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BCE jest alternatywną metodą
zbrojenia betonu komórkowego.
Polega na połączeniu tradycyjnych
bloczków ABK z betonem wysokiej
wytrzymałości i poddaniu sprężeniu
tak złożonych elementów budowla-
nych. Jednym z warunków tej techno-
logii jest dokładne cięcie bloczków.
Obecnie możliwe jest osiągnięcie to-
lerancji ± 1 mm. Pozwala to na układa-
nie bloczków „na sucho” i zalewanie
betonem wysokiej wytrzymałości. Każ-
dy element może być wykonany na za-
mówienie i zaprojektowany na potrze-
by danego projektu (także w nietypo-
wych wymiarach). Metodę BCE moż-
na zastosować w istniejących fabry-
kach. Pozwala też na pokonanie ogra-
niczeń wymiarowych dotyczących pro-
dukowanych obecnie elementów ze
zbrojnego ABK. BCE została opisa-

na w pracy H. Bagheri [1] i spotkała się
z dużym zainteresowaniem. Wątpliwo-
ści budził jednak fakt, czy ta technolo-
gia może być niezawodna. Obecnie
dzięki przykładom z Azji uważa się, że
jest to możliwe, ale pod warunkiem od-
powiedniego nadzoru.

Materiały
Niesprężone zbrojone elementy

z ABK składają się z dwóch materiałów
– betonu komórkowego i stali miękkiej.
Natomiast w przypadku BCE stosuje
się beton komórkowy o niskiej wytrzy-
małości i beton wysokiej wytrzymałości
oraz dwa rodzaje stali: sprężającą i zwy-
kłą. Wykonanie elementów w technolo-
gii BCE jest złożone i wymaga zastoso-
wania w fabrykach odpowiednich urzą-
dzeń. W związku z tym, że ABK jest
materiałem hydrofobowym, przy łącze-
niu z betonem wysokiej wytrzymałości
musi być na tyle wilgotny, aby nie od-
ciągał wody z niezwiązanego betonu
wysokiej wytrzymałości i nie spowodo-

wał pogorszenia jego właściwości.
Sposób zwilżania ABK był także przed-
miotem badań [2].

Badania
Wymiary poprzeczne trzech elemen-

tów badawczych belek pokazano na
rysunku 1. Zastosowano ABK gęstości
600 kg/m3 i wytrzymałości 3,6 MPa.
Belki miały długość 9,15 m, by można

** SP, Technical Research Institute of Sweden,
Szwecja

** KTH, Royal Institute of Technology, Szwecja

BCE – elementy konstrukcyjne
złożone z bloczków ABK

BCE – Block Composed Elements

Mathias Flansbjer*
Bo G. Hellers**

Streszczenie. W elementach ze zbrojonego betonu komórkowe-
go stal zbrojeniowa potrzebna jest do zapewnienia wytrzymało-
ści na rozciąganie, ściskanie i ścinanie, a także zakotwienia prę-
tów głównych. Z tego wynika konieczność użycia dużej ilości
stali, co jest krytyczne przy większych rozpiętościach i ugięciach.
Dlatego też w praktyce szwedzkiej ograniczano długość elemen-
tów stropowych do 7,2 m, a nadproży do 3,6 m. Wraz z wprowa-
dzeniem BCE (Block Composed Elements – elementy konstruk-
cyjne złożone z bloczków) możliwe stało się zupełnie nowe po-
dejście. Bloczki z ABK produkuje się zgodnie z dotychczasową
technologią, a następnie zestawia się je, spręża i łączy za pomocą
HPC (High Performing Concrete – betonu wysokiej wytrzymało-
ści) w celu utworzenia konstrukcji zespolonej. W tym przypadku
stal potrzebna jest tylko do przeniesienia rozciągania. Dzięki sprę-
żaniu poprawia się wytrzymałość betonu na ścinanie. Jak wyka-
zały badania, zasadnicze znaczenie ma zapewnienie odpowiednie-
go połączenia między ABK i HPC. Badania przeprowadzono
na trzech belkach różniących się nośnością.
Słowa kluczowe: ABK, autoklawizowany beton komórkowy.

Abstract. In AAC, reinforcing steel is needed for four purposes,
traction, compression, shear and end anchorage. It adds up to a
substantial amount of steel, which becomes critical for larger
spans, when such members are also subject to marked dead load
deflections. Thus, in Swedish practice, floor elements have been
restricted to 7,2 m, lintels to 3,6 m. Quite another approach is tried
with the introduction of the BCE (Block Composed Elements).
The basic block production remains unaffected. In a following
step, block are put together, pre-stressed and grouted by HPC
(High Preforming Concrete) to form a hybrid of AAC/HPC. Steel
is needed only for traction. By pre-stressing, the shear capacity
of concrete is enhanced. Bond between the concretes is critical
to the hybrid function, which has been demonstrated in special
tests. Destructive tests have been conducted on three 9 m elements
of different capacities, made according to BCE. The AAC used
in these elements is based on PFA.
Keywords: AAC, autoclaved aerated concrete.

Tematyka prezentowanego artykułu była omawiana podczas V Międzynarodowej Konferencji Autoklawizowany Beton
Komórkowy, która odbyła się w Bydgoszczy.

Rys. 1. Przekrój poprzeczny belki
w trzech wariantach
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było uzyskać rozpiętość 9 m (rysunek 2).
Cięgna sprężające (Q1 = 9,3; Q2 = 12,9;
Q3 = 15,7) naciągnięto do ok. 65% (62,4;
114; 181 kN) ich wytrzymałości, czyli do
ok. 1,860 MPa. Użyto betonu napraw-
czego Weber REP 930, o maksymal-
nym uziarnieniu 4 mm, klasie C40/50,
przy stosunku wody do cementu 0,38.
Mieszankę betonową nakładano cienki-
mi warstwami grubości t = 10 ÷ 50 mm.
Początek jej wiązania nastąpił po 6 h.
Cięgna sprężające zwolniono po 12
dniach (belkanr1 i nr 2) oraz po 7 dniach
(belka nr 3). Belki odchyliły się w górę
o 0,5 oraz 10 mm, co mniej więcej od-
powiadało przewidywaniom (-0,8; 8,1;
15,3 mm). Badania przeprowadzono
po 26 – 27 dniach (belki nr 1 oraz nr 2)
oraz po 21 – 22 dniach (belka nr 3). Belki
nr 1 i 2 obciążono zgodnie ze schema-
tem na rysunku 2a. W przypadku bel-
ki nr 3 okazało się, że cięgna spręża-
jące nie były odpowiednio zakotwione
na jednym końcu i dlatego zmieniono
jej schemat statyczny (rozpiętość 7 m)
i miejsce przyłożenia obciążenia (rysu-
nek 2b). Wyniki badań przedstawiono
na rysunku 3.

Analiza wyników badań
Rysunek 3 pokazuje, jak duże zna-

czenie ma poziom sprężenia na zacho-
wanie się belek pod obciążeniem. Tylko
w przypadku belki nr 3 było ono zbliżo-
ne do satysfakcjonującego. Poziom
sprężenia wynosił od 19,0% (belka nr 1),

przez 27,9% (belka nr 2) do 37,0% (bel-
ka nr 3) wytrzymałości belek. Zaobser-
wowano trzy modele uszkodzenia:
w wyniku ugięcia (belka nr 1), zginania
(belka nr 2) oraz ścinania (belka nr 3).

Belka nr 1. Siła sprężająca 62,4 kN.
Ściskanie w dolnej krawędzi ABK wy-
nosiło 1,12 MPa. Belka pękła przy mo-
mencie zginającym przekraczającym
6,97 kNm, co stanowi mniej niż maksy-
malny moment zginający wynikający
z obciążenia ciężarem własnym. Ozna-
cza to, że nawet obciążenie ciężarem
własnym prowadzi do uszkodzenia bel-
ki, co jest oczywistym wnioskiem, jaki
można wyciągnąć z nieliniowej relacji
przedstawionej na rysunku 3, a także
do znacznego ugięcia na skutek ze-
wnętrznego obciążenia – już przy 5 kN
wynosi ono ponad 100 mm, lub > l/100
(fotografia 1). Obciążenie Pu w chwili
uszkodzenia wyniosło 5,44 kN, a mo-
ment zginający – 17,35 kNm.

Belka nr 2. Siła sprężająca 114 kN.
Ściskanie w dolnej krawędzi ABK wy-
nosiło 1,90 MPa. Belka pękła przy mo-
mencie zginającym przekraczającym
14,16 kNm, a więc większym niż mak-
symalny moment zginający 9,76 kNm,
wynikający z obciążenia ciężarem wła-
snym. Należy podkreślić, że obciąże-
nie niszczące (16,68 kN) jest 5,7 razy
większe od obciążenia, przy którym wy-
stąpiło pierwsze zarysowanie (2,93 kN).
Obciążenie Pu w chwili uszkodzenia
wyniosło 16,68 kN, a całkowity mo-
ment zginający 34,78 kNm.

Belka nr 3. Siła sprężająca 181 kN.
Ściskanie w dolnej krawędzi ABK
to 2,87 MPa. Belka pękła (fotografia 2)
przy momencie zginającym przekra-
czającym 24,06 kNm. Jest to zdecydo-
wanie więcej, niż wynosi moment zgi-
nający od ciężaru własnego (przy 7 m
tylko 5,55 kNm), co odpowiada obcią-
żeniu P = 18,51 kN (rysunek 3). Mo-
ment zginający w momencie zniszcze-
nia wyniósł 32,33 kNm. Przyczyną
zniszczenia było ścinanie w strefie pod-

porowej (maksymalna siła reakcji wy-
nosiła 19,80 kN, co wyczerpało wytrzy-
małość na ścinanie). We wszystkich
zniszczonych belkach zaobserwowa-
no bardzo dużą przyczepność betonu
wysokiej wytrzymałości do ABK.

Podsumowanie
Na podstawie opisanych badań przy-

gotowano procedurę projektowania
elementów wg technologii BCE, stano-
wiącą rozszerzenie ogólnych reguł za-
wartych w [1 i 3] (rysunek 4). Pierw-
szym krokiem jest wybranie odpowied-
niej siły sprężającej, nie mniejszej
niż 65% wytrzymałości. Grubość t po-
winna zrównoważyć siłę sprężania.
Szerokość środnika d należy projekto-
wać tak, aby przeniósł ścinanie w stre-
fach podporowych (do 0,5 m). Pod ob-
ciążeniem eksploatacyjnym należy obli-
czyć rozkład naprężeń (powinno się uni-
kać wystąpienia zarysowań) oraz ugię-
cie, które nie może przekroczyć l/320
(rozpiętość/320).
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Rys. 2. Badane schematy statyczne przy
rozpiętości: a – 9 m (belki nr 1, 2, i 3); b – 7 m
(belka nr 3)

Rys. 3. Wyniki badań; zależność między
przemieszczeniem a obciążeniem: 1 – bel-
ka nr 1; 2 – belka nr 2; 3 – belka nr 3
o schemacie jak na rysunku 2a; 4 – belka
nr 3 o schemacie jak na rysunku 2b

Fot. 1. Belka nr 1 pod obciążeniem

Fot. 2. Belka nr 3 po zakończeniu badania

Rys. 4. Przekrój poprzeczny elementu BCE

a)

b)


