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AUTOKLAWIZOWANY BETON KOMÓRKOWY

W ytrzymałość spoiny w mu-
rze na zginanie, podobnie
jak wytrzymałość na ści-
nanie, jest objęta zasad-

niczą charakterystyką – wytrzymałość
spoiny [1]. Producenci elementów mu-
rowych z autoklawizowanego betonu
komórkowego (ABK), wprowadzanych
do obrotu i udostępnianych na rynku na
podstawie normy zharmonizowanej
EN 771-4 [2] i przeznaczonych do sto-
sowania w elementach budynku podle-
gających wymaganiom konstrukcyj-
nym, powinni podawać w deklaracji
właściwości użytkowych (DoP) zarów-
no wytrzymałość muru na ścinanie, jak
i na zginanie.

Zgodnie z EN 771-4 [2], charaktery-
styczną wytrzymałość muru na zgina-
nie należy deklarować w płaszczyźnie
prostopadłej do spoiny wspornej lub
w płaszczyźnie równoległej do spoiny
wspornej lub w obu płaszczyznach,
wraz ze specyfikacją zaprawy, w przy-
padku której deklaracja jest ważna.

Większość dostępnych na rynku ele-
mentów murowych z ABK ma profilo-
wane powierzchnie czołowe tworzące
system łączenia (np. wpusty i wypusty)
i przeznaczone są do wykonywania mu-
rów z niewypełnionymi zaprawą spo-
inami pionowymi (czołowymi). Przy
wprowadzaniu tych elementów do obro-
tu producenci powinni deklarować wy-
trzymałość spoiny w murze na zginanie
w przypadku muru z niewypełnionymi
zaprawą spoinami czołowymi, a jeżeli
uznają to za stosowne, to również
w przypadku muru z wypełnionymi za-
prawą spoinami pionowymi. Wytrzyma-
łość spoiny na zginanie powinna być po-
dawana jako wartość deklarowana wg
badania zgodnie z PN-EN 1052-2 [3].

Większość obecnie projektowanych
i wykonywanych konstrukcji muro-
wych to ściany wypełniające poddawa-

ne głównie obciążeniem poziomym.
W przypadku takich murów wytrzyma-
łość na ściskanie odgrywa drugorzędną
rolę, natomiast pierwszorzędną wytrzy-
małość na zginanie, a w dalszej kolejno-
ści wytrzymałość na ścinanie.

Producenci elementów murowych
z ABK deklarują wytrzymałość spoiny
w murze na zginanie przeważnie przez
podanie wartości obliczonych na pod-
stawie załącznika krajowego do EC6
[4], bez udostępniania specyfikacji za-
prawy. W ten sposób potwierdzają, że
wykonany z ich elementów mur osią-
gnie deklarowaną charakterystyczną
wytrzymałość na zginanie niezależnie
od tego, jaka zaprawa zostanie zastoso-
wana do jego wykonania.

Badanie wytrzymałości spoiny w mu-
rze na zginanie wykonuje się zgodnie
z normą PN-EN 1052-2 [3], w której
szczegółowo opisano zasady przygoto-
wania i sezonowania elementów muro-
wych i zaprawy murarskiej oraz samych
elementów próbnych. Zwrócono uwagę
na obowiązek ofoliowania tych elemen-
tów i poddania ich wstępnym napręże-
niom ściskającym. Oprócz badania wy-
trzymałości spoiny w murze na zginanie
należy również przeprowadzić inne
badania, np. wilgotności, wytrzymałości
na ściskanie.

Elementy próbne badane są najczę-
ściej w pozycji pionowej, ale norma do-
puszcza również wykonanie badań
w pozycji poziomej. Należy wówczas
pamiętać, że na wynik badania może
mieć duży wpływ ciężar elementu prób-
nego. Niezbędne jest również ostrożne
przemieszczanie i ustawianie elemen-
tów badawczych. Podczas badania
w pozycji pionowej należy zadbać, aby
w miejscach podparcia elementów
próbnych został wyeliminowany wpływ
tarcia, np. przez zastosowanie odpo-
wiednich łożysk. Dla każdego przypad-
ku działania obciążenia (prostopadle
lub równolegle do spoin wspornych)
oraz sposobu wykonania muru (np.
z wypełnionymi lub niewypełnionymi

zaprawą spoinami czołowymi) należy
przygotować co najmniej pięć elemen-
tów próbnych. Na rysunku 1 pokaza-
no schematy obciążania elementów
próbnych w przypadku zniszczenia
w płaszczyźnie równoległej oraz pro-
stopadłej do spoin wspornych, a na fo-
tografii 1 urządzenia badawcze z ele-
mentami próbnymi.

Urządzenie badawcze powinno mieć
odpowiedni zakres pracy i być wyposa-
żone w mierniki do pomiaru obciążenia.
Podpory powinny być tak zaprojektowa-
ne i zamodelowane, aby zapewnić pełen
kontakt z elementem badawczym na ca-
łej ich długości. Obciążenie należy zwięk-
szać z prędkością wywołującą przyrost
naprężeń od 0,03 do 0,3 N/mm2/min.

Wyznacza się maksymalną wartość
obciążenia, przy którym nastąpiło znisz-

Wytrzymałość spoiny
w murze z ABK na zginanie

Wymiary i schemat obciążenia elementów
próbnych w przypadku zniszczenia
w płaszczyźnie: a) równoległej do spoin
wspornych; b) prostopadłej do spoin
wspornych
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czenie elementu próbnego. Charakte-
rystyczna wartość określona na pod-
stawie maksymalnych naprężeń zare-
jestrowanych w badaniach elementów
próbnych jest wytrzymałością muru
na rozciąganie przy zginaniu. Na foto-
grafiach 2 i 3 pokazano przykładowe
obrazy zniszczenia elementów prób-
nych. Jeżeli podczas badania uzyskano
mniej niż pięć wyników, w których
zniszczenie nastąpiło w obszarze po-
między liniami przyłożenia obciążenia,
to badanie prowadzi się aż do uzyskania
pięciu miarodajnych rezultatów.

Wytrzymałość na zginanie każdego
elementu próbnego fxi oraz średnią wy-
trzymałość na zginanie fmv należy wy-
znaczać z dokładnością do 0,01 N/mm2.

W normie [3] podano zasady oceny
wyników i wyznaczania charaktery-
stycznej wartości wytrzymałości muru
na zginanie w przypadku:

a) pięciu elementów próbnych:
fxk = fmv/1,5 N/mm2;

b) więcej niż pięciu elementów prób-
nych; wówczas należy przeprowadzić
analizę statystyczną.

W sprawozdaniu z badań każdego
rodzaju muru należy podać m.in.:

● liczbę elementów próbnych w przy-
padku każdego kierunku obciążenia;

● warunki przechowywania (czas
temperatura, wilgotność);

● szczegółowy opis elementów prób-
nych i ich przygotowania;

● wilgotność elementów murowych
przechowywanych w takich samych wa-
runkach jak element próbny;

● średnią wytrzymałość elementów
murowych i zaprawy;

● wytrzymałość na zginanie elemen-
tów próbnych wraz z opisem obrazu
zniszczenia;

● średnią i charakterystyczną wytrzy-
małość muru na zginanie w przypadku
każdego kierunku obciążenia.
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Fot. 1. Urządzenie badawcze z elementem
próbnym podczas badania zginania przy
zniszczeniu w płaszczyźnie: a) równoległej
do spoin wspornych; b) prostopadłej do
spoin wspornych

Fot. 2. Przykładowe obrazy zniszczenia ele-
mentu próbnego w płaszczyźnie równole-
głej do spoin wspornych

a)

b)

Fot. 3. Przykładowe obrazy zniszczenia ele-
mentu próbnego w płaszczyźnie prostopa-
dłej do spoin wspornych
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