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AUTOKLAWIZOWANY BETON KOMÓRKOWY

C harakterystyczną wytrzyma-
łość muru na ściskanie fk
można wyznaczyć metodą
bezpośrednią na podstawie

badań niewielkich modeli muru zgod-
nych z PN-EN 772-1 [7] lub metodą po-
średnią na podstawie wzoru potęgo-
wego wg PN-EN 1996-1-1:2013 [8],
w przypadku którego konieczna jest
znajomość znormalizowanej wytrzy-
małości na ściskanie elementu muro-
wego fb oraz wytrzymałości na ściska-
nie zaprawy fm. W istniejących obiek-
tach metoda bezpośrednia ma ograni-
czone zastosowanie, dlatego optymal-
na wydaje się metoda pośrednia po-
zwalająca na ocenę charakterystycznej
wytrzymałości muru na ściskanie na
podstawie niszczących badań próbek
nazywana też metodą małoniszczącą
(MDT). Dzięki temu, korzystając z za-
leżności Eurokodu 6 [1, 8], można ob-
liczyć charakterystyczną wytrzymałość
muru na ściskanie z wzoru:
fk = Kfb

0,85 = K(ηwδfB)0,85 → fk,is = K(fBw)0,85

(1)
gdzie:
fk – charakterystyczna wytrzymałość muru
na ściskanie (wyznaczana na podstawie parame-
trów komponentów składowych); K = 0,75 lub
0,8; fb – znormalizowana wytrzymałość ele-
mentów murowych na ściskanie; fB – wytrzy-
małość na ściskanie próbek elementów muro-
wych w stanie powietrzno-suchym; ηw – współ-

czynnik uwzględniający wilgotność materiału;
δ – współczynnik uwzględniający wpływ kształ-
tu (w próbkach innych niż sześciany 100 x 100
x 100 mm); fk, is – charakterystyczna wytrzyma-
łość na ściskanie in situ; fBw – wytrzymałość
na ściskanie elementów murowych pobranych
z konstrukcji uwzględniająca aktualną wilgotność.

W celu ograniczenia skali uszkodzeń
w badaniach diagnostycznych kon-
strukcji pobiera się próbki mniejsze niż
znormalizowane sześciany 100 x 100 x
100 mm (najczęściej mikrordzenie
o średnicy 20 ÷ 50 mm). Wytrzyma-
łość fc wyznaczona na podstawie ba-
dań próbek nieznormalizowanych wy-
maga stosowanej konwersji do wytrzy-
małości fB. PN-EN 772-1 [7] nie poda-
je współczynników przeliczeniowych
(konwersji) do próbek niestandardo-
wych, takich jak mikrordzenie.

W artykule przedstawię procedurę
wyznaczania wytrzymałości na ściska-
nie fk,is na podstawie własnych badań
ABK o różnej gęstości (400, 500, 600
i 700) w stanie powietrzno-suchym oraz
z kontrolowaną wilgotnością.

Krzywa empiryczna ABK
W pracach [2, 5] zaproponowano mo-

dyfikację krzywej Neville’a [6] znanej
z diagnostyki konstrukcji betonowych.
Na podstawie badań 494 próbek ABK
(walcowych, prostopadłościennych i sze-
ściennych) o różnym kształcie oraz ana-
liz statystycznych przedstawiono krzy-
wą empiryczną dotyczącą ABK:

(2)

gdzie:
fB – wytrzymałość na ściskanie próbki znormali-
zowanej 100 x 100 x 100 mm; a i b – stałe współ-
czynniki krzywej; y = fc/fB – iloraz wytrzymało-
ści na ściskanie oznaczonej na próbce dowolne-
go kształtu i próbce normowej 100×100×100 mm;
x = V/100hd + h/d – bezwymiarowy współczyn-
nik wyrażający wpływ objętości i smukłości prób-
ki;∆b – współczynnik korekcyjny obliczany z za-
leżności ∆b = 0,5(1 – 2b – a).

W pracy [4] zaproponowano, aby
operować krzywą uwzględniającą
wpływ gęstości ABK.

(3)

Oprócz wpływu kształtu uwzględnio-
no wilgotność istotnie wpływającą na
wytrzymałość na ściskanie ABK [4, 9,
10]. Na podstawie badań próbek [2, 3]
określono wilgotność maksymalną
ABK różnej gęstości:

wmax = –1,22 (ρ/1000) + 1,339,
gdy 400 kg/m3 ≤ ρ ≤ 700 kg/m3 (4)

Wytrzymałość na ściskanie zawilgo-
conego ABK fBw (rysunek) wyznaczono
z dwóch zależności [2, 3], w których
w jest wilgotnością masową ABK.
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Streszczenie. W cyklu publikacji przedstawię propozycję proce-
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muru wykonanego z ABK ze spoinami cienkowarstwowymi
na podstawie badań właściwości materiału elementów murowych.
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Abstract. In publication cycle I will present a proposal for the
procedure to determine the compressive strength of a wall made
of AAC with thin-layer bed joints based on a study of the material
properties of masonry components. In this paper I present the
minor-destructive method (MDT) based on the calibration of its
own empirical curve taking into account the shape and size of
samples and the impact of AAC moisture.
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(5)

(6)

Przykład okre śla nia
cha rak te ry stycz nej 
wy trzy ma ło ści mu ru z ABK

Przed mio tem ba dań by ła ścia na bu -
dyn ku wy ko na ne go z ele men tów mu ro -
wych z ABK pod da ne go od dzia ły wa niu
śro do wi ska. Ce lem ba dań by ło wy zna -
cze nie cha rak te ry stycz nej wy trzy ma ło -
ści mu ru na ści ska nie. Na po trze by ba -
dań po bra no ze ścia ny 6 rdze ni o śred ni -
cy 50 mm i dłu go ści 120 mm. W każ dym
miej scu wy ko na no po mia ry śred niej
wil got no ści rdze ni me to dą wa go wą.
Prób ki do cię to tak, że sto su nek wy so ko -
ści do śred ni cy wy no sił h/� = 2. Wy su -
szo no je do sta łej ma sy, okre ślo no gę -
stość po zor ną ρ i wy ko na no ba da nia
nisz czą ce, okre śla jąc wy trzy ma łość na
ści ska nie fc. Wy ni ki ba dań ze sta wio no
w ta be lach 1 i 2. Ob li czo na na pod sta -
wie wzo rów (5) lub (6) znor ma li zo wa -
na wy trzy ma łość ele men tu na ści ska nie
fb = 0,8 × 3,59 = 2,87 N/mm2. Sto su-
jąc nor mo wy współ czyn nik ηw = 0,8
uwzględ nia ją cy wpływ wil got no ści,
uzy sku je się bez piecz ne za ni że nie wy -
trzy ma ło ści tyl ko gdy wil got ność
w < 20%. W ścia nach bar dziej za wil go -
co nych (w > 20%) uzy skać moż na nie -
bez piecz ne prze sza co wa nie wy trzy ma -

ło ści na ści ska nie (ry su nek). Cha rak te -
ry stycz na wy trzy ma łość mu ru na ści -
ska nie otrzy ma na z za leż no ści nor mo -
wej oraz ba dań wła snych wy nio sła:

fk = Kfb
0,85 = K(ηwδfB)0,85 = 0,75 •

• (0,8 • 3,59)0,85 = 1,84 N/mm2 (7)
fk,is = Kfbw

0,85 = 0,75 • (2,39)0,85 = 1,57 N/mm2

(8)
Pod su mo wa nie

Sto su jąc za pro po no wa ną me to dę,
moż na okre ślić cha rak te ry stycz ną wy -
trzy ma łość na ści ska nie mu ru z ABK
wy ko na ne go ze spo ina mi cien ko war -
stwo wy mi. Ko rzy sta jąc z em pi rycz nych
za leż no ści, oblicza się najpierw znor -
ma li zo wa ną wy trzy ma łość na ści ska nie
ele men tów mu ro wych, a na stęp nie cha -
rak te ry stycz ną wy trzy ma łość na ści ska -
nie. Do sto so wa nia przed sta wio nej pro -
ce du ry w przy pad ku ścian z ABK, wy -
ko na nych ze spo ina mi zwy kłej gru bo -
ści, ko niecz na jest zna jo mość wy trzy -
ma ło ści na ści ska nie za pra wy fm.
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Względ na wy trzy ma łość ABK fBw/fB
w funk cji w/wmax
Re la ti ve strength of AAC fBw/fB in func tion w/wmax

Ta bela 1. Wła ści wo ści pró bek ABK
Ta ble 1. Pro per ties of AAC spe ci mens
Wysokość

próbki 
h [mm]

Średnica
próbki 
� [mm]

Objętość
próbki 

V [mm3]
V/100h�

+ h/�
Gęstość
próbki 

ρ [kg/m3]

Wilgotność
próbki 
w [%]

Maksymalna
wilgotność wmax

[%] wg (4)

Wytrzymałość
na ściskanie 
fc [N/mm2]

101 51 206325 2,365 528 25 69,5 4,12
102 50 200277 2,401 589 47 62,0 3,11
99 50 194389 2,389 536 24 68,5 3,89
101 50 198313 2,397 555 27 66,2 3,55
100 50 196350 2,393 524 26 70,0 3,22
98 50 192423 2,385 564 32 65,1 3,05

Ta bela 2. Wy ni ki ba dań wy trzy ma ło ści pró bek ABK
Ta ble 2. Re sults of strength te sts of AAC spe ci mens

Współczynnik a 
we wzorze (3)

Współczynnik b 
we wzorze (3)

Współczynnik
poprawkowy 
we wzorze (3)

Wytrzymałość 
w stanie suchym 

fB [N/mm2]

Wytrzymałość w stanie
wilgotnym fBw [N/mm2] wg

(5) lub (6)
0,306 0,737 0,11 4,22 2,75
0,366 0,697 0,12 3,21 2,01
0,314 0,732 0,11 3,99 2,74
0,333 0,719 0,11 3,65 2,48
0,302 0,740 0,10 3,30 2,26
0,341 0,713 0,12 3,14 2,09

Średnia 3,59 2,39
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