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P rzyłożenie obciążenia przez układ cięgnowy nie spo-
wodowało zarysowań w żadnym z badanych modeli.
Rysy w modelach wystąpiły dopiero na skutek obcią-
żenia przykładanego przez stalową ramę. We wszyst-

kich modelach pierwsze rysy występowały jednak najpierw
na mniej obciążonej części modelu w okolicy połączenia z dłuż-
szą ścianą, a dopiero później obserwowano zarysowanie na ścia-
nie dłuższej w rejonie przewiązania ze ścianą krótszą. Po zary-
sowaniu model obciążano dalej, co skutkowało jedynie nie-
znacznym rozwarciem powstałych wcześniej rys. Tuż przed
zniszczeniem (fotografia) obserwowano natomiast występo-
wanie wielu odspojeń wzdłuż lica elementów murowych w oko-
licy obciążenia. W modelach niezbrojonych stwierdzono pio-
nową rysę rozdzielającą w styku ścian (fotografia a), natomiast
w modelach ze zbrojeniem zniszczenie koncentrowało się
w pierwszej warstwie elementów murowych (fotografie b i c).

Analiza uzyskanych wyników
Na rysunku 1 pokazano zależność naprężenie-odkształce-

nie pionowe badanych modeli. Naprężenia określono, przyj-
mując rozkład sił w elementach żelbetowych pod kątem 45°,
a w murze zgodnie z PN-EN 1996-1-1 pod kątem 60° od po-
ziomu przyłożenia siły. Ponadto na rysunku 1 zaznaczono

zależność naprężenie-odkształcenie uzyskaną z badań ele-
mentów próbnych, służących do określenia wytrzymałości
na ściskanie muru (badania opisane w [4], model S1N). Po-
ziom naprężeń niszczących oraz odkształcenia modeli nie-
zbrojonych i modelu S1N są podobne. Świadczy to o popraw-
ności określenia naprężeń w modelu ścianowym.

Na rysunku 2 pokazano zestawienie wartości naprężeń
od momentu zarysowania do zniszczenia wszystkich zbada-
nych modeli. Na osi pionowej zaznaczono naprężenia ściska-
jące w ścianie dłuższej. Na rysunku 2 widać pozytywny
wpływ obu stosowanych typów zbrojenia na poziom naprę-
żeń rysujących.1) Politechnika Śląska; Wydział Budownictwa; lukasz.drobiec@polsl.pl

Streszczenie. W artykułach [1, 2] opisano wynik badań modeli
ścian w skali naturalnej, a analizie poddano strefę wokół otworu
okiennego. W [3] przedstawiono wyniki drugiego etapu badań,
przeprowadzonych na tych samych modelach badawczych, czy-
li analizę strefy połączenia ścian prostopadłych. Ten artykuł sta-
nowi kontynuację [3]. Opisano w nim sposób uszkodzeń mode-
li badawczych oraz podano wytyczne dotyczące zbrojenia strefy
połączenia ścian prostopadłych. Stwierdzono, że zbrojenie w sty-
ku ścian prostopadłych powinno być stosowane, gdy różnica od-
kształceń w tym miejscu będzie większa niż 0,0003. Jeżeli jed-
nak odkształcenia te przekroczą wartość 0,0008, to w połączeniu
ścian należy zastosować dylatację lub połączenie wykonać z ele-
mentu zdolnego do przejęcia takiej różnicy odkształceń.
Słowa kluczowe: mur z ABK; badania na ściskanie; połączenia
ścian prostopadłych; badania w skali naturalnej.

Abstract. In [1, 2] the results of wall models on a full scale were
presented, and the zone around the window opening was analyzed.
In [3] the research technique and main tests results of the second stage
tests carried out on the same research models, i.e. analysis of the
perpendicular zone connection zone were described. This article
presents an analysis of the obtained tests results, describes the damage
of models and provides guidelines for the usage of reinforcement in
the connection zone of perpendicular walls. It was found that the
reinforcement in the connection zone of perpendicular walls should
be used when the difference in deformation at the wall will be greater
than 0.0003. However, if these deformations exceed the value of
0.0008, then dilatation should be used or a connection made of an
element capable of taking over such a strains difference.
Keywords: AAC masonry; compression tests; connection of
perpendicular walls; tests on a full scale.
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Badania ścian z ABK
w skali naturalnej poddanych ściskaniu

– analiza strefy połączeń
ścian prostopadłych. Cz. 2

Tests of full scale AAC walls subjected to compression
– analysis of the connection zone of perpendicular walls. Part 2

dr hab. inż. Łukasz Drobiec, prof. PŚ 1)

Zniszczenie modeli: a) niezbrojonych; b) zbrojonych kratownicz-
ką; c) zbrojonych siatką bazaltową
Damage of models: a) unreinforced; b) reinforced with truss; c) rein-
forced with basaltic mesh
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Największy wpływ na
opóźnienie zarysowa-
nia w styku ścian miało
zbrojenie typu kratow-
niczka. Zbrojenie to jest
znacznie sztywniejsze
w porównaniu z drugim
typem zbrojenia stoso-
wanego w badaniach,
czyli siatką bazaltową.
Zastosowanie zbrojenia
typu kratowniczka spo-
wodowało 77% wzrost
naprężeń, przy których
występuje pierwsza ry-
sa w strefie połączenia
ścian prostopadłych.
Zbrojenie to wygenero-
wało jednak 9% spadek
nośności modelu (w po-
równaniu z modelami
bez zbrojenia). Zbrojenie w postaci siatki bazaltowej było nie-
co mniej efektywne, a przy tym nie wygenerowało spadku no-
śności. Spowodowało ono 61% wzrost poziomu naprężeń ry-
sujących oraz przeszło 11% wzrost naprężeń niszczących.

Zasady stosowania zbrojenia w strefie
połączenia ścian

Normy nie podają sposobu określania nośności w strefie po-
łączenia ścian. W połączeniu ścian obciążonych siłami o róż-
nej wartości zarysowanie występuje na skutek różnicy od-
kształceń pionowych, wynikających z różnicy naprężeń.
Pierwsze rysy w modelach niezbrojonych powstawały przy
różnicy ok. 0,9 MPa. W modelach zbrojonych siatkami różnica
wynosiła średnio 1,6 MPa, a w modelu zbrojonym kratownicz-
kami jeszcze więcej, bo 1,95 MPa. Oprócz wielkości różnicy
naprężeń wpływ na powstanie zarysowań ma oczywiście po-

ziom tych naprężeń. Po przekroczeniu wartości granicznej
dochodzi do ścięcia muru w styku ścian. Poprawne wydaje się
więc przyjęcie kryterium nieprzekroczenia granicznych od-
kształceń na styku obu ścian. W tabeli zestawiono naprężenia
maksymalne w krótszych ścianach i naprężenia w ścianach
dłuższych w chwili pojawienia się pierwszej rysy oraz różni-
ce w odkształceniach tych
ścian. Stwierdzono, że w wy-
padku, gdy przewidywana
różnica odkształceń na styku
ścian będzie większa niż
0,0003, należy zastosować
tam zbrojenie. Jeżeli jednak
odkształcenia te przekroczą
wartość 0,0008, to w połącze-
niu ścian zaleca się zastoso-
wać dylatację lub połączenie
wykonać z elementu zdolnego
do przejęcia takiej różnicy od-
kształceń (np. przez rdzeń żel-
betowy ze strzępiami).

Podsumowanie
Na podstawie badań stwierdzono, że zastosowanie zbroje-

nia w obszarach koncentracji naprężeń daje znacznie lepsze
wyniki niż jego użycie w murach obciążonych równomiernie
oraz że zbrojenie w mniejszym stopniu wpływa na nośność,
a w większym na rysoodporność muru. W badaniach strefy po-
łączenia ścian prostopadłych pierwsza rysa występuje na ścia-
nie mniej obciążonej, a dopiero kolejne na ścianie bardziej wy-
tężonej. W modelach bez zbrojenia rysy pojawiają się już
na poziomie ok. 40% naprężeń niszczących. W strefie połą-
czenia ścian większy wpływ na rysoodporność ma zbrojenie
sztywniejsze. Pierwsza rysa pojawiała się tu ok. 80% później
niż w modelach bez zbrojenia. Zbrojenie takie może jednak
powodować zmniejszenie nośności ścian.
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Rys. 1. Porównanie zależności σy-εy modeli S1N obciążonych osio-
wo z wynikami badań w strefie połączenia ścian
Fig 1. Compared relationship σy-εy of models S1N under axial loading
with tests results on the connection zone of walls

Rys. 2. Naprężenie w poszczególnych
modelach z podziałem na strefy nieza-
rysowaną i zarysowaną
Fig. 2. Bar graph presenting stress values
for individual models with division into
cracked and uncracked zone

Wyniki badań w strefie połączenia ścian
Test results for the connection zone of walls

Modele

Średnie naprężenie w ścianie

krót-
szej σ1

[N/mm2]

dłuższej odpowia-
dające sile wywo-
łującej pierwszą
rysę σcr [N/mm2]

Bez
zbro-
jenia

BKON-1 0,23 1,15

BKON-2 0,26 1,2

Zbro-
jone

BKOZK-1 0,25 2,05

BKOZK-2 0,24 2,12

BKOZSB-1 0,25 1,92

BKOZSB-2 0,25 1,87


