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AUTOKLAWIZOWANY BETON KOMÓRKOWY

W rozporządzeniu 305/2011
[1] określono 7 wymagań
podstawowych dotyczą-
cych obiektów budowla-

nych. Zgodnie z trzecim z tych wyma-
gań: Higiena, zdrowie i środowisko
obiekty budowlane muszą być zapro-
jektowane i wykonane w taki sposób,
aby podczas ich budowy, użytkowa-
nia i rozbiórki nie stanowiły zagroże-
nia dla higieny, zdrowia, bezpieczeń-
stwa pracowników oraz osób je zaj-
mujących lub sąsiadów, nie wywiera-
ły w ciągu ich całego cyklu życia nad-
miernego wpływu na jakość środowi-
ska ani na klimat, w szczególności
w wyniku:

a) wydzielania toksycznych gazów;
b) emisji niebezpiecznych substancji,

lotnych związków organicznych, gazów
cieplarnianych lub niebezpiecznych czą-
stek do powietrza wewnątrz i na zew-
nątrz obiektu budowlanego;

c) emisji niebezpiecznego promienio-
wania;

d) uwalniania niebezpiecznych sub-
stancji do wody gruntowej, wód mor-
skich, wód powierzchniowych lub
gleby;

e) uwalniania niebezpiecznych sub-
stancji do wody pitnej lub substancji,
które w inny sposób negatywnie wpły-
wają na wodę pitną;

f) niewłaściwego odprowadzania ście-
ków, emisji gazów spalinowych lub nie-
właściwego usuwania odpadów stałych
i płynnych;

g) wilgoci w częściach obiektów bu-
dowlanych lub na powierzchniach w ob-
rębie tych obiektów.

Parametry wyrobów budowlanych
wpływają na właściwości użytkowe
obiektów budowlanych. W europejskich
normach zharmonizowanych właści-

wości użytkowe wyrobów budowla-
nych zostały przyporządkowane zasad-
niczym charakterystykom, które odno-
szą się do podstawowych wymagań do-
tyczących wyrobów budowlanych. We
wszystkich zharmonizowanych nor-
mach europejskich, jakie zostały przy-
wołane w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej po wejściu w życie rozpo-
rządzenia 305/2011 i spełniających wy-
magania odpowiedniego mandatu opra-
cowanego zgodnie z tym rozporządze-
niem, znalazł się rozdział „Substancje
niebezpieczne”. Polskie tłumaczenia
tego rozdziału w poszczególnych nor-
mach nieznacznie różnią się między so-
bą. W normie dotyczącej elementów
murowych z autoklawizowanego beto-
nu komórkowego PN-EN 771-4 [2] ma
ono brzmienie:

5.14 Substancje niebezpieczne
Krajowe przepisy prawne dotyczące

substancji niebezpiecznych mogą wyma-
gać sprawdzenia i deklarowania uwal-
niania się substancji niebezpiecznych,
oraz czasami ich zawartości, gdy wyro-
by budowlane, których dotyczy niniejsza
norma, są wprowadzane do obrotu
na tych rynkach.

W przypadku braku europejskich
zharmonizowanych metod badań zaleca
się sprawdzenie i deklarowanie uwalnia-
nia się/zawartości tych substancji na
podstawie krajowych przepisów obowią-
zujących w miejscu stosowania.

UWAGA: Informacyjna baza danych
obejmująca europejskie i krajowe prze-
pisy dotyczące substancji niebezpiecz-
nych jest dostępna na stronie interneto-
wej dotyczącej Budownictwa EUROPA,
dostęp przez: http://ec.europa.eu/enter-
prise/construction/cpd-ds/.
Należy zauważyć, że adres ten jest nie-
aktywny, a odpowiednie informacje zo-
stały zamieszone na: https://ec. europa.
eu/growth/tools-databases/cp-ds-legi-
slation-substances-construction-pro-

ducts_en. Na podstawie zawartych tam
danych można zidentyfikować przepisy
dotyczące substancji niebezpiecznych
w wyrobach budowlanych tylko dwóch
krajów: Niemiec i Holandii. W przypad-
ku pozostałych krajów, w tym Polski,
brak jest dostępnych informacji o krajo-
wych przepisach dotyczących substancji
niebezpiecznych w wyrobach budowla-
nych. W związku z tym producenci
w deklaracjach właściwości użytkowych
wpisują NPD przy zasadniczej charak-
terystyce „substancje niebezpieczne”
(właściwości użytkowe nieokreślone).
Przyjmuje się również, że zasadnicza
charakterystyka „substancje niebez-
pieczne” nie zawiera emisji niebezpiecz-
nego promieniowania.

Zgodnie z rozporządzeniem 305/2011
[1] i normą zharmonizowaną EN 771-4
[2] deklaracja właściwości użytko-
wych, na podstawie której wprowadzane
są do obrotu elementy murowe z ABK,
zawiera zasadniczą charakterystykę
(i jednocześnie właściwość użytkową)
substancje niebezpieczne. Od wielu lat
w CEN/TC 351 trwają prace nad odpo-
wiednimi normami dotyczącymi sub-
stancji niebezpiecznych w wyrobach bu-
dowlanych [3, 4]. Jednak w obowiązują-
cych w Polsce przepisach dotychczas nie
określono granicznych poziomów za-
wartości substancji niebezpiecznych,
np. metali ciężkich i siarki w wyrobach
budowlanych, jak np. elementy murowe
z ABK. Wyjątek stanowi chrom (VI),
w przypadku którego została określo-
na graniczna zawartość w cemencie
i preparatach zawierających cement
w stanie uwodnionym. Nie może ona
wynosić więcej niż 0,0002% (2 mg/kg)
chromu (VI) w stosunku do całkowi-
tej suchej masy cementu. W przypad-
ku wszystkich próbek ABK wyniki
badań wymywania chromu (VI) są zde-
cydowanie poniżej tej granicznej war-
tości [5].
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Należy podkreślić, że autoklawizo-
wany beton komórkowy oraz produko-
wane z niego wyroby są jednymi z naj-
zdrowszych, najbezpieczniejszych
i najbardziej ekologicznych wyrobów
budowlanych, co potwierdzają prowa-
dzone od wielu lat badania. Autokla-
wizowany beton komórkowy nie za-
wiera substancji niebezpiecznych,
w tym chemicznych, wymienionych
w art. 31 oraz 33 rozporządzenia
REACH 1907/2006 [6]. ABK powstaje
z naturalnych surowców: piasku kwar-
cowego z dodatkiem cementu, wap-
na palonego, gipsu i proszku lub pasty
aluminiowej, która w wyniku reakcji
chemicznej wytwarza wodór, uchodzą-
cy z masy w trakcie tego procesu pro-
dukcyjnego. Wapno palone zwiększa
pH masy zarobowej do 10 – 11, dzięki
czemu zostają zniszczone wszystkie
związki organiczne zawarte w piasku.
W związku z tym ABK jest materiałem,
w którym nie znajdują się substancje
organiczne mogące mieć negatywny
wpływ na mikroklimat w budowanych
z niego obiektach. Elementy murowe
są poddawane procesowi autoklawi-
zacji, a więc oddziaływaniu wysokiej
temperatury (180 – 200°C) i ciśnieniu
(11 – 12 barów). W efekcie trudno albo
nierozpuszczalne w normalnych warun-
kach związki chemiczne zaczynają
wchodzić w reakcje chemiczne. Dzięki
temu po procesie autoklawizacji całość
spoiwa w betonie komórkowym jest
przereagowana. Przez zastosowanie wy-
sokiego ciśnienia i wysokiej temperatu-
ry metale ciężkie szybciej ulegają pro-
cesowi immobilizacji w powstałe struk-
tury uwodnionych krzemianów wapnio-
wych. Należy nadmienić, że tobermoryt,
będący podstawowym produktem hy-
dratacji w procesie produkcji ABK, jest
fazą, która z termodynamicznego punk-
tu widzenia cechuje się największą
trwałością wśród wszystkich znanych
uwodnionych krzemianów wapnio-
wych powstających podczas wytwarza-
nia materiałów budowlanych. Potwier-
dzają to również badania wymywal-

ności jonów metali ciężkich i siarczano-
wych przeprowadzone przez ICiMB
ZTB CEBET [7], które wykazały, że
związki wymywane z betonu komórko-
wego nie klasyfikują się do niebezpiecz-
nych. Wyniki wymywalności jonów me-
tali ciężkich i siarczanowych przedsta-
wiono w tabeli. Wspomniane badania
potwierdzają, że w stosowanych obec-
nie procesach wytwarzania autoklawi-
zowanego betonu komórkowego nie
wydzielają się substancje szkodliwe [7].

Należy więc podkreślić, że w całym
cyklu życia budynków ze ścianami
z ABK nie powstają i nie uwalniają
się z nich substancje niebezpieczne.
W ekstremalnych sytuacjach awaryj-
nych, takich jak np. pożar czy powódź,
z ABK również nie wydzielają się takie
substancje.

Zgodnie z wynikami badań wyrobów
różnych producentów odpady i gruz
z ABK powstające podczas budowy oraz
w wyniku rozbiórki murów spełniają
wymagania dopuszczenia do składowa-
nia na składowiskach odpadów innych
niż niebezpieczne i obojętne [7].
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Wymywalność metali ciężkich z próbek z autoklawizowanego betonu komórkowego [7]

Pier-
wiastek

Zawartość pierwiastka [mg/kg suchej masy ABK] w zależności od klasy gęstości
autoklawizowanego betonu komórkowego

300 350 400 500 600 700
As 0,0061 0,0079 0,0170 0,0063 0,0138 0,0150

Cr 0,2870 0,1080 0,0903 0,0961 0,0745 0,0973

Zn < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 0,0707

Cd <0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005

Pb <0,0005 < 0,0005 0,0010 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005

Ni <0,0005 < 0,0005 0,1060 < 0,0005 < 0,0005 0,0005

Cu 0,0130 0,0122 0,1200 0,0211 0,0114 0,0355

Sr 5,7800 5,5500 3,7500 2,1000 2,5500 2,6000

Ba 0,0772 0,1200 0,0776 0,0788 0,0712 0,0771

Hga) <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
a) – oznaczono spektrometrem ICP-MS
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