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M ury z betonu komórkowego są
szczególnie wrażliwe na ob-
ciążenia skupione. W celu
przeciwdziałania powstaniu

zarysowań umieszcza się zbrojenie w spo-
inach wspornych [1]. Ostatnio coraz czę-
ściej do wzmocnienia i naprawy konstruk-
cji murowych wykorzystuje się laminaty
FRP (fibre reinforced polymer lub fibre re-
inforced plastic) oraz kompozyty FRCM
(fibre reinforced cementitious matrix) ze
zbrojeniem niemetalicznym.

Nośność murów pod
obciążeniem skupionym
i sposoby jej zwiększania

Obciążenie ścian siłami skupionymi wy-
stępuje w miejscach oparć belek poprzecz-
nych (np. stropowych) na ścianie, w strefie
oparć nadproży oraz w miejscach oparć fi-
larków i słupów na murach. Nośność ścian
obciążonych siłą skupioną jest zazwyczaj
większa od nośności klasycznych murów
obciążonych pionowo. Zjawisko to wynika
z ograniczenia odkształceń fragmentu ob-
ciążonego muru przez pozostały obszar
ściany, znajdujący się wokół strefy lokalne-
go docisku, oraz rozłożenia obciążenia
na większy obszar ściany w jej dolnych czę-
ściach [2]. W PN-EN 1996-1-1 [3], w wy-

padku ścian obciążonych siłą skupioną NEdc,
wykonanych z elementów murowych gru-
py 1, warunek nośności obliczeniowej wy-
znacza się ze wzoru:

NEdc ≤ NRdc = β • Ab • fd (1)
gdzie:
Ab – powierzchnia obciążenia;
fd – wytrzymałość obliczeniowa muru na ściskanie;
β – współczynnik zwiększający nośność na obcią-
żenia skupione.

W przypadku niespełnienia warunku no-
śności można zwiększyć powierzchnię ob-
ciążenia, np. przez podkładki lub pod siłą
skupioną zastosować elementy murowe
o dużej wytrzymałości. Skutecznym sposo-
bem może być również zbrojenie muru
w miejscu przyłożenia siły skupionej,
zwłaszcza gdy wykonany jest z elementów
drobnowymiarowych na zwykłych spo-
inach [4]. W przypadku muru z elementów
murowych o dużych wymiarach, np. blocz-
ków z betonu komórkowego, połączonych
cienką spoiną, zastosowanie zwykłego
zbrojenia stalowego jest problematyczne
[1] i wówczas przydatne może być zbroje-
nie w postaci siatek kompozytowych [5].
Mocuje się je na zewnętrznej powierzchni
lub układa w spoinach wspornych muru.

Modele i przebieg badań
Przeprowadzono badania doświadczalne

wpływu zbrojenia siatkami kompozytowy-
mi na nośność oraz odkształcalność ścian
z bloczków z betonu komórkowego obcią-
żonych siłami skupionymi. Modele wyso-
kości 96 cm i długości 177 cm (rysunek 1)

wykonano z bloczków z betonu komórkowe-
go firmy Solbet, o wymiarach 12 x 24 x 59 cm
i gęstości objętościowej 600 kg/m3, połą-
czonych cienkowarstwową zaprawą sys-
temową również firmy Solbet. Obciąże-
nie siłą skupioną przyłożono w środku
próbek (seria oznaczona literą a – 4 mode-
le na rysunku 1) i przy ich krawędzi pio-
nowej (seria oznaczona literą b – trzy mo-
dele na rysunku 1). Przykładano je do
muru za pomocą stempla z cegły (seria a)
lub przekładki z blachy (seria b). Współ-
czynnik β ze wzoru (1) przy obciążeniu
wg schematu na rysunku 1a wynosi
β1 = 1,433; natomiast wg schematu na
rysunku 1b – β2 = 1,005. Badano modele
bez zbrojenia (modele a1 i b1 – rysunek 1)
oraz modele ze zbrojeniem w postaci siatki
G 220 z włókien szklanych układanym
w spoinach wspornych (modele a2 i b2)
i aplikowanym na powierzchniach bocz-
nych w strefie obciążenia (modele a3 i b3)
na zaprawie cementowo-polimerowej Pla-
nitop HDM. Dodatkowo przebadano model
obciążony siłą skupioną ze zbrojeniem siat-
kami umieszczonymi na zaprawie Planitop
HDM, bezpośrednio pod siłą (seria a4).
Próbki obciążono za pomocą siłownika hy-
draulicznego do momentu zniszczenia.
Na każdym poziomie obciążenia rejestro-
wano za pomocą czujników indukcyjnych
przemieszczenie pionowe stempla (wgniot)
względem nieodkształcalnej górnej krawę-
dzi poziomej badanych próbek, a także mor-
fologię zarysowań i charakter niszczenia
próbek.
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Streszczenie. W artykule zaprezentowano wyniki badań doświad-
czalnych murów z betonu komórkowego zbrojonych i bez zbrojenia,
poddanych obciążeniom skupionym. Przeanalizowano dwa przypad-
ki położenia siły: w środku i na krawędzi modelu. Jako zbrojenie za-
stosowano siatki z włókien szklanych układane w spoinach wspornych
i mocowane do powierzchni bocznych muru. Wykorzystując analizy
numeryczne, wykazano, że zastosowanie zbrojenia nie wpływa na no-
śność modeli, lecz ma istotny wpływ na propagację zarysowań.
Słowa kluczowe: mury z betonu komórkowego, obciążenie sku-
pione, zbrojenie spoin wspornych, zbrojenie powierzchniowe.

Abstract. The article presents the results of experimental studies
of AAC masonry with and without reinforcement subjected to
concentrated load. Two cases of loading force positions was tested:
in the middle and on the edge of the model. As reinforcement the
grid of glass fibers laid in the bad joints and fixed to the side surfaces
of the masonry was used. It has been shown that the use of
reinforcement does not affect the load capacity of the models, but
has a significant impact on the propagation of cracks.
Keywords: AAC masonry, concentrated loads, bad joint
reinforcement, surface reinforcement.
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Wyniki badań
W tabeli podano siłę niszczącą i wielkość

wgniotu, natomiast na rysunku 2 pokazano
wykresy zależności siły skupionej od prze-

mieszczeń pionowych w modelach obciążo-
nych w środku i na krawędzi. Zastosowanie
zbrojenia nie wpłynęło w sposób istotny
na nośność modeli, lecz miało wpływ na roz-
wój zarysowania i odkształcenie górnej po-
wierzchni badanych próbek. W przypadku
modeli ze zbrojeniem powierzchniowym ob-
ciążonych w środku długości uzyskano po-
nad dwukrotnie mniejszy wgniot stempla „u”
niż modeli niezbrojonych i zbrojonych w spo-
inie wspornej. Zastosowanie siatki bezpośred-
nio pod obciążeniem skupionym spowodo-
wało natomiast zwiększenie odkształceń.
Zbrojenie w modelach obciążonych przy kra-
wędzi nie wpłynęło na stopień ich deformacji.
Porównując modele obciążone w środku
i na krawędzi, stwierdzono, że wgniot w przy-
padkuobciążeniakrawędzibył3–4razywięk-
szy niż przy obciążeniu o podobnej wartości
w środkowej części ściany. Zbrojenie wszyst-
kichbadanychpróbekzapobiegałogwałtownej
propagacji zarysowań,czylimechanizmznisz-
czenia był bardziej ostrzegawczy. W przypad-
ku obciążenia skupionego usytuowanego
przykrawędziścianzbrojeniezapobiegałorów-
nież wyłamywaniu fragmentu muru.

W próbkach obciążonych siłą skupioną
w środkowej części pierwsze pionowe rysy
powstawały w dolnej strefie, czyli w miejscu
występowania naprężeń rozciągających. Na-
stępnie powstawały rysy ukośne w obrębie
stempla i jednocześnie spadek siły obciążają-
cej. Charakter zniszczenia próbek niezbrojo-
nych był kruchy, bez ostrzeżenia, natomiast
próbki zbrojone charakteryzowały się pewną
lepkością zniszczenia. W stanie granicznym
modeli zbrojonych występowało zarysowa-
nie bloczków w strefie rozciąganej i rozerwa-
nie siatek zbrojeniowych oraz wykruszenie be-
tonu komórkowego z bocznych powierzchni
pod stemplem. Przy obciążeniu niezbrojo-
nych próbek na ich krawędzi dochodziło
do wyłamywania fragmentu muru. Obecność
zbrojenia przeciwdziałała wyłamywaniu, lecz
nie zapobiegała powstawaniu zarysowań.

Analiza obliczeniowa

Przeprowadzono symulacje numeryczne
wykonanych badań. Z analizy trajektorii
głównych naprężeń rozciągających wynika,
że przy obciążeniu próbek niezbrojonych
w środku największe wartości naprężeń wy-
stępują w dolnej środkowej części muru oraz
pod krawędziami stempla. Poza wgniotem
muru w tej strefie mogą wystąpić zarysowa-
nia i spękania, których propagacja może do-
prowadzić do całkowitego zniszczenia muru.
Przy obciążeniu krawędzi próbek największe
naprężenia rozciągające lokalizują się pod
krawędzią stempla. Warto nadmienić, że w tej
strefie następuje również koncentracja naprę-
żeń stycznych. Z analizy obliczeniowej wy-
nika, że zbrojenie zapobiega spękaniom mu-
ru w strefie przekazywania siły skupionej.
W przypadku zbrojenia aplikowanego na po-
wierzchnie boczne istnieje możliwość wpły-
wu na nośność przy dodatkowym zastosowa-
niu zbrojenia w strefie rozciąganej.

Podsumowanie
Przeprowadzone badania wykazały, że za-

stosowanie zbrojenia w postaci siatek z włó-
kien szklanych nie wpływa na nośność mu-
ru, lecz ogranicza i opóźnia zarysowania.
Zbrojenie powierzchniowe, przy obciążeniu
ścian z betonu komórkowego siłą skupioną
w środku długości ściany, spowodowało po-
nad dwukrotne ograniczenie deformacji
w porównaniu z murami bez zbrojenia. Z ko-
lei przeprowadzone analizy numeryczne wy-
kazały, że zbrojenie może mieć wpływ na no-
śność muru, w wypadku jego zastosowania
w strefach naprężeń rozciągających.

Autorzy wyrażają podziękowanie firmom Solbet
i Mapei za pomoc w realizacji badań doświad-
czalnych.
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Wyniki przeprowadzonych badań
Results of the tests

Model Siła niszcząca [kN] Ugięcie [mm]
a1 112,37 2,06
a2 119,55 2,28
a3 105,59 0,849
a4 98,38 3,92
b1 96,06 4,58
b2 92,13 4,81
b3 93,92 4,39

a)

b)

Rys. 1. Sposób zbrojenia i charakter zarysowań próbek murowych przy obciążeniu siłą sku-
pioną: 1 – zbrojenie w spoinie poziomej; 2 – zbrojenie powierzchni bocznych próbek;
a) obciążenie przyłożone w środku próbek; b) obciążenie przyłożone przy krawędzi próbek
Fig. 1. The method of reinforcement and cracks nature of masonry samples with a concentra-
ted load: 1 – bad joint reinforcement; 2 – surfaces reinforcement; a) the load applied in the
middle of samples; b) the load applied at the edge of the samples

Rys. 2. Przemieszczenie pionowe stempla
względem górnej krawędzi próbek w zależno-
ści od wartości siły skupionej N przy obciąże-
niu w środkowej części (a) i na krawędzi (b)
Fig. 2. Vertical displacement relative to the
top edge of the samples according to the va-
lue of concentrated load N at the central po-
sition (a) and the edge (b)

a)

b)


