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PORADNIK – SYSTEM BUDOWNICTWA Z BETONU 

KOMÓRKOWEGO H+H – PORADNIK DLA PROJEKTANTA  

wydany przez H+H Polska to dostarczenie informacji na 

temat wytycznych projektowania z betonu komórkowego,  

który w ostatnim okresie cieszy się coraz to większym uznaniem  

ze strony projektantów i inwestorów. 

Należy podkreślić, że zasady projektowania i obliczenia zostały 

opracowane już w oparciu o nową normę PN-B-03002:2007. 

Norma PN-EN 771-4:2004 podaje 5 odmian betonu komórkowego 

300; 400; 500; 600; 700. Dla odmian tych obowiązują przedziały 

gęstości objętościowej oraz odpowiadające im marki zgodnie  

z tablicą 1.

Norma PN-EN 771-4:2004 podaje również, że gęstość (w stanie 

suchym) elementów z betonu komórkowego zazwyczaj zawiera się  

w zakresie 300-1000 kg/m3. W załączniku do tej normy podano 

system klasyfikacji elementów murowych, jak w tablicy 2.

Informacje ogólne o betonie komórkowym1.0

Tablica 1. Podstawowe właściwości betonu komórkowego

1
Odmiana – symbol liczbowy określający 
klasyfikację gęstości objętościowej

300 400 500 600 700

Gęstość objętościowa w stanie suchym 
(kg/m3)

300-350 351-450 451-550 551-650 651-750

2 Marka - symbol liczbowy określający 
klasyfikację wytrzymałości na ściskanie 

1,5; 2,0;
2,5; 3,0

2,0; 2,5;
3,0; 3,5

2,5; 3,0;
3,5; 4,0

4,0; 5,0; 
6,0

5,0; 6,0; 
7,0

Średnia wytrzymałość na ściskanie  
w stanie suchym (MPa)

1,5; 2,0;
2,5; 3,0

2,0; 2,5;
3,0; 3,5

2,5; 3,0;
3,5; 4,0

4,0; 5,0; 
6,0

5,0; 6,0; 
7,0

3

Wartość deklarowana współczynnika 
przewodzenie ciepła λD23

** (W/mK) 
zmiany Az1 do normy PN-89/B-06258 

dla ρ*S=300
-0,100

dla ρ*S=400
-0,120

dla ρ*S=500
-0.140

dla ρ*S=600
-0,160

dla ρ*S=700
-0,190

ρ*S=350
-0,110

ρ*S=450
-0,130

ρ*S=550
-0,150

ρ*S=650
-0,170

ρ*S=750
-0,200

4
Mrozoodporność

Maksymalny ubytek masy %
Maksymalny spadek wytrzymałości %

15 15 10; 4,5 4 3

Nie określa się Nie określa się Nie określa się 
 15

15 10

** Deklarowana wartość współczynnika przewodzenia ciepła λD23, uzyskiwana z pomiaru wg metody podanej w PN-ISO 8302:1999 lub PN-ISO 8301:1998, w stanie 
suchym przy średniej temperaturze próbki 23°C, jest wartością na podstawie której określa się obliczeniową wartość współczynnika przewodzenia ciepła wykorzystywaną do 
projektowania i uwzględniającą warunki eksploatacji betonu komórkowego (na ogół przyjmuje się średnią temperaturę równą 10°C i wilgotność odpowiadającą równowadze 
termodynamicznej z powietrzem o temperaturze 23°C i wilgotności względnej 80%).Obliczeniową wartość współczynnika przewodzenia ciepła uzyskuje się, podając wartość 
λD23, zgodnie z normą PN-ISO 10456:1999, konwersji ze względu na temperaturę (z 23°C do 10°C), a następnie konwersji ze względu na wilgotność (od stanu suchego do 
wilgotności odpowiadającej równowadze termodynamicznej z powietrzem o temperaturze 23°C i wilgotności względnej 80%).
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Dokładność wymiaru

W tablicy 3 podano wymagania wg normy PN-EN-771-4:2004 

Wymagania dotyczące elementów murowych – część 4.  

H+H Polska oferuje odbiorcom bloczki rodzaju GPLM łączone  

na zwykłe i lekkie (ciepłochronne) zaprawy lub TLMA i TLMB 

łączone na cienkie spoiny.

Izolacyjność cieplna

Beton komórkowy charakteryzuje się najkorzystniejszą 

izolacyjnością cieplną spośród materiałów konstrukcyjnych 

stosowanych do wznoszenia ścian zewnętrznych. 

Miarą izolacyjności cieplnej jest współczynnik przewodzenia  

ciepła (tablica 1) zależny od gęstości objętościowej, składu 

surowcowego i wilgotności. Wyjątkowo korzystna (niska) wartość 

współczynnika przewodzenia ciepła λ (W/mK) sprowadza 

się w rezultacie do wyjątkowo niskiej wartości współczynnika 

przenikania ciepła U wyrażonej w (W/m2K). Niższa wartość  

współczynnika U oznacza dla inwestora mniej energii zużywanej 

na ogrzanie domu. Na podstawie badań można ustalić 

m.in. zależność współczynnika przewodzenia ciepła betonu 

komórkowego od składu surowcowego, gęstości i wilgotności.

Współczynnik przewodzenia ciepła betonu komórkowego 

wzrasta wraz z gęstością materiału. Wynika to z faktu, że  

w materiałach porowatych przewodzenie ciepła odbywa się przez 

szkielet materiału i powietrze w porach; przy wzroście gęstości 

maleje udział objętościowy porów. Innymi słowy współczynnik 

przewodzenia ciepła betonu komórkowego wzrasta proporcjonalnie  

do wzrostu gęstości. 

Zawilgocenie materiałów, zwłaszcza w obszarze wilgotności 

ponadsorpcyjnej, powoduje wzrost współczynnika przewodzenia 

ciepła, ponieważ woda w porach znacznie lepiej przewodzi ciepło 

od powietrza. Istnieje przy tym duże zróżnicowanie wartości 

współczynnika przewodzenia ciepła betonu komórkowego 

od składu surowcowego; z reguły jest on niższy dla betonów 

komórkowych popiołowych, a wyższy dla betonów komórkowych 

piaskowych. 

Klasa gęstości brutto 
w stanie suchym

Zakres gęstości brutto 
w kg/m3

300 do 250 do 300

350 > 300 i ≤ 350

400 > 350 i ≤ 400

450 > 400 i ≤ 450

500 > 450 i ≤ 500

550 > 500 i ≤ 550

600 > 550 i ≤ 600

650 > 600 i ≤ 650

700 > 650 i ≤ 700

750 > 700 i ≤ 750

800 > 750 i ≤ 800

900 > 800 i ≤ 900

1000 > 900 i ≤ 1000

UWAGA - Gęstość brutto określa się z dokładnością 
do 5 kg/m3

Tablica 2. Klasyfikacja elementów murowych z betonu 

komórkowego według gęstości brutto w stanie suchym

Wymiary

Elementy z ACC do wznoszenia murów ze spoinami wykonanymi:

z zapraw zwykłych 
lub lekkich

z zapraw do wykonywania cienkich spoin

Oznaczenie rodzaju 
bloczka

GPLM TLMA TLMB

Długość [mm]
+3
-5

±3 ±1,5

Grubość [mm] ±3 ±2 ±1,5

Wysokość [mm]
+3
-5

±2 ±1

Tablica 3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów elementów drobnowymiarowych z betonu 

komórkowego o kształtach regularnych (w milimetrach)
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W aprobatach podawane są dwie wartości współczynnika 

przewodzenia ciepła:

•  deklarowana – służąca kontroli jakości produkcji, odpowiadająca 

warunkom laboratoryjnym (w stanie suchym),

•  obliczeniowa – służąca projektowaniu, odpowiadająca warunkom 

stosowania materiału w budynku. 

Wartość deklarowaną ustala się tak, że 90% produkowanego 

wyrobu ma współczynnik przewodzenia ciepła niższy lub równy tej 

wartości. W tablicach 4 – 7 podano wartości współczynnika λ dla 

bloczków popiołowych i piaskowych H+H.

Odporność ogniowa

Podstawowym wymaganiem w zakresie bezpieczeństwa 

pożarowego jest zapewnienie w określonym czasie lub przez 

cały okres trwania pożaru nośności konstrukcji. Jest to czas  

w minutach, podczas którego element poddany oddziaływaniom 

termicznym (i ewentualnie obciążony) spełnia określone kryteria. 

Budynki mieszkalne, zamieszkania zbiorowego i użyteczności 

publicznej zaliczane są do kategorii zagrożenia ludzi (oznaczenie 

ZL). Wymagana klasa odporności ogniowej budynku, zaliczonego 

do kategorii ZL zależy od jego wysokości – im wyższy budynek 

– tym wyższa jest wymagana odporność ogniowa. 

Klasę odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia 

poszczególnych elementów budynku (ściany, stropy, itd.) 

należy dostosować do klasy odporności ogniowej budynku  

(wg. Rozporządzenia ”Warunki techniczne jakim odpowiadać 

powinny budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. nr 75/2002, poz.690 

wraz ze zmianami).

Odporność ogniową określa się ze względu na trzy 

podstawowe kryteria: nośności R, izolacyjności I  

i szczelności pożarowej E (rysunek 1). Obowiązująca norma  

PN-90/B-02851 ustanawia tylko jedną klasę odporności ogniowej 

F, która w przypadku elementów nośnych odpowiada europejskiej 

klasie R. Kryteria E oraz I dotyczą elementów oddzielających takich, 

jak ściany i stropy. Indeks liczbowy oznacza czas (minimalny)  

w minutach zachowania własności użytkowej i może przyjmować 

następujące wartości: 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240, 

360. 

Badana ściana osiąga stan graniczny nośności ogniowej, 

gdy następuje zniszczenie lub utrata stateczności ściany lub 

odkształcenie mierzone wzdłuż elementu osiągają wartość L/100 

(L – wysokość ściany). Stan graniczny szczelności ogniowej 

zostaje osiągnięty, gdy na jej nienagrzewanej powierzchni 

Wymiary
λdekl dla odmiany (W/mK)

400 500 600 700

Wartości
 deklarowane

0,105 0,120 0,140 0,160

Tablica 4. Wartości deklarowane (w temperaturze 23°C;  

beton komórkowy piaskowy)

Wymiary
λobl dla odmiany (W/mK)

400 500 600 700

Wartości
obliczeniowe

0,120 0,140 0,160 0,190

Tablica 7. Wartości obliczeniowe (beton komórkowy popiołowy)

Wymiary
λobl dla odmiany (W/mK)

400 500 600 700

Wartości
obliczeniowe

0,120 0,140 0,160 0,190

Tablica 6. Wartości obliczeniowe (beton komórkowy piaskowy)

Wymiary
λdekl dla odmiany (W/mK)

400 500 600 700

Wartości
 deklarowane

0,105 0,120 0,140 0,160

Tablica 5. Wartości deklarowane (w temperaturze 23°C;  

beton komórkowy popiołowy)

Rysunek 1. Kryteria odporności ogniowej
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nastąpi zapalenie się płomieniem lub zwęglenie tamponu z waty 

bawełnianej o grubości 20 mm i masie ok. 4 g, przystawionego 

do miejsca wydobywania się gazów spalinowych, w odległości  

ok. 20 mm od pęknięcia lub szczeliny w okresie 10 s.  

Stan graniczny izolacyjności ogniowej zostaje osiągnięty, gdy na jej 

nienagrzewanej powierzchni wystąpi jeden z poniższych stanów:

•  średni przyrost temperatury w stosunku do temperatury  

otoczenia przed badaniem wyniesie 140°C,

•  przyrost temperatury w dowolnym punkcie pomiarowym  

w stosunku do temperatury przed badaniem wyniesie 180°C.

Kryteria, według których ocenia się odporność ogniową ścian, 

zestawiono w tablicy 8.

Dla ścian zewnętrznych klasa odporności ogniowej wynosi:

• dla budynków klasy “A” – EI 120, R 240,

• dla budynków klasy “B” – EI 60, R 120,

• dla budynków klasy “C” – EI 30, R 60,

• dla budynków klasy “D” – EI 30, R 30,

• dla budynków klasy “E” – bez określonych wymagań.

Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa międzykondygnacyjnego 

wraz z połączeniem ze stropem. Dla ścian wewnętrznych 

oddzielających mieszkania od dróg komunikacji ogólnej oraz od 

innych mieszkań klasa odporności ogniowej wynosi:

• dla budynków niskich i średniowysokich – EI 30,

• dla budynków wysokich i wysokościowych – EI 60.

Beton komórkowy ma bardzo dobre właściwości izolacyjne,  

a więc spadek temperatury wzdłuż grubości ściany jest duży. 

Nagrzewana powierzchnia ściany pod wpływem spadku 

temperatury wywołującego naprężenia rozciągające w materiale 

ulega „złuszczeniu”, a efektywny przekrój przenoszący obciążenia 

ulega zmniejszeniu. Wzrasta w ten sposób smukłość ściany. 

Mechanizm zniszczenia ściany, w zależności od poziomu 

przyłożonego obciążenia oraz smukłości ściany, może być 

dwojaki:

•  w przypadku niskiego poziomu obciążenia elementu, w wyniku 

narastających ugięć poziomych, na końcach ściany formują się 

przeguby, następuje redystrybucja sił wewnętrznych i dalszy 

wzrost ugięć w stronę działania ognia; z chwilą powstania 

przegubu przęsłowego następuje utrata nośności ściany,

•  w przypadku działania znacznych obciążeń pionowych nie 

dochodzi do uformowania przegubów na końcach elementu, 

gdyż warunkiem na to jest pękanie spowodowane naprężeniami 

rozciągającymi w materiale; krzywizna ściany skierowana 

początkowo w stronę działania ognia ulega stopniowo  

zmniejszaniu i zmienia znak, ugięcia poziome skierowane na 

zewnątrz działania ognia powiększają się, aż do momentu utraty 

nośności w przęśle i zawalenia ściany.

Wzrost temperatury nieogrzewanej powierzchni ścian  

z betonu komórkowego w zależności od czasu podano  

w tablicy 9.

Z tablicy tej wynika, że jeżeli ściana nie ulegnie zniszczeniu, 

to przekroczenie kryterium izolacyjności I praktycznie 

nie zachodzi. Beton komórkowy nie odpada dużymi 

fragmentami i nie pęka pod wpływem ognia, w związku,  

z czym szczelność (kryterium E) nie decyduje o odporności 

ogniowej ściany z tego materiału. Klasyfikację ścian  

z betonu komórkowego H+H podano w tablicy 10.

Elementy wewnętrzne oddzielające, nośne R, E, I

Elementy oddzielające, nienośne E, I

Ściany zewnętrzne, nośne R, EI

Ściany zewnętrzne, nienośne EI

Tablica 8. Kryteria oceny ścian z uwagi na odporność ogniową

Grubość 
[mm]

Wzrost temperatury [°C] po czasie [min]

30 60 120 240

120 0 10÷40 10÷40 -

180 0 ~1 ~20 ~50

360 0 ~1 ~2 ~3

Tablica 9. Wzrost temperatury nieogrzewanej powierzchni ścian 

z betonu komórkowego
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Po wejściu Polski do Unii Europejskiej nasze przepisy musiały 

przejść proces dostosowania ich do wymogów obowiązujących  

w całej UE. Wynikiem tego procesu było przyjęcie przez 

Polskę nowej klasyfikacji ogniowej – Euroklas – dla materiałów 

budowlanych. W obecnej chwili posługujemy się Euroklasami, 

które odzwierciedlają następujące parametry, odnoszące się do 

poszczególnych materiałów budowlanych:

Reakcja na ogień

A1  brak rozgorzenia, brak wkładu w rozwój pożaru – jest to 

Euroklasa bloczków H+H,

A2  brak rozgorzenia, brak wkładu w rozwój pożaru 

B brak rozgorzenia, bardzo mały wkład w rozwój pożaru,

C  rozgorzenie pomiędzy 10 a 20 minutą, mały wkład  

w rozwój pożaru,

D  rozgorzenie pomiędzy 2 a 10 minutą, średni wkład  

w rozwój pożaru,

E  rozgorzenie przed upływem 2 minut, duży wkład w rozwój 

pożaru,

F  produkty niesklasyfikowane.

Akustyka 

Izolacyjność akustyczna to zdolność do tłumienia dźwięków 

powietrznych. Zależy ona głównie od masy materiału, jego 

budowy wewnętrznej, a także od rozwiązania przegrody  

z określonym materiałem. Każdy budynek, bez względu na to,  

z czego jest wykonany, musi zapewniać mieszkańcom odpowiedni 

komfort akustyczny powodujący, że będą czuli się w budynku 

dobrze, że będą mieli zapewnione odpowiednie warunki 

akustyczne do pracy, odpoczynku, snu, że będzie zapewniona 

niezbędna intymność akustyczna pomieszczeń, a co za tym idzie 

budynek musi chronić mieszkańców przed:

•  przenikaniem hałasów z otoczenia budynku np. hałasów 

komunikacyjnych,

•  przed rozprzestrzenianiem się wewnątrz budynku hałasów 

bytowych (związanych z normalnym użytkowaniem budynku),

•  przed rozprzestrzenianiem się hałasów instalacyjnych.

Zgodnie z normą PN-B-02151-3:1999 w projektowaniu  

uwzględnia się wartości wskaźników jednoliczbowych  

izolacyjności akustycznej wyznaczonych w warunkach 

laboratoryjnych zmniejszone o 2 dB. 

Wartości te oznaczono dodatkowym symbolem „R” w indeksie 

(RA1R i RA2R) i traktuje jako wartość projektową. Uwzględniając 

wszystkie uwarunkowania podane w normie można przyjąć 

wymagane wartości wskaźników RA2 dla ścian zewnętrznych  

wg tablicy 11.

Grubość 
[mm]

Klasa odporności ogniowej ścian przy poziomie 
obciążenia określanego jako stosunek obciążeń 

obliczeniowych do nośności obliczeniowej ściany

0 0,2 0,6 1,0

115, 120 EI 120 - - -

175, 180 EI 240 REI 240 REI 240 REI 120

240 EI 240 REI 240 REI 240 REI 240

300 EI 240 REI 240 REI 240 REI 240

360, 365 EI 240 REI 240 REI 240 REI 240

420 EI 240 REI 240 REI 240 REI 240

Tablica 10. Klasy odporności ogniowej ścian z betonu 

komórkowego H+H

Grubość [mm]

Minimalna wartość wskaźnika RA2 w dB w zależności od poziomu dźwięku A w dB w otoczeniu budynku w dzień/noc 

do 50
do 40

do 51 do 60
do 41 do 50

do 61 do 65
do 51 do 55

do 61 do 65
do 51 do 55

do 71 do 75
do 61 do 65

części pełne 
ścian z oknami

25 30 35 40 45

ściany szczytowe 
bez okien

30 33 38 43 48

Tablica 11. Minimalne wartości wskaźników RA2 ścian zewnętrznych w budynkach mieszkalnych



Informacje ogólne o betonie komórkowym 1.0
strona 6

Wymagania w stosunku do izolacyjności akustycznej przegród są 

wyrażone za pomocą wskaźnika oceny przybliżonej izolacyjności 

akustycznej właściwej R’
A1 [dB], uwzględniającego rzeczywiste 

warunki panujące w konkretnym budynku. Przykładowe minimalne 

wymagania izolacyjności akustycznej R’
A1 przegród wewnętrznych 

rozdzielających pomieszczenia w budynkach mieszkalnych:

•  najostrzejsze wymagania dotyczą ścian międzymieszkaniowych 

oraz ścian oddzielających mieszkania od korytarzy  

i klatek schodowych w budownictwie wielorodzinnym, gdzie 

dopuszczalną wartością R’
A1 jest 50 dB,

•  przegroda między pokojem, a wszystkimi pozostałymi 

pomieszczeniami w tym mieszkaniu: 30-35 dB,

•  przegroda między pokojem, a pomieszczeniami sanitarnymi  

w tym samym mieszkaniu: 35 dB.

Wymagana izolacyjność akustyczna ścian wewnętrznych  

w budynku podana jest w normie PN-B-02151-3:1999. 

Wymagania dotyczą ścian międzymieszkaniowych w budynkach 

wielorodzinnych oraz jednorodzinnych przy zabudowie 

szeregowej, a także ścian działowych w obrębie mieszkania  

w budynkach wielorodzinnych. Ściany wewnętrzne w budynkach 

jednorodzinnych nie podlegają wymaganiom akustycznym.  

Norma podaje jedynie wartości zalecane dla zróżnicowanych 

standardów akustycznych budynku (tablica 12).

Rodzaj budynku Rodzaj ściany
Minimalna wartość

wskaźników R’
A1 w dB

Budynki 
wielorodzinne

ściana międzymieszkaniowa 50

ściana działowa oddzielająca pomieszczenie sanitarne od 
pokoju w tym samym mieszkaniu

35

ściany działowe poza ścianą oddzielającą pokój od 
pomieszczenia sanitarnego

30-351)

Budynki 
jednorodzinne

ściana między budynkami przy zabudowie szeregowej 52-551)

ściany działowe oddzielające pokój od pomieszczenia 
sanitarnego

35-452)

ściany działowe poza ścianą oddzielającą pokój od 
pomieszczenia sanitarnego

30-402)

Tablica 12. Minimalne wartości wskaźników R’
A1 ścian wewnętrznych w budynkach mieszkalnych

1) zalecane przyjmowanie większej wartości jako wymaganej,
2)  mniejsze wartości należy przyjmować jako zalecenie dla budynków o podstawowym standardzie akustycznym, większe wartości – dla budynków o standardzie podwyższonym; 

dla budynków o standardzie obniżonym nie stawia się wymagań
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Podane w tablicy 13 i 14 wartości wskaźników RA1R i RA2R są 

wartościami uśrednionymi wyznaczonymi z prawa masy dla 

betonu komórkowego.

Tablica 13. Wskaźniki oceny izolacyjności akustycznej właściwej RA1R ścian z elementów z betonu komórkowego 

przy technologii łączenia elementów zaprawą do cienkich spoin (stosuje się przy ocenie izolacyjności akustycznej 

ścian wewnętrznych)

Lp. Odmiana betonu Gęstość obliczeniowa
Wartość wskaźnika RA1R w zależności od grubości ściany w mm

60 120 180 240 300 360

1 300 340 - - 35 38 41 43

2 400 400 - 34 38 41 44 46

3 500 500 31 36 41 44 46 48

4 600 600 33 38 43 46 48 50

5 700 700 35 40 44 48 50 51

Tablica 14. Wskaźniki oceny izolacyjności akustycznej właściwej RA2R ścian z elementów z betonu komórkowego 

przy technologii łączenia elementów zaprawą do cienkich spoin (stosuje się przy ocenie izolacyjności akustycznej 

ścian zewnętrznych)

Lp. Odmiana betonu Gęstość obliczeniowa
Wartość wskaźnika RA2R w zależności od grubości ściany w mm

60 120 180 240 300 360

1 300 340 - - 34 35 37 39

2 400 400 - 33 35 38 40 42

3 500 500 30 34 37 40 43 45

4 600 600 32 35 39 42 45 47

5 700 700 33 36 41 44 46 48
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Ściany zewnętrzne z betonu komórkowego – 
ocena akustyczna

Ustalenie niezbędnego, z punktu widzenia akustycznego, rodzaju 

ściany zewnętrznej z betonu komórkowego polega na doborze 

rozwiązania (np. z tablicy 13 lub z aprobat technicznych), dla 

którego wartość wskaźnika RA2R jest co najmniej równa wartości 

wymaganej RA2 dla konkretnego przypadku (wg tablicy 11). 

Dla budynków mieszkalnych zlokalizowanych w terenie  

o poziomie dźwięku A hałasu, nieprzekraczającym w ciągu dnia 

65 dB, a w nocy 55 dB (tereny podmiejskie, tereny wewnątrz 

osiedlowe oraz tereny wzdłuż ulic o średnim natężeniu ruchu 

komunikacyjnego) minimalną z punktu widzenia akustycznego, 

grubością ściany zewnętrznej z oknami jest h = 240 mm i ściany 

szczytowej h = 300 mm przy odmianie betonu komórkowego 500 

i niższej. Ściana z betonu komórkowego odmiany 500 grubości 

430 mm składająca się z bloczków grubości 240 mm i 180 mm 

łączonych zaprawą ciepłochronną charakteryzuje się wskaźnikiem 

RA2R = 44 dB, a więc można ją dopuścić do stosowania  

w budynkach usytuowanych w terenie o poziomie dźwięku A do  

70 dB w dzień i 60 dB w nocy (tereny wzdłuż ulic o większym niż 

średnie natężenie ruchu komunikacyjnego). 

Aby uzyskać wymaganą przez normę ochronę budynku przed 

hałasem zewnętrznym w ścianach z betonu komórkowego 

należy stosować okna o zgodnej z normą PN-B-02151-3:1999. 

Osadzenie okna w ścianie musi gwarantować całkowitą szczelność 

pod względem akustycznym. Podane wyżej minimalne grubości 

ścian zewnętrznych z betonu komórkowego przyjęte ze względu 

na ochronę budynku przed hałasem zewnętrznym są również 

wystarczające ze względu na stopień bocznego przenoszenia 

dźwięku. 

Izolacyjność akustyczna boczna ściany zewnętrznej z betonu 

komórkowego grubości h = 24 cm w zależności od rodzaju 

stropu lub ściany międzymieszkaniowej (o konstrukcji masywnej) 

wynosi RbA1 ≈ 58 dB. Pozwala to na uzyskanie izolacyjności 

akustycznej przegród miedzy mieszkaniowych w budynku zgodnej 

z wymaganiami normowymi.

Ściany międzymieszkaniowe z betonu 
komórkowego – ocena akustyczna

Nie ma opracowanych i sprawdzonych rozwiązań ścian z betonu 

komórkowego spełniających wymagania akustyczne dla ścian 

międzymieszkaniowych w budynkach wielorodzinnych oraz 

ścian między budynkami jednorodzinnymi przy zabudowie 

szeregowej. Żadna ze ścian pojedynczych podanych w tablicy 13, 

przy uwzględnieniu bocznego przenoszenia dźwięku w budynku 

nie osiąga wymaganej izolacyjności akustycznej, jednak można  

w wielu przypadkach zastosować rozwiązanie alternatywne:

•  budynki jednorodzinne o zabudowie szeregowej należy 

projektować jako obiekty całkowicie oddylatowane, przy czym 

grubość ścian składowych powstałego w ten sposób układu 

podwójnego nie powinny być mniejsze niż 180 mm, a dylatacja 

między nimi powinna mieć grubość minimum 50 mm i powinna 

być wypełniona wełną mineralną o gęstości nie mniejszej niż  

80 kg/m3. Należy stosować beton komórkowy odmiany nie 

niższej niż 600,

•  wygłuszenie dźwięku poprzez zastosowanie systemu  

“masa-sprężyna-masa” czyli podwójnej ściany wypełnionej 

izolacją z wełny mineralnej, która bardzo dobrze pochłania  

hałas 72 dB.

Ściany z betonu komórkowego jako ściany 
działowe w obrębie mieszkania – ocena 
akustyczna

W budynkach mieszkalnych wielorodzinnych oraz w budynkach 

jednorodzinnych o standardzie podstawowym należy wykonywać 

ściany działowe z betonu komórkowego odmiany nie niższej niż 

600, przy czym:

•  ściany między pomieszczeniami sanitarnymi, a pokojami 

powinny mieć grubość 120 mm,

•  pozostałe ściany działowe powinny mieć grubość 60 mm 

(w celu uzyskania zalecanej izolacyjności akustycznej  

w budynkach wielorodzinnych, grubość ściany powinna wynosić 

120 mm).

Podane rozwiązania ścian działowych z betonu komórkowego ze 

względu na boczne przenoszenie dźwięku są bardziej korzystne 

niż ściany z elementów gipsowych lub ceramiczne z elementów 

drążonych.
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