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AUTOKLAWIZOWANY BETON KOMÓRKOWY

R ozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE)
nr 305/2011 [1] nakłada na
producentów materiałów bu-

dowlanych obowiązek sporządzania
i udostępniania deklaracji właściwości
użytkowych (DoP), na podstawie któ-
rych wyroby są wprowadzane do obro-
tu, a dla projektantów i wykonawców
obiektów budowlanych są podstawo-
wym źródłem informacji o właściwo-
ściach tych wyrobów.

Producent wyrobu budowlanego po-
winien deklarować jego właściwości
na podstawie odpowiedniej zharmoni-
zowanej specyfikacji technicznej. Wza-
łączniku I do rozporządzenia 305/2011
[1] podano podstawowe wymagania, ja-
kie muszą spełniać obiekty budowlane,
a w normach zharmonizowanych, za-
sadnicze charakterystyki wyrobów od-
noszące się do tych podstawowych wy-
magań. Z zasadniczymi charakterysty-
kami powiązane są właściwości użytko-
we. Zgodnie z normą zharmonizowaną
producent powinien określić w DoP za-
mierzone zastosowanie wyrobu i zade-
klarować te właściwości użytkowe, któ-
re są wymagane w przypadku określo-
nego zastosowania.

Elementy murowe z ABK są wpro-
wadzane do obrotu i udostępniane
na rynku na podstawie normy zharmo-
nizowanej PN-EN 771-4 [2]. W załącz-
niku ZA do tej normy podano zasadni-
cze charakterystyki i powiązane z nimi
właściwości użytkowe oraz zamierzone
zastosowania, których dotyczą. Więk-
szość zasadniczych charakterystyk auto-
klawizowanego betonu komórkowego
i odnoszących się do nich właściwości
użytkowych opisano w artykułach pu-
blikowanych w tym dziale [3 – 13],
a pozostałe zostaną omówione w tym
artykule.

Zasadniczą charakterystykę i właści-
wość użytkową absorpcja wody, pro-
ducent elementów z ABK powinien de-
klarować wtedy, gdy przewidział ich za-
stosowanie w warstwach mających się
charakteryzować odpornością na działa-
nie wilgoci lub w elementach zewnętrz-
nych budynku z wyeksponowaną (nie-
zabezpieczoną, odsłoniętą) powierzch-
nią licową [2, 14].

We współczesnym budownictwie mu-
ry są z reguły zabezpieczane, np. przez
otynkowanie. W przypadku murów lico-
wych z odsłoniętą, niezabezpieczoną
powierzchnią zewnętrzną, stosuje się
specjalnie do tego celu przeznaczone
elementy kamienne, klinkierowe, beto-
nowe itp. Powierzchnię licową murów
z elementów ceramicznych, silikato-
wych czy z ABK, narażonych na trwałe
i bezpośrednie działanie warunków at-
mosferycznych, należy zabezpieczyć.
Jeżeli producent w DoP określi zamie-
rzone zastosowanie wyrobu „w ścianach
zabezpieczonych”, to w przypadku wła-
ściwości użytkowej absorpcja wody
może podawać NPD, czyli właściwości
użytkowe nieustalone. Mimo że ABK
jest uznawany za materiał, który stosun-
kowo łatwo chłonie wodę, należy pod-
kreślić, że też dobrze ją oddaje. Potwier-
dzają to badania przeprowadzone po po-
wodziach w 1997 r.

W normie PN-EN 771-4 [2] określo-
no, że absorpcję wody elementów mu-
rowych z ABK należy badać zgodnie
z normą PN-EN 772-11 [15]. Producent
deklarując właściwość użytkową ab-
sorpcja wody, powinien podać deklaro-
wane współczynniki absorpcji wody
określające maksymalną absorpcję wo-
dy przez element murowy po upły-
wie 10, 30 i 90 min [g/(m2·s0,5)]. Do tej
pory nie określono granicznego pozio-
mu, przy jakim można dopuścić ABK
do stosowania w murach z odsłoniętą
powierzchnią licową. Należy zauważyć,

że są przykłady elewacji budynków ze
ścianami zewnętrznymi wykonanymi
z ABK z odsłoniętą, nieotynkowaną
i w żaden inny sposób niezabezpieczo-
ną powierzchnią, wybudowanych w la-
tach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych
XX w. i ciągle są w dobrym stanie tech-
nicznym. Przykładem jest sześćdziesięcio-
letni portal wykonany z autoklawizowane-
go betonu komórkowego wokół wejścia
do budynku CEBET w Warszawie [14].

Zgodnie z normą PN-EN 771-4 [2]
zasadniczą charakterystykę i właści-
wość użytkową przepuszczalność pary
wodnej deklaruje się wówczas, gdy pro-
ducent przewidział zastosowanie swo-
ich wyrobów w elementach zewnętrz-
nych budynku. Podaje się wartość tabe-
laryczną współczynnika oporu dyfuzyj-
nego na podstawie PN-EN 1745 [16] lub
wartości określone wg EN ISO 12572
[17]. Współczynnik oporu dyfuzyjnego
pary wodnej (współczynnik dyfuzji pa-
ry wodnej) µ jest wielkością bezwymia-
rową. Określa, ile razy większy jest opór
dyfuzyjny warstwy materiału od oporu
warstwy powietrza o tej samej grubości
i w tych samych warunkach. Ściany ze-
wnętrzne należy tak projektować i wy-
konywać, aby opór dyfuzyjny poszcze-
gólnych warstw malał od wewnątrz
do zewnątrz. Najlepszą paroprzepusz-
czalność mają materiały charakteryzują-
ce się współczynnikiem µ zbliżonym
do 1. ABK jest zaliczany do materiałów
paroprzepuszczalnych. Zgodnie z nor-
mą PN-EN 1745 [16] wartość współ-
czynnika oporu dyfuzyjnego nie zależy
od klasy gęstości elementów murowych
z ABK i ma stałą wartość µ = 5/10.
W przypadku betonu µ wynosi 70/150.

Zgodnie z PN-EN 771-4 [2] kolejną
zasadniczą charakterystyką ABK jest
odporność na zamrażanie/odmraża-
nie, a odpowiadającą jej właściwością
trwałość określana jako mrozoodpor-
ność. W [2] nie wskazano żadnej normy,1) Solbet Sp. z o.o.; lech.misiewicz@solbet.pl

Zasadnicze charakterystyki
i właściwości użytkowe ABK

w deklaracji właściwości użytkowych

mgr inż. Lech Misiewicz1)



147

wg której należy badać trwałość ele-
mentów murowych z ABK. Podano na-
tomiast, że: Do czasu, kiedy będą do-
stępne odpowiednie Normy Europejskie
– jeżeli jest to istotne ze względu na za-
stosowanie, do którego element jest
wprowadzony do obrotu – producent po-
winien ocenić i zadeklarować odpor-
ność na zamrażanie/odmrażanie ele-
mentów, powołując się na przepisy obo-
wiązujące w miejscu zamierzonego za-
stosowania. Do tej pory zarówno w Pol-
sce, jak i w UE nie zostały ustanowione
takie przepisy, dlatego nie ma możliwo-
ści zadeklarowania tej właściwości
użytkowej.

W załączniku ZA do PN-EN 771-4
[2] podano, że: Deklaracji dotyczących
właściwości użytkowych wyrobu zwią-
zanych z określonymi zasadniczymi cha-
rakterystykami nie wymaga się w tych
Państwach Członkowskich (MS), w któ-
rych nie ma wymagań prawnych doty-
czących tych zasadniczych charaktery-
styk do zamierzonego zastosowania wy-
robu. W takim przypadku producenci
wprowadzający swoje wyroby do obro-
tu nie mają obowiązku określania ani
deklarowania właściwości użytkowych
swoich wyrobów w odniesieniu do tych
zasadniczych charakterystyk, a w infor-
macji dołączonej do oznakowania CE
i w deklaracji właściwości użytkowych
mogą zastosować opcję „właściwości
użytkowe nieustalone” (NPD) dla tych
charakterystyk. Oznacza to, że w obec-
nej sytuacji prawnej w Polsce produ-
cenci ABK powinni deklarować NPD
w przypadku właściwości użytkowej
zasadniczej charakterystyki odpor-
ność na zamrażanie/odmrażanie. Wie-
loletnie doświadczenia w stosowaniu
elementów murowych z ABK w Polsce
i w krajach o podobnym klimacie poka-
zują, że jest to materiał odporny na nisz-
czące działanie mrozu, co wynika z jego
porowatej struktury.

Czas budowy jednorodzinnych bu-
dynków w Polsce, to obecnie średnio
4 ÷ 5 lat, ale jeszcze nie tak dawno wy-
nosił 7 lat, a wcześniej jeszcze znacznie

dłużej! Od dziesiątek lat podstawowym
materiałem wykorzystywanym w Pol-
sce do budowy domów jednorodzinnych
i wielu innych rodzajów budynków był
i jest beton komórkowy. Często takie
budynki latami mają niewykończone
i niezabezpieczone ściany zewnętrzne.
Od początku stosowania ABK w Pol-
sce, czyli już od ponad siedemdziesięciu
lat, nie ma informacji o problemach do-
tyczących mrozoodporności i związanej
z tym trwałości ścian z ABK. Potwier-
dza to, że przypadku ścian z betonu ko-
mórkowego nie istnieje realne niebez-
pieczeństwo ich uszkodzenia ani znisz-
czenia w wyniku działania mrozu. Na-
tomiast zgodnie z wytycznymi wykona-
nia i instrukcjami stosowania elementy
murowe i ściany z ABK nie powinny
być wystawione na bezpośrednie i dłu-
gotrwałe działanie czynników atmosfe-
rycznych [14].

Zgodnie z rozporządzeniem 305/2011
[1] producent ma obowiązek podania
właściwości użytkowych co najmniej
jednej z zasadniczych charakterystyk od-
powiednich do deklarowanego zamierzo-
nego zastosowania. Jednocześnie w DoP
muszą być zawarte właściwości użytko-
we tych zasadniczych charakterystyk,
które wiążą się z zamierzonym zastoso-
waniem w miejscu, gdzie producent za-
mierza udostępnić wyrób na rynku.

Deklaracja właściwości użytkowych
jest podstawowym dokumentem zawie-
rającym informacje techniczne o ele-
mencie murowym z ABK i umożliwia-
jącym jego wprowadzenie do obrotu
w każdym z państw członkowskich UE,
EFTA oraz Turcji. Należy jednak pod-
kreślić, że każde państwo ma prawo
wprowadzić poziomy, zakresy i klasy
wymagań, które muszą być spełnione
przy stosowaniu wyrobów budowla-
nych na jego terytorium. W związku
z tym zgodne z przepisami wprowadze-
nie do obrotu i udostępnienie na rynku
wyrobu budowlanego nie oznacza auto-
matycznie, że może on być zastosowa-
ny w danym kraju, mimo że może być
tam sprzedawany.
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