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W artykule [1] przedstawiono
podstawowe wyniki badań
ścian z silikatowych ele-
mentów murowych, w któ-

rych wykształtowano otwory zróżnico-
wane pod względem kształtu i wymia-
rów. W ścianach zastosowano dwa różne
typy zbrojenia spoin wspornych. Wyka-
zano m.in., że zbrojenie ograniczyło tem-
po rozwoju zarysowań i wpłynęło na me-
chanizm zniszczenia ścian ścinanych.
W tym artykule przedstawiono zależność
naprężenie ścinające – odkształcenie po-

staciowe oraz wartości naprężeń rysują-
cych i niszczących. Uzyskane wyniki ba-
dań ścian zbrojonych odniesiono do ścian
referencyjnych bez zbrojenia [2].

Technika i wyniki badań
Zbadano 12 ścian wykonanych z sili-

katowych elementów murowych gru-
py I wg [3] na systemowej zaprawie do
spoin cienkowarstwowych. Badane mo-
dele podzielono na 6 serii i oznaczono ja-
ko HA-Z1, HB-Z1, HC-Z1, w których
użyto stalowych kratowniczek, oraz
HA-Z2, HB-Z2, HC-Z2 zbrojonych siat-
kami z tworzywa sztucznego. Zewnętrz-
ne wymiary ścian oraz grubość wynosiły

l = 4,45 m, h = 2,45 m (h/l = 2,45/4,50 m),
t = 180 mm. W ścianach wykonano
otwory o różnym kształcie i wymiarach
nazwane umownie A, B i C. Modele
z otworem typu A ścinano przy wstęp-
nych naprężeniach σc = 0,1 oraz
1,5 N/mm2. Natomiast pozostałe mo-
dele z otworami B i C zbadano przy
wstępnych naprężeniach ściskających
σc = 0,1 i 0,75 N/mm2. Właściwości mu-
ru, geometrię modeli oraz zbrojenia za-
mieszczono w [1].

Na rysunku przedstawiono zależ-
ność naprężenie τi – odkształcenie
postaciowe Θi, niezbrojonych elemen-
tów z otworami typuA, B i C (serie HAS,
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Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki badań ścian
zbrojonych z otworami o różnym kształcie wykonanych z sili-
katowych elementów murowych. Określono wpływ zbrojenia
na zależność naprężenie ścinające – kąt odkształcenia postacio-
wego oraz wartość naprężeń rysujących i niszczących. Wykona-
no i zbadano 12 ścian o zewnętrznych wymiarach l = 4,45 m, h
= 2,45 m, t = 180 mm z otworami zróżnicowanymi pod wzglę-
dem kształtu i wymiarów. W przypadku wszystkich zbrojonych
modeli stopień zbrojenia elementów wynosił ρ = 0,07 (> ρmin
= 0,05). Ściany badano przy wstępnych naprężeniach ściskają-
cych σc = 0,1; 1,5 lub 0,75 N/mm2. Wykazano istotny wpływ
zbrojenia na sztywność ścian oraz wartość analizowanych naprę-
żeń w chwili zarysowania i zniszczenia.

Słowa kluczowe: konstrukcje murowe; silikatowe elementy mu-
rowe; ściany ścinane; ściany z otworami; zbrojenie spoin wspor-
nych; naprężenia rysujące; naprężenia niszczące.

Abstract. The article presents the results of research on
reinforced walls with openings of various shapes made of
calcium-silicate masonry units. The main aim of the conducted
experiments was to determine the influence of the applied
reinforcement, on the relationship shear stress – shear strain
angle and the value of cracking and ultimate stresses. 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 con-
structed and tested. In all reinforced models, the element
reinforcement ratio was ρ = 0,07 (> ρmin = 0,05). The walls
were tested at the initial compressive stress of σc = 0,1; 1,5 or
0,75 N/mm2. The significant influence of the reinforcement
on the wall stiffness and the values of the analyzed stresses at
cracking and ultimate was demonstrated.
Keywords: masonry structures; calcium-silicate masonry units;
shear walls; walls with openings; bed joint reinforcement;
cracking shear stress; ultimate shear stress.
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HBS i HCS) oraz zbrojonych kratow-
niczkami (serie HA-Z1, HB-Z1, HC-Z1)
i siatkami (serie HA-Z2, HB-Z2, HC-Z2).
Identycznie z prezentowanymi wcze-
śniej wynikami badań ścian bez otwo-
rów [2], do chwili zarysowania zależ-
ność τi – Θi we wszystkich zbadanych
ścianach była niemal liniowa. Istotny
okazał się także wpływ wstępnych na-
prężeń ściskających oraz zbrojenia.
W ścianach z otworem typu A (rysu-
nek a) zdecydowanie najmniejsze war-
tości naprężeń stycznych zaobserwowano
w ścianie niezbrojonej ściskanej minimal-
nie do wartości 0,1 N/mm2. Zastosowanie
zbrojenia wpłynęło zarówno na wartość
naprężeń ścinających, jak i na zachowa-
nie się ścian po zarysowaniu. W ścianach
ze zbrojeniem w postaci kratowniczek
i siatek z tworzywa sztucznego, przy mi-
nimalnych wstępnych naprężeniach ści-
skających, deformacje po zarysowaniu
były niemal identyczne (8 – 9 mrad),
a naprężenia niszczące i rysujące w po-
równaniu ze ścianami bez zbrojenia wy-
raźnie większe. W ścianach maksymal-
nie ściskanych deformacje postaciowe
okazały się mniejsze niż w ścianach mi-
nimalnie ściskanych. Największe defor-
macje wystąpiły w ścianie ze zbroje-
niem siatkami z tworzywa sztucznego.
W ścianach z otworem typu B zależ-
ność naprężenie – odkształcenie nie
była tak zróżnicowana, jak w ścianch
z otworem typu A (rysunek b). Zastoso-
wane zbrojenie spowodowało wyraźny
wzrost wartości naprężeń rysujących
i niszczących. Po zarysowaniu dużą
sztywnością charakteryzowały się ściany
zbrojone siatkami z tworzywa sztuczne-
go. Największe deformacje postaciowe

w chwili zniszczenia powstały w ścianie
zbrojonej kratowniczkami. Ściany mak-
symalnie ściskane zachowały się do
chwili zarysowania niemal identycznie.
Po zarysowaniu zwiększenie deformacji
postaciowych wszystkich modeli również
było identyczne (rzędu 1 – 2 mrad). Za-
chowanie się ścian z otworem typu C
nie odbiegało istotnie od zachowania się
ścian z otworami typów A i B (rysu-
nek c). W tym przypadku najmniejsze
naprężenia wystąpiły także w minimalnie
ściskanej ścianie bez zbrojenia. Zbroje-
nie podwyższyło wartość naprężeń ści-
nających oraz deformacji postaciowej
w fazie po zarysowaniu. Podobnie jak
w ścianch z otworem typu B największy-
mi deformacjami w chwili zniszczenia
(ok. 11 mard) charakteryzowała się ścia-
na zbrojona kratowniczkami. W ścianach
maksymalnie ściskanych największe na-
prężenia niszczące charakteryzowały
ścianę zbrojoną siatkami z tworzywa
sztucznego. Wyraźnie mniejsze napręże-
nia wystąpiły w ścianie ze zbrojeniem
kratowniczkami. W odniesieniu do ścia-
ny bez zbrojenia maksymalnie ściskanej
zarówno naprężenia styczne, jak i defor-
macje postaciowe były większe.

Wyniki badań ścian zbrojonych za-
prezentowano w tabeli 1, a w tabeli 2
odniesiono je do wyników badań ścian
bez zbrojenia serii HAS, HBS, HCS.

W ścianach z otworem typu A przy
wzroście wstępnych naprężeń ściskają-
cych od 0,1 do 1,5 N/mm2 największy
procentowy przyrost naprężeń τcr – rzę-
du 409% – wystąpił w ścianach bez
zbrojenia. W ścianach zbrojonych kra-
towniczkami przyrost naprężeń rysują-
cych był mniejszy – ok. 207% (kratow-

niczki) i 276% (siatki z tworzywa
sztucznego). Niemal identyczna sytu-
acja wystąpiła w przypadku naprężeń
niszczących τu. Wzrost odniesiony do
naprężeń uzyskanych w elementach mi-
nimalnie ściskanych wynosił 133%
w ścianie niezbrojonej i 68% oraz 73%
odpowiednio w ścianach z kratownicz-
kami i siatkami z tworzywa sztucznego.

W ścianach z otworem B największy
przyrost naprężeń rysujących w mode-
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Tabela 1. Rezultaty badań ścian zbrojonych
Table 1. Test results of reinforced walls

Typ
otwo-

ru

Typ
zbrojenia,

seria
ρh

[%]
σc

[N/mm2]

Naprężenia
ścinające
[N/mm2]

zary-
sowa-
nie τcr

znisz-
cze-

nie τu

A

niezbrojone
HAS 0

0,1 0,09 0,187
1,5 0,368 0,435

stalowe
kratowniczki
(Z1) HA-Z1

0,07
0,1 0,124 0,237

1,5 0,381 0,398

siatki
z tworzywa
sztucznego
(Z2) HA-Z2

0,07
0,1 0,099 0,243

1,5 0,372 0,421

B

niezbrojone
HBS 0

0,1 0,037 0,135
0,75 0,151 0,194

stalowe
kratowniczki
(Z1) HB-Z1

0,07
0,1 0,078 0,176

0,75 0,158 0,225
siatki z

tworzywa
sztucznego
(Z2) HB-Z2

0,07
0,1 0,057 0,183

0,75 0,155 0,199

C

niezbrojone
HCS 0

0,1 0,022 0,084
0,75 0,026 0,112

stalowe
kratowniczki
(Z1) HC-Z1

0,07
0,1 0,034 0,094

0,75 0,026 0,152
siatki

z tworzywa
sztucznego
(Z2) HC-Z2

0,07
0,1 0,046 0,12

0,75 0,032 0,158

Naprężenie ścinające τ [N/mm2]

Kąt odkształcenia postaciowego Θ [mrad] Kąt odkształcenia postaciowego Θ [mrad] Kąt odkształcenia postaciowego Θ [mrad]
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a) b) c)

Zależność naprężenie ścinające – kąt odkształcenia postaciowego wszystkich zbadanych modeli ścian: a) ściany z otworem typu A;
b) ściany z otworem typu B; c) ściany z otworem typu C
Relationships between stress and shear strain angle in all tested walls: a) walls with A-type opening; b) walls with B-type opening; c) walls
with C-type opening
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lach ściskanych (maksymalnie do war-
tości 0,75 N/mm2) w porównaniu ze
ścianami minimalnie ściskanymi wystą-
pił w ścianie bez zbrojenia i wynosił
308%. W ścianach zbrojonych napręże-
nia rysujące zwiększyły się ponad 100%
(103% – kratowniczki i 172% – siatki
z tworzywa sztucznego). W chwili znisz-
czenia wystąpił wzrost naprężeń τu rzę-
du 44% (ściana bez zbrojenia) i 28% (ścia-
na zbrojona kratowniczkami). W ścianie
zbrojonej siatkami z tworzywa sztuczne-
go naprężenia niszczące w ścianie maksy-
malnie ściskanej były o 9% mniejsze niż
w modelu minimalnie ściskanym.

W ścianach z otworem typu C
wpływ naprężeń ściskających nie był tak
korzystny jak w ścinach z otworami ty-
pów A i B. Tylko w ścianie bez zbrojenia
maksymalnie ściskanej naprężenia rysu-
jące zwiększyły się o 18%. W ścianie
zbrojonej kratowniczkami zarysowanie
wystąpiło przy naprężeniach ścinających
o 24%, a w ścianie z siatkami z tworzy-
wa sztucznego o 30% mniejszych niż
w ścianach ściskanych minimalnie. Od-
miennie sytuacja wyglądała w chwili
zniszczenia. W ścianach bez zbrojenia
wzrost naprężeń niszczących był naj-
większy i wynosił 33%. Po zastosowaniu
kratowniczek jako zbrojenia, przyrost na-

prężeń niszczących wynosił 62%. Naj-
mniejszy wzrost – rzędu 32% – wystąpił,
gdy użyto siatek z tworzywa sztucznego.

Podsumowanie
W badaniach ścian z silikatowych ele-

mentów murowych z otworem typu A
uzyskano następujące rezultaty:

● naprężenia styczne w chwili zary-
sownia τcr elementów bez zbrojenia
zmieniały się wraz ze wzrostem wstęp-
nych naprężeń ściskających σc od
τcr = 0,09 N/mm2 w elemencie minimal-
nie ściskanym do τcr = 0,368 N/mm2,
gdy σc = 1,5 N/mm2. W przypadku, gdy
zastosowano zbrojenie, naprężenia
styczne zwiększyły się. Najkorzystniej-
sze rezultaty uzyskano w modelach
zbrojonych kratowniczkami, kiedy war-
tość naprężeń stycznych w chwili zary-
sowania zmieniała się od τcr = 0,124 do
0,381 N/mm2. W modelach z siatka-
mi z tworzywa sztucznego uzyskano
τcr = 0,099 – 0,372 N/mm2;

● naprężenia styczne w chwili znisz-
czenia τu także zależały od wartości
wstępnych naprężeń ściskających σc.
Przy σc = 0,1 N/mm2 uzyskano
τu = 0,187 N/mm2, a gdy σc = 1,5 N/mm2,
uzyskano τu = 0,435 N/mm2. Tak jak
w chwili zarysowania, w chwili znisz-
czenia największe naprężenia niszczące
otrzymano w ścianach z kratowniczka-
mi (naprężania niszczące zmieniały się
od τu = 0,237 do 0,398 N/mm2). W ścia-
nach z siatkami z tworzywa sztucznego
uzyskano τu = 0,243 – 0,421 N/mm2.

Na podstawie badań ścian z otwo-
rem typu B wykazano, że:

● naprężenia styczne w chwili zary-
sownia τcr elementów bez zbrojenia
zwiększały się wraz ze wzrostem wstęp-
nych naprężeń ściskających σc od
0,037 N/mm2 w elemencie minimalnie
ścinanym do τcr = 0,151 N/mm2, gdy
σc = 0,75 N/mm2. Większe naprężenia
styczne otrzymano w ścianach zbrojo-
nych. W przypadku, gdy zastosowano
zbrojenie w postaci kratowniczek, war-
tości naprężeń stycznych w chwili zary-
sowania zmieniały się od τcr = 0,078 do
0,158 N/mm2, a gdy zastosowano siat-
ki z tworzywa sztucznego, uzyskano
τcr = 0,057 – 0,155 N/mm2;

● naprężenia styczne w chwili znisz-
czenia τu także zależały od wartości
wstępnych naprężeń ściskających σc.

Przy σc = 0,1 N/mm2 uzyskano
τu = 0,135 N/mm2, a gdy σc = 0,75 N/mm2,
uzyskano τu = 0,194 N/mm2. W murach
zbrojonych niszczące naprężenia stycz-
ne wzrosły. Gdy zastosowano zbrojenie
w postaci kratowniczek, wartości nisz-
czących naprężeń stycznych zmieniały
się od τu = 0,176 do 0,255 N/mm2, a gdy
zastosowano siatki z tworzywa sztuczne-
go, uzyskano τu = 0,183 – 0,199 N/mm2.

W badaniach ścian z otworem ty-
pu C uzyskano następujące rezultaty:

● naprężenia styczne w chwili zary-
sownia τcr elementów bez zbrojenia
zwiększały się wraz ze wzrostem wstęp-
nych naprężeń ściskających σc od
τcr = 0,022 N/mm2 w elemencie mini-
malnie ścinanym do τcr = 0,026 N/mm2,
gdy σc = 0,75 N/mm2. Po zastosowaniu
zbrojenia obserwowano nieznaczny spa-
dek naprężeń rysujących. W modelach
z kratowniczkami wartości naprężeń
stycznych w chwili zarysowania zmienia-
ły się od τcr = 0,034 do 0,026 N/mm2, a gdy
zastosowano siatki z tworzywa sztuczne-
go, uzyskano τcr = 0,046 – 0,032 N/mm2;

● naprężenia styczne w chwili znisz-
czenia τu zależały od wartości wstęp-
nych naprężeń ściskających σc; w mo-
delach bez zbrojenia oraz w ścianach
zbrojonych wystąpił wzrost naprężeń
niszczących. W ścianach niezbrojo-
nych przy σc = 0,1 N/mm2 uzyskano
τu = 0,084 N/mm2, a gdy σc = 0,75 N/mm2,
uzyskano τu = 0,112 N/mm2. Gdy zasto-
sowano zbrojenie w postaci kratowni-
czek, wartości niszczących naprężeń
stycznych zmieniały się w zakresie
τu = 0,094 – 0,152 N/mm2, a gdy zasto-
sowano siatki z tworzywa sztucznego,
uzyskano τu = 0,12 – 0,158 N/mm2.
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Tabela 2. Porównanie wyników badań zbro-
jonych i niezbrojonych ścian z otworami
Table 2. Comparison of the test results of
reinforced and unreinforced walls with
openings

Typ
otwo-

ru

Typ zbroje-
nia,
seria

ρh
[%]

σc
[N/mm2]

Naprężenia
ścinające

zaryso-
wanie

τcr,Z/τcr,N

znisz-
czenie
τu,Z/τu,N

A

stalowe kra-
towniczki

(Z1) HA-Z1
0,07

0,1 1,38 1,27

1,5 1,04 0,91

siatki z
tworzywa
sztucznego
(Z2) HA-Z2

0,07
0,1 1,10 1,30

1,5 1,01 0,97

B

stalowe kra-
towniczki

(Z1) HB-Z1
0,07

0,1 2,11 1,30

0,75 1,05 1,16
siatki z

tworzywa
sztucznego
(Z2) HB-Z2

0,07
0,1 1,54 1,36

0,75 1,03 1,03

C

stalowe kra-
towniczki

(Z1) HC-Z1
0,07

0,1 1,55 1,12

0,75 1,00 1,36

siatki z
tworzywa
sztucznego
(Z2) HC-Z2

0,07
0,1 2,09 1,43

0,75 1,45 1,88


