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W publikacjiach [3, 4] przed-
stawiłem wyniki badań
wpływu otworu oraz zbro-
jenia na zachowanie się

niezbrojonych ścian usztywniających
wykonanych z elementów murowych
z autoklawizowanego betonu komórko-
wego (ABK). Kontynuując podjętą pro-
blematykę, w tym artykule zaprezento-
wano wyniki badań ścian wykonanych
z silikatowych elementów murowych.
Wspomniane badania [3, 4] oraz bada-
nia ścian wykonanych z silikatowych
elementów murowych [5] i badania
ścian obciążonych monotonicznie
[2, 11, 12] jednoznacznie potwierdziły

poprawę mechanicznych parametrów
ścian ze zbrojeniem układanym w spo-
inach wspornych. Wykazano m.in., że
obecność otworów w ścianach niezbro-
jonych wpływa na kinematykę rozwoju
rys, powodując w efekcie kruchy cha-
rakter zniszczenia. Z kolei zastosowa-
nie zbrojenia układanego w spoinach
wspornych spowodowało istotne ogra-
niczenie rozwoju zarysowań oraz
wzrost naprężeń rysujących i niszczą-
cych, a także redukcję odkształceń po-
staciowych, a więc zwiększenie sztyw-
ności. Bardzo istotny okazał się wpływ
zbrojenia na wzrost deformacji po osią-
gnięciu największych naprężeń ścina-
jących. Zasadniczym celem przeprowa-
dzonych badań było określenie morfo-
logii zarysowań, mechnizmu zniszcze-

nia ścian oraz rysoodporności zbrojo-
nych ścian z otworami, ścinanych po-
ziomo w sposób monotoniczny.

Modele ścian
i metoda badań

Do wykonania modeli ścian przez-
naczonych do badań zastosowano sili-
katowe elementy murowe (grupa I wg
[8]) układane na systemowej zapra-
wie do spoin cienkowarstwowych. Wy-
trzymałość na ściskanie muru wyno-
siła (wg PN-EN 1052-1:2000 [9])
fc, mv = 11,3 N/mm2, a moduł sprężysto-
ści muru Ecm = 7833 N/mm2. Początko-
wa wytrzymałość na ścinanie określo-
na wg PN-EN 1052-3:2009 [10] była
równa fvo = 0,70 N/mm2, a moduł ści-
nania wyznaczony w teście ukośnego
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Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki badania ścian
niezbrojonych i zbrojonych, z otworami różnych kształtów,
wykonanych z silikatowych elementów murowych. Podstawo-
wym celem przeprowadzonych eksperymentów było określenie
wpływu zastosowanego zbrojenia na morfologię zarysowań
oraz mechanizm zniszczenia. Wszystkie ściany wykonano z si-
likatowych elementów murowych z pionowymi drążeniami
(grupa I wg PN-EN 1996-1-1:2013). Zbadano 12 ścian o zew-
nętrznych wymiarach l = 4,45 m, h = 2,45 m, t = 180 mm z otwo-
rami zróżnicowanymi pod względem kształtu i wymiarów. Do
zbrojenia zastosowano stalowe kratowniczki typu EFZ 140/Z 140
type (typ Z1) oraz siatki z tworzywa sztucznego (typ Z2). Wy-
kazano, że rozwój zarysowań zależał od wielkości otworu.
W ścianach zbrojonych propagacja zarysowań była istotnie
ograniczana.
Słowa kluczowe: konstrukcje murowe; silikatowe elementy
murowe; ściany ścinane; ściany z otworami; zbrojenie spoin
wspornych; morfologia zarysowań.

Abstract. The article presents the results of tests of unreinforced
and reinforced walls with openings of various shapes made of cal-
cium silicate masonry units. The main aim of the conducted expe-
riments was to determine the influence of the applied reinforcement
on the cracking morphology and the failure mechanism. All walls
are made of calcium silicate masonry elements with vertical traver-
ses (group I according to PN-EN 1996-1-1:2013). 12 walls with
external dimensions of l = 4,45 m, h = 2,45 m, t = 180 mm with
openings of different shape and dimensions were constructed and
tested. Steel trusses of the EFZ 140/Z 140 type (type Z1) and
plastic meshes (type Z2) were used for reinforcement. It was
shown that the development of cracking depended on the size of
the opening. In reinforced walls, the propagation of scratches
was significantly limited.

Keywords: masonry structures; calcium silicate masonry units;
shear walls; walls with openings; bed joint reinforcement;
cracking morphology.
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ściskania (wg ASTM E519-81 [1]) –
G = 895 N/mm2. Modele badawcze po-
dzielono na 6 serii i oznaczono jako
HA-Z1, HB-Z1, HC-Z1 ze zbrojeniem
stalowymi kratowniczkami oraz HA-Z2,
HB-Z2, HC-Z2 zbrojonych siatkami
z tworzywa sztucznego. Widok bada-
nych elementów z położeniem zbrojenia
pokazano na rysunku 1. Zewnętrzne wy-
miary ścian oraz grubość były identycz-
ne i wynosiły l = 4,45 m, h = 2,45 m (h/l
= 2,45/4,50 m), a t = 180 mm. W ścia-
nach wykonano otwory o różnym
kształcie i wymiarach nazwane umow-
nie A, B i C. W modelach z otworem ty-

pu A o szerokości 1,50 m i wysoko-
ści 1,12 m oznaczonych jako HA-Z1 za-
stosowano zbrojenie typu Z1 (stalowe
kratowniczki), a w modelach HA-Z2
użyto zbrojenia typu Z2 (siatki z two-
rzywa sztucznego). W elementach HB
wykształtowano otwór okienny o szero-
kości 2,50 m i wysokości 1,12 m. Mo-
dele zbrojone stalowymi kratow-
niczkami oznaczono jako HB-Z1, a siat-
kami z tworzywa sztucznego jako
HB-Z2. Trzecią serię stanowiły
modele, w których wykształtowano
otwór umownie oznaczony jako C,
który był połączeniem otworu okien-
nego o szerokości 1,50 m i wy-
sokości 1,12 m oraz otworu drzwiowe-
go o szerokości 1,0 m i wysokości
1,90 m. Podobnie jak we wcześniej-
szych seriach modele zbrojono stalo-
wymi kratowniczkami (seria HC-Z1)
i siatkami z tworzywa sztucznego
(seria HC-Z2).

Modele z otworem typu A ścinano
przy wstępnych naprężeniach σc = 0,1
oraz 1,5 N/mm2. Natomiast pozostałe
modele z otworami B i C zbadano przy
wstępnych naprężeniach ściskających

σc = 0,1 i 0,75 N/mm2. Do zbrojenia
ścian serii HA-Z1, HB-Z1, HC-Z1 za-
stosowano stalowe kratowniczki do spo-
in cienkowarstwowych (fotografia 1a),
które składały się z dwóch płaskow-
ników (8 × 1,5 mm) połączonych krzy-
żulcami z drutu o średnicy 1,5 mm.
W modelach oznaczonych jako HA-Z2,
HB-Z2, HC-Z2 użyto zbrojenia w posta-
ci siatek z tworzywa sztucznego. Siatki
były ułożone wątkiem w kierunku dłu-
gości muru, natomiast osnową w kie-
runku jego grubości (fotografia 1b). Wą-
tek składał się z dwóch splotów, z któ-
rych każdy miał kształt przekroju po-

przecznego zbliżony do koła o średni-
cy 0,3 mm, natomiast osnowa była
złożona z pojedynczego splotu o po-
przecznym przekroju zbliżonym do
prostokąta o wymiarach 1,5 × 0,22 mm.
W przypadku zbrojenia w spoinach
wspornych stosowano tzw. jednostron-
ne układanie zaprawy [11]. Nad otwo-
rami zastosowano żelbetowe nadproża

(b × h = 180 × 220 mm) wykonane z be-
tonu o wytrzymałości fc,cube = 29,5 N/mm2,
zbrojone dołem i górą trzema prętami
ø12 mm (stopień zbrojenia podłużnego
wynosił ρ = 0,96%).

Badania ścian na ścinanie z jednocze-
snym ściskaniem wykonano na autor-
skim stanowisku [5, 6, 7]. Maksymalna
siła pozioma wynosiła 3000 kN, a mak-
symalna siła ścinająca 1250 kN.

Wyniki badań
Proces zarysowania miał przebieg za-

leżny nie tylko od wielkości wstępnych
naprężeń ściskających, ale także od

wielkości i kształtu otworu oraz obec-
ności zbrojenia. W zbrojonej kratow-
niczkami ścianie z otworem typu A
przy minimalnych naprężeniach ściska-
jących nie powstały rysy w dolnej czę-
ści filarka nad otworem, ale w rejonie
dolnego naroża otworu okiennego
(fotografia 2a) i zwrócone były w kie-
runku dolnego narożnika ściany. W dol-
nej części otworu okiennego również
powstały rysy w ścianie maksymal-
nie ściskanej, z tym że miały przebieg
pionowy (fotografia 2b).

W ścianach maksymalnie ściskanych
pierwsze rysy powstawały w części pa-
sa podokiennego, od strony górnego na-
roża ściany (podpora B) i biegły piono-
wo w dół przez elementy murowe.
W ścianach z otworem typu B zbrojo-
nych kratowniczkami, ściskanych do
wartości 0,1 i 0,75 N/mm2, pierwsze ry-
sy powstały w środkowym obszarze pa-
sa podokiennego (fotografia 2c). Nie-
mal w identyczny sposób powstały
pierwsze rysy w ścianach ze zbrojeniem
siatkami z tworzywa sztucznego. Bez
względu na wartość wstępnych naprę-
żeń ściskających rysy tworzyły się
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Rys. 1. Geometria modeli badawczych: a) modele serii HA-Z1 i HA-Z2; b) modele serii HB-Z1 i HB-Z2; c) modele serii HC-Z1 i HC-Z2
Fig. 1. Geometry of test specimens: a) walls HA-Z1 and HA-Z2 series; b) walls HB-Z1 and HB-Z2 series; c) walls HC-Z1 and HC-Z2 series

a) b) c)

Fot. 1. Zbrojenie użyte w badaniach:
a) stalowe kratowniczki do spoin wspor-
nych typu Z1; b) siatki z tworzywa sztucz-
nego typu Z2: 1 – pasy kratowniczek;
2 – krzyżulce; 3 – włókna wątku; 4 – włók-
na osnowy
Photo 1. Reinforcement components used in
tests: a) steel trusses for thin joints (Z1 type);
b) plastic grid (Z2 type); 1 – truss strips,
2 – diagonal bars, 3 – weft fibres, 4 – warp
fibres
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w spoinach czołowych i wspornych
w środkowej części pasa podokiennego
(fotografia 2d). Podobnie w zbrojonych
ścianach z otworem typu C pierwsze ry-
sy wystąpiły w połowie długości pasa
podokiennego (fotografia 2e), gdy sto-
sowano minimalne wstępne naprężenia
ściskające. Natomiast w ścianach ści-
skanych do wartości 0,75 N/mm2 rysy
wystąpiły bliżej naroża otworu okien-
nego i biegły w kierunku dolnego naro-
ża ściany (fotografia 2f).

Proces zniszczenia modeli zbrojo-
nych (rysunek 2) miał nieco inny prze-

bieg niż proces zniszczenia elementów
bez zbrojenia, w których zaobserwo-
wano gwałtowne, kruche zniszczenie.
W przypadku ścian ścinanych przy naj-
mniejszym udziale naprężeń ściskają-
cych, rysy powstałe w skrajnym filar-
ku nad dolną podporą B wyraźnie
zwiększyły rozwarcie, ale swoim zasię-
giem nie objęły całej długości przekąt-
nej filarka (rysunek 2a, c, e, g, i), jak
miało to miejsce w ścianach niezbrojo-
nych. Rysy wystąpiły na obszarze
o wysokości 2 – 3 warstw elementów
murowych. Dodatkowo w ścianach

z otworami typów A i B obserwowano
zmiażdżenie elementów murowych
w górnych obszarach filarków, w miej-
scu oparcia nadproży. W przeciwle-
głych filarkach stwierdzono natomiast
zmiażdżenie elementów murowych
w rejonie ściskanego naroża otworu
oraz dolnej części pasa podokiennego.
Z kolei w przypadku ścian maksymal-
nie ściskanych wystąpiły zarysowania
przy zbrojeniu w postaci siatek z two-
rzywa sztucznego. Były one niemal ta-
kie same, jak w ścianach niezbrojonych
(rysunek 2b, f, l). W rysach niszczą-
cych zaobserwowano zerwane warstwy
siatek z tworzywa sztucznego. Kiedy
do zbrojenia zastosowano stalowe
kratowniczki, powstały ukośne za-
rysowania skrajnych filarków (rysu-
nek 2h, l), a dodatkowo w strefach
ściskanych pojedyncze elementy mu-
rowe uległy zmiażdżeniu (rysu-
nek 2h, l). Bez względu na rodzaj zbro-
jenia stwierdzono schodkowe zary-
sowania pasów podokiennych, z tym
że szerokość ich rozwarcia była
mniejsza niż w ścianach bez zbro-
jenia. Lokalnie zaobserwowano rów-
nież zerwanie pojedynczych kratow-
niczek.

Podsumowanie
Na podstawie badań ścian wykona-

nych z silikatowych elementów muro-
wych z otworami stwierdzono, że:

● zarysowania ścian z otworami po-
wstawały w rejonie otworów i w filar-
kach międzyotworowych. Charakter
i morfologia zarysowań zależały od
wartości wstępnych naprężeń ściskają-
cych oraz wielkości otworów;

● zbrojenie poziome umieszczone
w spoinach wspornych wyraźnie ograni-
czało propagację zarysowań w rejonach
naroży otworów okiennych oraz pasów
podokiennych;

● różnice w zachowaniu się murów
były widoczne także w chwili utraty
nośności, ponieważ w elementach bez
zbrojenia i zbrojonych siatkami z two-
rzywa sztucznego następowało łagodne
niszczenie, a w przypadku murów zbro-
jonych kratowniczkami gwałtowne,
przez zmiażdżenie elementów muro-
wych wraz z jednoczesnym zerwaniem
prętów kratowniczek i siatek z tworzy-
wa sztucznego. Zerwanie zbrojenia wy-
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a) b)

c) d)

e) f)

Fot. 2. Widok miejsc inicjacji zarysowań ścian: a) ściany z otworem typu A zbrojone kra-
towniczkami wstępnie ściskane do wartości 0,1 N/mm2; b) ściany z otworem typu A zbro-
jone siatkami z tworzywa sztucznego wstępnie ściskane do wartości 1,5 N/mm2; c) ściany
z otworem typu B zbrojone kratowniczkami wstępnie ściskane do wartości 0,1 N/mm2;
d) ściany z otworem typu B zbrojone siatkami z tworzywa sztucznego wstępnie ściskane
do wartości 0,75 N/mm2; e) ściany z otworem typu C zbrojone kratowniczkami wstępnie
ściskane do wartości 0,1 N/mm2; f) ściany z otworem typu C zbrojone siatkami z tworzy-
wa sztucznego wstępnie ściskane do wartości 0,75 N/mm2 Fot. Autor
Photo 2. View of first visible cracks of masonry walls: a) wall with A-type opening reinforced
with steel trusses precompressed to 0,1 N/mm2; b) wall with A-type opening reinforced with
plastic meshes precompressed to 1,5 N/mm2; c) wall with B-type opening reinforced with ste-
el trusses precompressed to 0,1 N/mm2; d) wall with B-type opening reinforced with plastic me-
shes precompressed to 0,75 N/mm2; e) wall with C-type opening reinforced with steel trusses
precompressed to 0,1 N/mm2; f) wall with C-type opening reinforced with plastic meshes pre-
compressed to 0,75 N/mm2



14

stępowało w miejscu powstania naj-
większych zarysowań, w rejonie naroży
muru oraz w rejonie naroży otworów.
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a) b)

c) d)

e) f)

g) h)

i) j)

k) l)

Rys.2.Obrazyzarysowańścianwchwili zniszczenia:a) ścianazotworemtypuA(σc =0,1N/mm2),
ze zbrojeniem typu Z1; b) ściana z otworem typu A (σc = 1,5 N/mm2) ze zbrojeniem typu Z1;
c) ściana z otworem typu A (σc = 0,1 N/mm2) ze zbrojeniem typu Z1; d) ściana z otworem
typuA(σc = 1,5 N/mm2) ze zbrojeniem typu Z2; e) ściana z otworem typu B (σc = 0,1 N/mm2)
ze zbrojeniem typu Z1; f) ściana z otworem typu B (σc = 0,75 N/mm2) ze zbrojeniem ty-
pu Z1; g) ściana z otworem typu B (σc = 0,1 N/mm2) ze zbrojeniem typu Z2; h) ściana
z otworem typu B (σc = 0,75 N/mm2) ze zbrojeniem typu Z2; i) ściana z otworem typu C
(σc = 0,1 N/mm2) ze zbrojeniem typu Z1; j) ściana z otworem typu C (σc = 0,75 N/mm2) ze
zbrojeniem typu Z1; k) ściana z otworem typu C (σc = 0,1 N/mm2) ze zbrojeniem typu Z2;
l) ściana z otworem typu C (σc = 0,75 N/mm2) ze zbrojeniem typu Z2
Fig. 2. Cracking patterns of reinforced walls with openings made of calcium-silicate masonry
units at the time of destruction: a) wall with A-type opening (σc = 0,1 N/mm2), Z1-type reinfor-
cement; b) wall with A-type opening (σc = 1,5 N/mm2), Z1-type reinforcement; c) wall with A-type
opening (σc = 0,1 N/mm2), Z2-type reinforcement; d) wall with A-type opening (σc = 1,5 N/mm2),
Z2-type reinforcement; e) wall with B-type opening (σc = 0,1 N/mm2), Z1-type reinforcement;
f) wall with B-type opening (σc = 0,75 N/mm2), Z1-type reinforcement; g) wall with B-type ope-
ning (σc = 0,1 N/mm2), Z2-type reinforcement; h) wall with B-type opening (σc = 0,75 N/mm2),
Z2-type reinforcement; i) wall with C-type opening (σc = 0,1 N/mm2), Z1-type reinforcement;
j) wall with C-type opening (σc = 0,75 N/mm2), Z1-type reinforcement; k) wall with C-type ope-
ning (σc = 0,1 N/mm2), Z2-type reinforcement; l) wall with C-type opening (σc = 0,75 N/mm2),
Z2-type reinforcement


