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W rażliwość na uszkodzenia
ścian wykonanych z ABK
skłania do poszukiwania
sposobów i metod zwięk-

szenia rysoodporności i nośności. Zwięk-
szenie wartości naprężeń rysujących
i niszczących murowych ścian usztyw-
niających jest możliwe dzięki zastoso-
waniu zbrojenia umieszczonego w spo-
inach wspornych [11].Alternatywną me-
todą poprawy właściwości ścian usztyw-
niających jest wykonanie skrępowania
elementami żelbetowymi. Tego typu
konstrukcja, dzięki odpowiedniej kolej-
ności wznoszenia [1, 3, 10, 12], zapew-
nia pełny kontakt między murem a żel-
betem. Spełniony jest wówczas warunek
sine qua non ograniczenia odkształceń
wynikający z definicji przyjętej przez
EC-6 [7], który można zrealizować, wy-
konując w pierwszej kolejności mur,
a następnie elementy żelbetowe.

Głównym celem badań było rozpo-
znanie wpływu skrępowania na morfolo-
gię zarysowań oraz mechanizm znisz-
czenia, rysoodporność, nośność, od-
kształcalność postaciową i sztywność
ścian wykonanych z elementów muro-
wych z ABK. Wpływ zastosowanego
skrępowania na wartość naprężeń rysu-
jących i niszczących oraz odkształcal-
ność postaciową i sztywność, odniesio-

nych do murów niezbrojonych i zbrojo-
nych, przedstawione zostaną w kolej-
nych publikacjach.

Modele badawcze
Zbadano 6 ścian wykonanych z ele-

mentów murowych z autoklawizowanego
betonu komórkowego na zaprawie syste-
mowej do spoin cienkowarstwowych.
Wytrzymałość na ściskanie muru wyzna-
czona zgodnie z PN-EN 1052-1:2000 [8]
wynosiła fcm = 2,97 N/mm2, a moduł
sprężystości Ecm = 2041 N/mm2. Nato-
miast wytrzymałość na ścinanie wyzna-
czona zgodnie z PN-EN 1052-3:2004
[9] była równa fvo = 0,306 N/mm2, a mo-
duł ścinania uzyskany w badaniach ścian
ukośnie ściskanych zgodnie z ASTM
E519-81 [2] wynosił G = 475 N/mm2.
Ściany skrępowane, oznaczone jako
HOS-C-AAC (rysunek 1a), miały iden-
tyczną długość l = 4,43 m, wysokość
h = 2,49 m i grubość t = 0,18 m.

Wszystkie modele zbadano przy
trzech różnych wartościach wstępnych
naprężeń ściskających wynoszących
σc = 0,1; 0,75; 1,0 N/mm2. Modele wy-
konano ze spoinami cienkowarstwowy-
mi bez wypełnienia spoin czołowych.
Żelbetowe skrępowanie modeli miało
postać dwóch pionowych rdzeni biegną-
cych wzdłuż krawędzi ściany oraz gór-
nego i dolnego rygla, a połączenie żel-
betowych rygli w postaci strzępi zazę-
biających się o minimalnym zakładzie

50 mm. Ze względu na wykształtowane
strzępia, szerokość poprzecznego prze-
kroju rdzeni zmieniała się od 180 do
230 mm (A = 0,041 – 0,032 m2), nato-
miast grubość była identyczna i wynosi-
ła 180 mm. Zbrojenie pionowych rdze-
ni składało się z prętów średnicy 10 mm
(pręty nr 1 i nr 2 na rysunku 1b), wyko-
nanych ze stali B500SP, umieszczonych
w każdym narożu przekroju, uzyskując
w miejscu minimalnej szerokości su-
maryczny procent zbrojenia ρ = 1,29%
> ρmin = 0,8%. Jako poprzeczne zbroje-
nie w rdzeniach zastosowano strzemio-
na (pręt nr 3 na rysunek 1b) wykonane
z prętów średnicy 8 mm ze stali B500SP,
rozmieszczone co 250 mm w środko-
wym odcinku rdzenia i co 125 mm na
odcinkach wykonanych zakładów zbro-
jenia (odcinek dolny i górny). Otulenie
betonem strzemion wynosiło cnom = 25 mm.
Spełniono tym samym wymagania kon-
strukcyjne PN-EN 1996-1-1:2013 [7].

W celu połączenia rdzeni z dolnym
prefabrykowanym ryglem zastosowano
pręty ,,startery” nr 4 (ø10) na rysunku 1b,
połączone na zakład z prętami nr 1 i nr 2
na odcinku 1000 mm. Dolny rygiel
wykonany został jako prefabrykowa-
ny element o poprzecznym przekroju
b×h = 250×165 mm i reprezentował rze-
czywisty wieniec lub strop. Dolny rygiel
służył również jako element, na którym
wznoszono modele i transportowano je
do stanowiska badawczego. W związku

Przegrody zewnętrzne i wewnętrzne – TEMAT WYDANIA

4/2019 (nr 560)ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951Xwww.materialybudowlane.info.pl

1) Politechnika Śląska; Wydział Budownictwa
*) Adres do korespondencji:

radoslaw.jasinski@polsl.pl

Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki badań ścian skrę-
powanych (6 modeli) wykonanych z elementów murowych z au-
toklawizowanego betonu komórkowego (ABK). Wymiary ze-
wnętrzne ścian wynosiły: grubość t = 0,18 m, długość l = 4,43 m,
wysokość h = 2,49 m. Ściany badano przy wstępnych napręże-
niach ściskających σc = 0,1; 0,75 i 1,0 N/mm2. Skrępowanie wy-
konano w postaci dwóch zewnętrznych pionowych rdzeni
i dwóch poziomych rygli, które zazbrojono zgodnie z wymaga-
niami PN-EN-1996-1-1. Analizowano morfologię zarysowań
ścian i mechanizm zniszczenia elementów.
Słowa kluczowe: ABK; ściany usztywniające; ściany skrępowa-
ne; obraz zarysowania; mechanizm zniszczenia.

Abstract. The paper presents the results of confined (6 walls)
made of masonry elements with AAC. Overall dimensions
were: thickness t = 0.18 m, length l = 4.43 m and the height of
h = 2.43 m. The walls were tested at initial compressive stresses
perpendicular to the plane of the bed joints σc = 0,1; 0,75; and
1,0 N/mm2. In the confined models two external vertical cores and
two horizontal beams were made, which were reinforced in
accordance with the requirements of PN-EN-1996-1-1. The
morphology of cracking and the mechanism of destruction were
analyzed.
Keywords: AAC; shear walls; confined walls; cracks patterns;
failure mechanism.
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z tym zastosowano silne zbrojenie na
zginanie w postaci trzech prętów średni-
cy 16 mm przy każdej krawędzi, połą-
czonych strzemionami średnicy 10 mm
co 150 mm. Rygiel górny wykonano ja-
ko monolityczny o szerokości 180 mm
i wysokości 180 mm zbrojony prętami
średnicy 10 mm ze stali B500SP w każ-
dym narożu (pręty nr 5 na rysunku 1b),
uzyskując procent zbrojenia ρ = 1,29%
> ρmin = 0,8%. Jako zbrojenie poprzecz-
ne zastosowano strzemiona średnicy
8 mm wykonane ze stali B500SP (pręt
nr 3 na rysunku 1b) rozmieszczone co
105 mm na odcinakach zakładów prę-
tów podłużnych oraz 250 mm na pozo-
stałym odcinku środkowym rygla. Do
uciąglenia połączeń rdzeni z ryglem
górnym zastosowano w narożach dodat-
kowe pręty średnicy 10 mm (nr 6 na
rysunku 1b) wygięte pod kątem prostym
i umieszczone przy wypukłym i wklę-
słym narożniku. Minimalny zasięg prę-
tów w ryglu górnym wynosił 580 mm, na-
tomiast w pionowym rdzeniu 1250 mm.
Krępujące elementy żelbetowe wykonano
z betonu klasy C20/25. Otulenie betonem
strzemion wynosiło cnom = 25 mm.

Wykonanie modeli
ścian skrępowanych

Proces realizacji elementów skrępo-
wanych serii HOS-C-AAC przebiegał
wieloetapowo. Etap I polegał na osadze-
niu prętów starterów w dolnym ryglu
i uzupełnieniu powstałych między prę-
tami a betonem szczelin zaprawą ce-
mentową 1 : 1. W etapie II wykonano
mur między osadzonymi prętami starte-
rami z pozostawieniem strzępi zazębia-

jących się. Na dolnych odcinkach rdzeni
żelbetowych umieszczono strzemiona
w projektowanym rozstawie. W etapie III
zadeskowano i zabetonowano pionowe
rdzenie do wysokości ok. 1,5 m. Następ-
nie w niezabetonowanych górnych frag-
mentach rdzeni uzupełniono strzemio-
na i wykonano zbrojenie rygli górnych.
W narożach ścian uciąglono zbrojenie,
stosując wygięte pod kątem prostym
pręty. Etap IV obejmował zaszalowanie
i zabetonowanie górnych fragmentów
rdzeni oraz rygli. Po 28 dniach elementy
rozdeskowano i przygotowano do badań.

Badania
Badania wykonano na stanowisku ba-

dawczym, umożliwiającym ścinanie
elementów z jednoczesnym ściskaniem.
Opis stanowiska oraz technikę badań
przedstawiono w publikacjach [4 ÷ 6].
W ścianach ściskanych minimalnie do
wartości 0,1 N/mm2 pierwsze rysy poja-
wiły się w okolicach dolnych i górnych
narożników ścian. Zwiększenie obcią-
żenia powodowało łagodny rozwój rys
w kierunku środkowego obszaru ścia-
ny, w którym tworzyły się dodatkowo
rysy pionowe na przedłużeniu spoin
czołowych. Na styku muru i żelbeto-
wych elementów krępujących powsta-
wały rysy pionowe. W odróżnieniu od
ścian minimalnie ściskanych intensyw-
ność rys ukośnych ścian, wstępnie ści-
skanych do 0,75 N/mm2, była zdecydo-
wanie mniejsza. Pierwsze rysy powsta-
ły w środkowym obszarze muru, a na-
stępnie na styku elementów krępujących
i muru.

Podobnie przebiegał proces zaryso-
wania elementów maksymalnie wstęp-
nie ściskanych do wartości 1,0 N/mm2.
Pierwsze rysy powstały w środkowym
obszarze muru i miały niemal pionowy
kierunek. Następnie tworzyły się rysy
w styku muru i rdzeni pionowych. Dal-
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Rys. 1. Geometria modeli: a) ściany skrępowane serii HOS-C-AAC; b) struktura ścian
Fig 1. Geometry of models: a) confined walls of series HOS-C-AAC; b) structure of confined walls

a) b)

Rys. 2. Obrazy zarysowania ścian skrępowanych w chwili zniszczenia: a) ściana HOS-C-
-AAC-010/1, σc = 0,1 N/mm2; b) ściana HOS-C-AAC-010/2, σc = 0,1 N/mm2; c) ściana HOS-
-C-AAC-075/1, σc = 0,75 N/mm2; d) ściana HOS-C-AAC-075/2, σc = 0,75 N/mm2; e) ścia-
na HOS-C-AAC-10/1, σc = 1,0 N/mm2; f) ściana HOS-C-AAC-10/2, σc = 1,0 N/mm2

Fig. 2. Images of cracks in confined walls at failure: a) wall of series HOS-C-AAC-010/1, σc
= 0.1 N/mm2; b) wall of series HOS-C-AAC-010/2, σc = 0.1 N/mm2; c) wall of series HOS-C-
-AAC-075/1, σc = 0.75 N/mm2; d) wall of series HOS-C-AAC-075/2, σc = 0.75 N/mm2; e) wall
of series HOS-C-AAC-10/1, σc = 1.0 N/mm2; f) wall HOS-C-AAC-10/2, σc = 1.0 N/mm2

a) b)

c) d)

e) f)



szy wzrost obciążenia spowodował po-
wstanie pionowych rys obejmujących
swoim zasięgiem niemal całą wysokość
muru. Obserwowano również rysy pozio-
me w żelbetowych elementach krępują-
cych. Zniszczenie elementów przebiega-
ło dość łagodnie. W modelach minimalnie
ściskanych do wartości 0,1 N/mm2 domi-
nowały rysy ukośne obejmujące swoim
zasięgiem niemal cały obszar ściany
(rysunki 2a, b). Wystąpiły rysy w górnym
narożu elementów krępujących oraz w po-
łowie wysokości rdzenia (rysunek 2b).
W elementach ściskanych do wartości
0,75 N/mm2 oraz 1,0 N/mm2 intensyw-
ność zarysowań była zdecydowanie
większa. Dominowały jednak rysy pio-
nowe powstałe na przedłużeniu nieprze-
wiązanych spoin czołowych. Żelbetowe
rdzenie uległy ścięciu mniej więcej w po-
łowie wysokości (rysunek 2c). Oprócz te-
go wystąpiły rysy w rozciąganych naroż-
nikach (rysunek 2d). W ścianach maksy-
malnie ściskanych destrukcja muru wy-
wołała wyraźne wygięcie elementów żel-
betowych i związane z tym zarysowanie
poziome rdzeni (rysunki 2e i f).

Podsumowanie
Z obserwacji sposobu zniszczenia ści-

nanych murów skrępowanych wynika,
że w ścianach minimalnie ściskanych
rysy biegły ukośnie przez spoiny wspor-
ne i czołowe. Powstały także rysy w sty-
kach muru i żelbetowych elementów
krępujących. Zwiększenie wstępnych
naprężeń ściskających spowodowało, że
w murze dominowały rysy pionowe. Za-
obserwowano zarysowania żelbetowych
elementów krępujących w rozciąganych
narożach oraz w połowie wysokości. Nie
stwierdzono pionowych lub ukośnych
zarysowań muru w połączeniu z żelbe-
towymi elementami krępującymi.
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