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W obecnym czasie świat dąży do życia w środowisku ekologicznym oraz czystym, 

dlatego stworzyliśmy nowy produkt - white pellets. Jest to materiał powstały z surowca 

naturalnego, a przede wszystkim z liści każdego gatunku roślin, drobnych gałązek krzewów 

oraz alternatywnie z niewielką domieszką słomy. Liście, których używamy, pochodzą z 

cmentarzy, parków, terenów publicznych i prywatnych, skąd są wywożone na składowisko 

odpadów i poddawane utylizacji. Aby stworzyć white pellets, materiały, zostają poddane 

sprasowaniu w wysokiej temperaturze pod ciśnieniem, z pomocą maszyny peletującej. 

Produkcja  jest w pełni przyjazna dla środowiska.  White pellets jest materiałem ciepłym, 

traktowany w przegrodach budowlanych, jako izolator termiczny. Jego współczynnik 

przewodzenia ciepła λ (lambda) wynosi 0,08 W/(m·K). Inną ważną cechą jest jego zbita 

oraz  twarda struktura. Materiał jest wytrzymały na uszkodzenia oraz działanie wody.



W stworzeniu ekologicznego świata, bardzo ważny jest recykling, lecz nie 

tylko. Ważną rolę odgrywa również, wykorzystywanie jak najmniejszej ilości 

surowców pierwotnych. Leaf block powstał z połączenia tych dwóch, tak ważnych 

cech. Jest to bloczek autoklawizowany z betonu  komórkowego, do którego dodany 

jest pelet. White pellets - poprzez osłonę z betonu - jest całkowicie ognioodporny 

oraz zabezpieczony przed jakimikolwiek szkodnikami. Stanowi 40 procent objętości 

bloczka. Dzięki zastosowaniu takiej ilości peletu, ograniczamy zużycie betonu 

komórkowego, i tym samym zmniejszamy koszt produkcji bloczków. Produkt 

cechuje się dobrą wytrzymałością oraz wzorową izolacyjnością termiczną. Leaf 

block produkowany jest w takich samych wymiarach jak bloczki z betonu 

komórkowego dostępne w sprzedaży. Ta unifikacja, pozwala lokalnie łączyć je z 

innymi materiałami.



Stworzenie leaf block jest niezmiernie proste i bezproblemowe, ponieważ 

wykorzystuje w dużym stopniu maszyny produkujące gazobeton. Produkcja 

polega na dozowaniu peletu do składników betonu komórkowego. Po 

dokładnym wymieszaniu dodawane jest sproszkowane aluminium, które 

odpowiada za wyrośnięcie mieszanki oraz nadanie wyrobowi odpowiedniej 

porowatości. Ważne jest, aby proszek ten został dodany jako ostatni składnik. 

Dalszy etap produkcji jest taki sam, jak gazobetonu. Mieszanka betonowa po 

wyrośnięciu   w komorze wyrastania, zostaje podzielona na bloczki, a następnie 

poddana autoklawizacji, gdzie nabiera końcowych 

właściwości. W kolejnym etapie - poprzez odpowiednie 

maszyny - nadawany jest im ostateczny kształt, po czym 

produkt jest pakowany i nadaje się do transportu oraz 

sprzedaży. 





Wiele osób uważa, w tym również my, że w teorii wszystko jest 

możliwe, lecz w praktyce okazuje się już nie takie proste. Postanowiliśmy 

dlatego sprawdzić nasze obliczenia, przewidywania i teorie - w 

rzeczywistości. Dzięki współpracy z jednym z największych producentów 

materiałów budowlanych - firmą H+H, podjęliśmy się stworzenia pierwszych 

próbek. Na początku nie było łatwo, gdyż próbki nie były doskonałe, a wręcz 

nie przypominały w ogóle znanego nam betonu. Zaczęliśmy testować 

proporcje, aby osiągnąć odpowiednią konsystencję. Nie było to proste, gdyż 

testy rozpoczęliśmy z peletem drewnianym, który okazał się złym pomysłem 

ze względu na jego właściwości, a w szczególności jego zdolność 

pochłaniania wody. Rozwiązaniem okazał się white pellets, który nie 

pochłania wody i dobrze reaguje z mieszanką betonową.



Po kilkunastu próbach uzyskaliśmy odpowiednią konsystencję, 

lecz napotkaliśmy kolejny problem. Powstały zaczyn nie chciał 

zwiększyć swojej objętości, przez co nie tworzyły się pęcherzyki 

powietrza, odgrywające kluczową rolę. Szybko zauważyliśmy, że 

problem stanowi sproszkowane aluminium, odpowiedzialne za 

porowatość w betonie. Do wykonywania próbek używaliśmy 

mieszanki betonowej, pobranej  z taśmy produkcyjnej, która 

zawierała już ten składnik. Pod wpływem mieszania proszek ten 

bardzo szybko się ulatniał. Zatem wykonaliśmy w laboratorium 

własnoręcznie mieszankę ze składników i na samym końcu 

dodaliśmy proszek aluminiowy. W ten sposób pozyskaliśmy 

odpowiednią mieszankę, która rosła w komorze wyrastania przez 

około cztery godziny. Po wyrośnięciu poddaliśmy ją autoklawizacji 

i otrzymaliśmy produkt dobrej jakości. Wyglądem jest podobny do 

znanego nam białego bloczka.



Oczywiście były to pierwsze próby, potwierdzające, że 

nasz pomysł jest możliwy do wykonania, umożliwiające 

wyciągnięcie ważnych dla nas wniosków, pomagających 

nam w dalszych badaniach. W przyszłości dalej będziemy 

pracować nad produkcją leaf block oraz wykonywać 

dokładne badania, mające na celu uzyskanie stosownej 

aprobaty technicznej. Zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 7 

lipca 1994 r. Prawo Budowlane, przy wykonywaniu robót 

należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i 

stosowania w budownictwie.





Leaf block jest produktem o niezwykłej izolacyjności termicznej. Oprócz 

zastosowania betonu komórkowego, który sam w sobie ma dobre współczynniki 

przewodzenia ciepła, dodajemy white pellets o jeszcze lepszych współczynnikach. 

Izolacyjność termiczna różni się ze względu na grubość bloczka oraz klasę gęstości 

użytego betonu komórkowego.

Jak spostrzegamy, parametry leaf block są bardzo dobre w porównaniu

do zwykłego betonu komórkowego. Dzięki takim współczynnikom, 

można zaoszczędzić nie tylko na kupnie leaf block, który jest tańszy 

w produkcji, ale również na ociepleniu, gdyż zużyjemy mniej np. styropianu.

Grubość  

bloczka

Współczynnik przewodzenia ciepła UC(max)W/(m²·K)

Przy użyciu gazobetonu odmiany 400 Przy użyciu gazobetonu odmiany 500

12 0,66 0,69

24 0,36 0,37

40 0,22 0,23

Źródło: Obliczenia własne



Ponieważ materiały używane w produkcji, są pozyskiwane 

w dużym stopniu z składowisk odpadów, przekłada się to na spore oszczędności. 

Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Opolu, odpowiadający za czystość na terenie tego 

miasta, podał do wiadomości dane dotyczące wywozu tzw. masy zielonej (liście, 

materiał po przyciętych żywopłotach i pielęgnacji drzewostanu). Co roku - tylko z 

cmentarzy - firma wywozi 50 – 60 ton liści. Natomiast ogólną ilość masy zielonej, 

pochodzącej z terenu obsługiwanego przez firmę, przedstawia poniższa tabela.      

Można spostrzec, że z roku na rok masy zielonej przybywa,  a przyrost ten możemy 

nazwać lawinowym. Przyjęto założenie, że zyski z tytułu wyeliminowania utylizacji 

masy zielonej, pokrywają koszt wyprodukowania peletu. W związku z powyższym 40% 

objętości bloczka stanowi materiał niegenerujący kosztów. Preferowana cena bloczka 

o wymiarach 24x24x 59 cm wynosi 5 złotych.

Rok Ilość masy zielonej w tonach

2018 3700

2019 6500

Źródło: Dane własne Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Opolu




