elementów. W krótkim cza-
sie beton komórkowy może nawet wytrzy-
mać temperaturę większą niż 900 ° C. Wów-
czas w ścianie z betonu komórkowego po-
wstają odkształcenia, a przy bezpośrednim
działaniu ognia następuje spękanie po-
wierzchni i powierzchowne kruszenie mate-
riału. Głębokość rys dochodzi do ok. 40 mm,
co oznacza, że cały pozostały przekrój ścia-
ny zachowuje parametry wyjściowe.

Ze względu na dużą porowatość oraz do-
brą izolacyjność cieplną, beton komórkowy
nie nagrzewa się i nie przewodzi ciepła. Dzię-
ki temu znaczny wzrost temperatury otocze-
nia po jednej stronie ściany (w warunkach
pożaru jest to ponad 1100 °C) nie powoduje
„przenoszenia” tej temperatury na drugą stro-
nęściany.Wprzypadkuścianygrubości10cm,
temperaturapowierzchnipostronienienagrze-
wanej sięgaok.80°C.Beton komórkowy jest
materiałem bardzo bezpiecznym, stanowi
skuteczną bierną ochronę przeciwpożarową
budynku (stwarza warunki do ewakuacji lu-
dzi i prowadzenia akcji gaśniczej).

Odporność ogniowa
elementów budynku

Oprócz reakcji na ogień istotna jest rów-
nież odporność ogniowa poszczególnych
elementów budynku. Właściwość ta ozna-

czona jest mianem klasy odporności
ogniowej, która określa zdolność konstruk-
cji lub elementu budynku, poddanych dzia-
łaniu znormalizowanych warunków fizycz-
nych, do spełnienia w określonym czasie
wymagań dotyczących nośności ogniowej
i/lub izolacyjności ogniowej, i/lub szczel-
ności ogniowej oraz innych wymaganych
właściwości. Klasy wyrobów lub elemen-
tów budynku ze względu na odporność
ogniową oznacza się symbolem literowym
określającym dane kryterium i liczbą okre-
ślającą czas wyrażony w minutach, w któ-
rych dane kryterium jest spełnione, gdzie:

● R – kryterium nośności, czyli czas, po
którym następuje utrata nośności lub sta-
teczności elementu, fragmentu konstrukcji
lub całej konstrukcji oraz przekroczenie
stanów granicznych użytkowalności, czy-
li ugięcie, powstanie nadmiernych od-
kształceń, przemieszczeń lub zarysowań;

● E – szczelność ogniowa przegrody
i elementu;

● I – izolacyjność ogniowa, charaktery-
zująca ograniczenie temperatury nieogrze-
wanej powierzchni przegrody lub elementu.
A oto przykłady: REI 120 oznacza czas
120 min, w którym elementy nośne spełnia-
ją funkcję oddzielającą i zachowują nośność,
szczelność oraz izolacyjność ogniową.

W elementach nośnych dodatkowo okre-
śla się wskaźnik wykorzystania nośności
elementu, czyli stosunek obciążenia do no-
śności elementu. Opisuje to parametr wytę-
żenia, np. wskaźnik 0,6 oznacza, że stosu-
nek obciążenia ściany do jej nośności wy-
nosi 60%.

W przypadku ścian z betonu komórkowe-
go, klasy odporności ogniowej przyjmować
można z klasyfikacji 00765/15/Z00NP [1]
opracowanej przez Zakład Badań Ognio-
wych ITB (tabela 1). Klasy odporności
ogniowej podano w zależności od grubości
ścian i poziomu obciążenia. Klasy odporno-
ści ogniowej ścian z betonu komórkowego
można również przyjmować z normy zhar-
monizowanej PN-EN 1996-1-2: 2010 Euro-
kod 6 – Projektowanie konstrukcji murowych
– Część 1-2: Reguły ogólne – Projektowanie
z uwagi na warunki pożarowe [3], posłu-
gując się tabelami N.B.4.1 do N.B.4.5 z za-
łącznika B tej normy. W artykule przedsta-
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wiono trzy najważniejsze tabele dotyczące
ścian nienośnych i nośnych (tabele 2, 3 i 4).
Osobno określono klasę odporności ognio-
wej systemu ścian działowych z ABK wy-
konywanych na klej poliuretanowy. W sys-
temie tym ściana grubości 10 cm uzyskała
klasę odporności ogniowej EI 240.

Należy zwrócić uwagę, że w tabe-
lach 2, 3 i 4 wg Eurokodu zakresy prze-
działów wytrzymałości na ściskanie i gę-
stość ABK mają część wspólną. Problema-
tyczne jest to zwłaszcza w przypadku tabe-
li 2, ponieważ nie jest określona wytrzyma-
łość na ściskanie. W przypadku tabel 3 i 4

nie stwarza to już takiego problemu, gdyż
bloczki ABK o gęstości 500 mają wytrzy-
małość na ściskanie co najwyżej 3 MPa.
Niemniej jednak nie wiadomo, z czego wy-
nika taki sposób zapisu.

Odporność ogniowa
nadproży zbrojonych z ABK

W skład systemu wznoszenia ścian
z ABK wchodzą nadproża zbrojone z beto-
nu komórkowego. Na ogół mają one klasę
odporności ogniowej R30. Są jednak rów-
nież dostępne nadproża o klasie odporności
ogniowej R90, które mają inaczej rozmiesz-
czone oraz mocniejsze zbrojenie, w porów-
naniu z nadprożami standardowymi R30.
Jest to oferta skierowana przede wszystkim
na inwestycje, gdzie klasa odporności
ogniowej ścian jest bardzo istotna.

Podsumowanie

Ściany z betonu komórkowego uzysku-
ją wysoką klasę odporności ogniowej, nie-
zależnie od tego, czy przyjmuje się ją wg
badań, czy wg Eurokodu. Niepalność oraz
duża odporność na ogień powoduje, że
ABK stosuje się do wykonywania bez-
piecznych ścian oddzielenia pożarowego,
a także m.in. do budowy ogniowych ko-
mór badawczych (fotografia). Jest to ma-
teriał bardzo chętnie wykorzystywany
w biernych zabezpieczeniach budynków
przed zagrożeniami pożarowymi.
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Tabela 1. Klasyfikacja odporności ognio-
wej ścian z bloczków z autoklawizowane-
go betonu komórkowego

Grubość
ściany [cm]

Poziom ociążenia
0*) 0,2 0,6 1,0

10 EI 120 – – –
11,5 EI 120 – – –
12 EI 120 – – –
15 EI 120 – – –

17,5

EI 240 REI 240 REI 240 REI 240

18
20
24
30
36

36,5
38
40
42
48

Tabela 2. Minimalna grubość nienośnych ścian oddzielających na zaprawie zwykłej lub
do cienkich spoin (kryteria EI) z uwagi na wymagania odporności ogniowej wg [3]

Gęstość betonu
komórkowego
ρρ [kg/m3]

Minimalna grubość ściany tf [mm] w celu uzyskania klasyfikacji ogniowej EI
dla czasu tfi,d [min]

30 45 60 90 120 180 240

350 ≤ ρ ≤ 500 50/70 (50) 60/65
(60/65)

60/75
(60/75)

60/100
(60/70)

570/100
(70/90)

90/150
(90/115)

100/190
(100/190)

500 ≤ ρ ≤ 1000 50/70 (50) 60 (50/60) 60 (50/60) 60/100
(50/60)

60/100
(60/90)

90/150
(90/100)

100/190
(100/190)

Ta be la 3. Mi ni mal na gru bość no śnych jed no war stwo wych ścian od dzie la ją cych na za pra -
wie zwy kłej lub do cien kich spo in (kry te ria REI) z uwa gi na wy ma ga nia od por no ści
ognio wej wg [3]
Wytrzymałość na ścis-
kanie fb [MPa] i gęs-
tość betonu komór-
kowego ρρ [kg/m3]

Stopień
wytęże-

nia αα

Minimalna grubość ściany tf [mm] w celu uzyskania klasyfikacji
ogniowej EI dla czasu tfi,d [min]

30 45 60 90 120 180 240

2 ≤ fb ≤ 4
350 ≤ ρ ≤ 500

α ≤ 1
90/115

(90/115)
90/115

(90/115)

90/140
(90/115)

90/200
(90/200)

90/225
(90/225)

140/300
(140/240)

150/300
(150/300)

α ≤ 0,6 90/115
(90/115)

100/150
(90/115)

90/175
(90/150)

140/200
(140/200)

150/200
(150/200)

4 ≤ fb ≤ 8
500 ≤ ρ ≤ 1000

α ≤ 1
90/100

(90/100)
90/100

(90/100)

90/150
(90/100)

90/170
(90/150)

90/200
(90/170)

125/240
(100/200)

150/300
(100/240)

α ≤ 0,6 90/100
(90/100)

100/150
(90/100)

90/170
(90/125)

125/240
(125/140)

150/240
(150/200)

Be ton ko mór ko wy wy ko rzy sta ny w Za kła -
dzie Ba dań Ognio wych ITB do bu do wy
sta no wisk ba daw czych

Uwa gi do ta bel: • gru bość ścian do ty czy sa me go mu ru bez warstw wy koń cze nio wych; • war to ści w na wia -
sach do ty czą ścian wy koń czo nych tyn kiem o mi ni mal nej gru bo ści 10 mm po obu stro nach ścia ny; • w przy -
pad ku ścian mu ro wa nych z blocz ków pro fi lo wa nych na pió ra i wpu sty, z nie wy peł nio ny mi spo ina mi pio no -
wy mi o gru bo ści mniej szej niż 2 mm, moż na przyj mo wać war to ści, jak w przy pad ku ścian bez wy pra wy; 
• w przy pad ku ścian mu ro wa nych z blocz ków pro fi lo wa nych na pió ra i wpu sty, z nie wy peł nio ny mi spo ina -
mi pio no wy mi o gru bo ści więk szej niż 2 mm i mniej szej niż 5 mm, war to ści na le ży przyj mo wać, jak w przy -
pad ku ścian po zba wio nych wy koń cze nia, pod wa run kiem wy koń cze nia ich wy pra wą lub tyn kiem o gru bo ści
przy naj mniej 1 mm

*) po da no kla sy fi ka cję ognio wą ścian osło no wych
i dzia ło wych (nie ob cią żo nych)

Ta be la 4. Mi ni mal na gru bość no śnych i nie no śnych ścian od dzie la ją cych jed no war stwo -
wych i dwu war stwo wych na za pra wie zwy kłej lub do cien kich spo in (kry te ria REI -M i EI -M)
z uwa gi na wy ma ga nia od por no ści ognio wej wg [3]
Wytrzymałość na ściskanie
fb [MPa] i gęstość betonu
komórkowego ρρ [kg/m3]

Stopień wy-
tężenia αα

Minimalna grubość ściany tf [mm] w celu uzyskania
klasyfikacji ogniowej REI-M i EI-M dla czasu tfi,d [min]

30 60 90 120 180 240

2 ≤ fb ≤ 4
350 ≤ ρ ≤ 500

α ≤ 1 300 300 300 365 365 x
α ≤ 0,6 x x x x x x

4 ≤ fb ≤ 8
500 ≤ ρ ≤ 1000

α ≤ 1 300/240 300/240 300/240 365/300 365/300 x
α ≤ 0,6 x x x x x x


