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Z pasji do konstrukcji oraz chę-
ci tworzenia nowoczesnych
i estetycznych budynków
mieszkalnych opracowano

System PEKABEX – Budynki Miesz-
kalne – kompletne rozwiązanie części
nadziemnych bazujące na prefabryko-
wanych elementach firmy Pekabex. Jest
on przeznaczony przede wszystkim do
budownictwa wielorodzinnego, ale znaj-
duje również zastosowanie w obiektach
użyteczności publicznej lub zamieszka-
nia zbiorowego, a także w budownictwie
jednorodzinnym [1]. System tworzą
m.in. trójwarstwowe ściany zewnętrzne,
ściany wewnętrzne, płyty stropowe oraz
biegi schodowe. Elementy wykonane są
z bardzo dobrej jakości materiałów, a ich
przydatność do zastosowania testowa-
na jest w warunkach laboratoryjnych
przed wprowadzeniem produktów na ry-
nek. Przykładem są opisane w artykule
próby wykonane na wewnętrznych, nie-
nośnych ścianach działowych.

Wymagania dotyczące
wytrzymałości nienośnych
przegród budowlanych

W instrukcji Instytutu Techniki Bu-
dowlanej [2], opracowanej na podsta-
wie wytycznych do udzielania Europej-
skich Aprobat Technicznych ETAG 003
[3], podane zostały szczegółowe wyma-
gania i kryteria oceny nienośnych prze-
gród budowalnych. Wymagania wytrzy-
małościowe, akustyczne i przeciwpoża-
rowe opisano w [4]. Skupiając się na
wytrzymałości, zgodnie z instrukcją [2],
obciążenia oddziałujące na nienośną

przegrodę budowlaną można podzielić
na: udarowe ciałem miękkim-ciężkim;
udarowe ciałem twardym; liniowe; po-
wierzchniowe (równomiernie rozłożo-
ne); pionowe – mimośrodowe oraz sku-
pione. Wartości oddziaływań uzależnio-
ne są od kategorii sposobu użytkowania
pomieszczeń, które w ETAG 003 [3]
przypisano odpowiednim kategoriom
pomieszczeń zdefiniowanym przez
Eurokod 1 [5]. W artykule przedstawio-
ny został proces weryfikacji odporności
nienośnej przegrody budowlanej na
działanie obciążenia udarowego ciałem
miękkim-ciężkim, a przegrodę zakwali-
fikowano do kategorii użytkowania II.

Badanie odporności
na obciążenia udarowe

Badaniom poddana została niezbrojo-
na ściana prefabrykowana o grubości
60 mm, wykonana z betonu samozagęsz-
czalnego.Pozostałewymiarypróbki to: sze-
rokość – 2000 mm, wysokość – 2500 mm.
Obciążana ściana podparta była nieprze-
suwnie wzdłuż czterech krawędzi. Celem
badania było poznanie odpowiedzi me-
chanicznej badanej próbki, w postaci war-
tości przemieszczeń punktów obciążenio-
wych, w kierunku normalnym do po-
wierzchni ściany. Badania zostały wyko-
nane w fabryce prefabrykatów firmy
Pekabex w Poznaniu, we współpracy
z Laboratorium Badawczym Materiałów
i Konstrukcji Budowlanych Politechniki
Krakowskiej. W celu przeprowadzenia
próby pod obciążeniem udarowym wyko-
rzystano „mobilną szubienicę”. Niekwe-
stionowaną zaletą urządzenia jest jego
pełna rozbieralność pozwalająca na swo-
bodny transport aparatury poza teren la-
boratorium, co umożliwia wykonywa-

nie badań w terenie. Ciało miękkie o ma-
sie 50 kg wykonane zostało ze skórzane-
go worka wypełnionego szklanymi kul-
kami charakteryzującymi się dużą trwa-
łością i małym współczynnikiem tarcia
wewnętrznego, dzięki czemu po uderze-
niu kształt ciała pozostaje niezmieniony.
Stanowisko badawcze przedstawiono
na fotografii.

Prefabrykowaną ścianę obciążono
w czterech punktach zlokalizowanych
zgodnie ze schematem przedstawionym
na rysunku 1. Wybrane punkty pomiaro-
we pozwoliły na poznanie zarówno od-
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porności na uderzenia samej ściany
(punkt A), jak i współpracy ściany z po-
łączeniem (punkty B, C, D). W przypad-
ku przyjętej kategorii użytkowania II
wykonano dwie serie pomiarowe.
W pierwszej sprawdzano kryterium
użytkowania. Każdy z wytypowanych
punktów był obciążany trzykrotnie
z energią uderzenia 120 Nm.

W drugiej serii pomiarowej spraw-
dzano kryterium bezpieczeństwa,
w którym każdy z punktów został ude-
rzony z energią 200 Nm. Odpowiednia
wartość energii uderzenia determinowa-
na była poziomem wychylenia 50-kilo-
gramowego ciała uderzeniowego w po-
zycji startowej. Po umieszczeniu w tej
pozycji następowało jego swobodne
zwolnienie, w wyniku czego energia po-
tencjalna ciała zamieniana była na ener-
gię kinetyczną, która po kontakcie
z przeszkodą przekształcała się w ener-
gię uderzenia.

Kryteria oceny odporności
na uderzenia ciałem miękkim

W ETAG 003 [3] oraz instrukcji ITB
[2] zawarty jest szczegółowy opis kry-
teriów, jakie stawiane są przegrodom
w trakcie ich oceny podczas badania od-

porności na uderzenie ciałem miękkim-
-ciężkim. Kryteria dotyczące eksplo-
atacji zakładają:

● brak utraty funkcjonalności prze-
grody;

● maksymalne odkształcenie trwałe
wynoszące 5 mm;

● systematycznie zmniejszające się
odkształcenie trwałe;

● określenie wartości maksymalnego
ugięcia przegrody podczas uderzenia;

● w przypadku uszkodzenia możli-
wość wykonania naprawy bez koniecz-
ności przerywania eksploatacji;

● w przegrodach z otworem drzwio-
wym możliwość otwierania drzwi.

Kryteria dotyczące bezpieczeństwa
zakładają:

■ brak utraty stabilności (zawalenia
się ściany);

■ brak przebicia przegrody;
■ brak wyrwania elementów ściany.
Po wykonaniu pełnego programu

badań nie stwierdzono przekroczenia
żadnego z wymienionych kryteriów
oceny. Wartość przemieszczeń mak-
symalnych w trakcie prowadzenia
prób obciążeniowych nie przekraczała
0,040 mm. Szczegółowe wyniki prze-
mieszczeń z wszystkich prób uderze-
niowych z energią uderzenia 200 Nm,
w przypadku punktów A ÷ D przedsta-
wiono na rysunku 2.

Przeprowadzone badania pozwalają
uznać omawianą przegrodę za pełnowar-
tościową ścianę działową wpod względem
jej odporności na uderzenia ciałem mięk-
kim-ciężkim. Należy jednak podkreślić,
że jest to tylko jedno z kryteriów stawia-
nych nienośnym ścianom działowym,
zgodnie z ETAG 003 [3] oraz instrukcją
ITB [2]. W ramach dalszych prac ścianę
poddano wszystkim pozostałym testom,
które zostały zakończone powodzeniem,
dzięki czemu może ona stanowić pełno-
wartościową przegrodę wewnętrzną,
a więc może być zastosowana jako nieno-
śna ściana działowa.
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Badania zostały zrealizowane w ramach uzyska-
nego w 2021 r. grantu z Narodowego Centrum
Badań iRozwojuwramachProgramuOperacyj-
nego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Poddziała-
nie 1.1.1. „Badania przemysłowe i prace rozwo-
jowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.
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Rys. 1. Lokalizacja punktów pomiarowych
(obciążenie uderzeniowe) na ścianie prefa-
brykowanej
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Rys. 2. Przemieszczenia punktów pomiarowych w kierunku normalnym do powierzchni ściany


