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O twory w ścianach murowanych generują powstanie
lokalnych koncentracji naprężeń. Miejsca wokół
otworów są zatem szczególnie narażone na powsta-
nie zarysowań [1, 3, 14]. W literaturze można zna-

leźć wiele analiz numerycznych, określających wpływ otworu
na zachowanie się ściany murowanej [2, 12, 13], ale badań
ścian w skali naturalnej nie wykonuje się wiele. Dzięki takim
badaniom można dokonać weryfikacji poprawności obliczeń
numerycznych. W cyklu dwóch artykułów zamieszczone zosta-
ną wyniki badań ścian z otworami w skali naturalnej. Celem ba-
dań była analiza nośności i odkształcalności w strefach koncen-
tracji naprężeń muru niezbrojonego i zbrojonego wykonanego
zABK na cienkowarstwowej zaprawie systemowej z niewypeł-
nionymi spoinami czołowymi. Przeprowadzono analizę ścian
pod obciążeniem skupionym w postaci reakcji z systemowego
nadproża. W związku z brakiem normowych wytycznych ba-
dania prowadzono wg autorskiej procedury. Artykuł dotyczy
pierwszego etapu badań obejmującego analizę strefy przy otwo-
rze okiennym. W pierwszej jego części zaprezentowane zosta-
ną modele badawcze i stanowisko do badań, natomisat w dru-
giej, która ukaże się w wydaniu październikowym – wyniki ba-
dań. Informacje na temat zachowania się nadproża podczas
prezentowanych badań można znaleźć w artykułach [4, 11].

Modele badawcze
Modele wzniesiono z bloczków z betonu komórkowe-

go o grubości 180 mm, na systemowej zaprawie cienkowar-

stwowej. Znormalizowana wytrzymałość bloczka wyno-
siła fb = 4,0 N/mm2, wytrzymałość zaprawy na ściska-
nie fm = 6,1 N/mm2, wytrzymałość muru na ściskanie
ftest = 2,97 N/mm2, moduł sprężystości E = 2040 N/mm2,
a współczynnik Poissona γ = 0,18. Szczegółowe wyniki badań
materiałowych opisano w pracach [5 ÷ 10]. Wykonano bada-
nia sześciu ścian z jednym otworem okiennym. Na końcach
tych ścian były fragmenty ścian prostopadłych o długości
1,22 m. Każdy model badawczy został zwieńczony żelbetowym
wieńcem. Długość modeli wynosiła 4,68 m, a wysokość 2,63 m
(wraz z wieńcem żelbetowym). Modele wykonano jako nie-
zbrojone (dwa modele) i zbrojone (dwa modele w przypadku
każdego rodzaju zbrojenia). Zastosowano zbrojenie stalowe
typu kratowniczka oraz siatki bazaltowe (fotografia 1). Zbro-
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Streszczenie. W artykule zamieszczono rezultaty badań ścian
z autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK) w skali natu-
ralnej. Ściany wzniesiono z bloczków o grubości 18 cm na cien-
kie spoiny. Badano ściany zbrojone i niezbrojone. Jako zbrojenie
zastosowano siatki bazaltowe oraz typowe zbrojenie stalowe w po-
staci kratowniczki. Ściany poddano obciążeniom ściskającym.
Obciążenie przykładano przez żelbetową belkę imitującą wieniec.
Analizowano wpływ otworu na zachowanie się ścian zbrojonych
i niezbrojonych. Wykazano, że zbrojenie ma istotny wpływ na ich
nośność. W artykule opisano modele badawcze i stanowisko do ba-
dań. Natomiast w jego części drugiej, która ukaże się w następ-
nym wydaniu, opublikowane zostaną wyniki badań.
Słowa kluczowe: mur zABK; badania na ściskanie; wpływ otwo-
ru; badania w skali naturalnej.

Abstract. The paper describes the results of testing Autoclaved
Aerated Concrete (AAC) walls on a full scale. The walls were
made of 18 cm wide blocks and thin layer joints. Reinforced and
non-reinforced walls were tested. Basalt grids and typical steel
reinforcement (truss type) were used as reinforcements. The walls
were subjected to compressive loads.The load was applied by a
reinforced concrete rim beam. The impact of the opening
(window) on stress distribution and the load capacity of the wall
was analysed. It was shown that reinforcement has a significant
impact on the load-bearing capacity of the walls. The first part of
the article describes research models and test stand. The second
part will included research results.
Keywords: AAC masonry; compression tests; influence of
openings; tests on a natural scale.
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Badania ścian z ABK
w skali naturalnej poddanych ściskaniu

– analiza strefy wokół okna. Część 1
Tests of natural scale AAC walls subjected to compression

– analysis of the zone around the window. Part 1
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Fot. 1. Zbrojenie zastosowane w badaniach: a) typu kratownicz-
ka; b) siatka bazaltowa
Photo 1. Reinforcement used in researches: a) truss type reinforce-
ment; b) basaltic fiber mesh

a) b)



76

jenie typu kratowniczka składa się z płaskowników o przekro-
ju 1,5 x 8 mm w rozstawie co 140 mm, połączonych skrato-
waniem z drutu średnicy 1,5 mm. Zbrojenie typu kratownicz-
ka zostało wykonane ze stali zwykłej i zabezpieczone
przed korozją przez cynkowanie. Drugi typ zbrojenia zasto-
sowanego w badaniach to siatki bazaltowe ze zgrzanych cien-
kich włókien, które składały się z wątku i osnowy. Wątek wy-
konano z ośmiu sprasowanych włókien o łącznym polu po-
wierzchni przekroju poprzecznego ok. 4 mm2. Osnowa skła-
dała się z czterech włókien ułożonych równolegle. Oczko sia-
tki wynosiło ok. 30 x 30 mm.

Ściany niezbrojone oznaczono symbolem BKON, ściany
zbrojone kratowniczką symbolem BKOZK, natomiast zbro-
jone siatką bazaltową BKOZSB. Zbrojenie stosowano w każ-
dej spoinie wspornej, co pozwoliło w obu typach na uzyska-
nie 0,1% zbrojenia w kierunku długości i 0,05% w kierunku
grubości ściany. Geometrię modeli pokazano na rysunku 1.

W związku z wcześniejszymi doświadczeniami, nabytymi
podczas wykonywania i badania murów zbrojonych w celu za-
pewnienia właściwego otulenia prętów zbrojeniowych, stoso-
wano specjalną technikę murowania. Na powierzchniach
wspornych umieszczano zaprawę za pomocą „grzebienia”,
uzyskując każdorazowo warstwę grubości ~3 mm, a na nią
zbrojenie w postaci kratowniczek lub siatek bazaltowych. Na-
stępnie na spoinę ze zbrojeniem układano następną warstwę
elementów murowych, z naniesioną od spodu kolejną warstwą
zaprawy. Dzięki temu zbrojenie zostało właściwie otulone za-
prawą od góry i od dołu, a zastosowanie grzebieni umożliwi-
ło zachowanie maksymalnej grubości spoiny, przewidzianej
normą PN-EN 1996-1-1. Zbrojenie kratowniczką łączono
na zakład wzdłuż długości ściany (fotografia 2a), a w naroż-
niku przez odpowiednie podcięcie i ukształtowanie zbrojenia
(fotografia 2b). Wielkość zakładu wynosiła 28 cm zgodnie z
PN-EN 1996-1-1 oraz wytycznymi producenta zbrojenia.
Zbrojenie siatką bazaltową rozkładano z rolki, na całą dłu-
gość modelu. W narożnikach układano siatki na styk
(fotografia 3a), a następnie na ten styk rozkładano siat-
kę wyciętą w kształcie litery „L” o długości boku 50 cm
(fotografia 3b).

Stanowisko do badań i technika badań
Modele obciążano za pomocą dwóch siłowników o zakre-

sie 1000 kN, mocowanych do dwóch stalowych ram zamoco-
wanych w płycie wielkich sił Laboratorium Wydziału Budow-
nictwa Politechniki Śląskiej w rozstawie co 2,25 m, symetrycz-
nie względem otworu okiennego modelu (rysunek 2). Obcią-
żenie z siłowników rozkładano na dwie siły skupione za pomo-
cą stalowych belek trawersowych w taki sposób, że jedna przy-
padała na strefę muru usytuowaną przy otworze, a druga poło-
żona była nad otworem. Dodatkowo modele obciążano za po-
mocą układu cięgnowego przez siłowniki tłokowe zamocowa-
ne od spodu stropu wielkich sił. Siłowniki te mają zakres 35 kN,
w związku z tym na jedną parę przypada obciążenie 70 kN
zwiększone nieznacznie o ciężar stalowego trawersu.

W pierwszym etapie badań model obciążany był w pozio-
mie żelbetowego wieńca czterema siłami z belek trawerso-
wych, które obciążano siłownikami mocowanymi do ram
(rysunek 2) oraz sześcioma układami cięgnowymi, obcią-
żonymi przez siłowniki tłokowe, mocowane od spodu stropu
wielkich sił. Siłowniki tłokowe przekazywały obciążenie
na stalowe cięgna, które przez belki trawersowe obciążały
model. Obciążenia przykładano najpierw z siłowników tłoko-
wych równomiernie, aż do wyczerpania ich zakresu. Następ-
nie obciążenie przykładano równomiernie przez ramy do
zniszczenia strefy podporowej. Obciążenie przykładano
w sposób jednostajny, zwiększając ciśnienie w siłownikach za
pomocą pomp automatycznych.

Podczas badań rejestrowano przemieszczenia na bazach po-
miarowych pokazanych na rysunku 2 oraz siły w siłomierzach
zabudowanych pod ramami i na cięgnach. Rejestrację prze-
mieszczeń wykonywano przy użyciu 34 transformatorowych
przetworników przemieszczeń liniowych o dokładności
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Rys. 1. Geometria badanych ścian
Fig. 1. Geometry of the tested wall

Fot. 2. Zakłady zbrojenia – model zbrojony kratowniczką (opis
w artykule)
Photo 2. Reinforcement laps – model reinforced with truss (description
in the article)

a) b)

Fot. 3. Zakłady zbrojenia – model zbrojony siatką bazaltową (opis
w artykule)
Photo 3. Reinforcement laps – model reinforced with basalt mesh
(description in the article)

a) b)
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0,02 mm. Ponadto w dwóch modelach wykonano bezdo-
tykowy pomiar optyczny strefy przy otworze okiennym.

Widok przykładowego modelu przed badaniem pokaza-
no na fotografii 4. Ze względów logistycznych badano
po dwa modele w odbiciu lustrzanym.
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Fot. 4. Widok ścian przed badaniem
Photo 4. View of walls prior to tests

Rys. 2. Stanowisko badawcze w pierwszym etapie badań: 1 – model ba-
dawczy; 2 – strop wielkich sił; 3 – rama stalowa; 4 – siłownik; 5 – siło-
mierz bębnowy; 6 – trawers; 7 – siłownik tłokowy; 8 – cięgno; 9 – siło-
mierz; 10 – baza pomiaru przemieszczeń
Fig. 2. Test stand for the first phase of tests: 1 – test model; 2 – strong floor;
3 – steel frame; 4 – actuator; 5 – cylindrical dynamometer; 6 – cross beam;
7 – piston actuator; 8 – tendon; 9 – dynamometer; 10 – measuring base for
displacements
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