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NAPRAWA RYS I WZMOCNIENIA MUROWANYCH ŚCIAN 
 
 
 

1. Wprowadzenie  
 
Rysy w konstrukcjach murowych są zjawiskiem częstym. Z uwagi na specyfikę 

konstrukcji murowych polegającą na łączeniu dwóch różnych materiałów (zaprawy i 
elementów murowych) można przyjąć, że każdy mur jest zarysowany, rysy są jednak często 
być tak małe, że nie są widoczne. Okiem nieuzbrojonym w lupę lub mikroskop można 
zaobserwować rysę o rozwartości od 0,1 mm [10].  

Rysy mogą świadczyć o nadmiernym wytężeniu konstrukcji, lecz częściej są wynikiem 
odkształceń muru wywołanych wpływami zewnętrznymi lub wewnętrznymi. Przyczyn 
uszkodzeń murów może być wiele i szczegółowo omówiono je np. w pracach [[3], [14], 
[36], [47], [48], [54], [55], [56], [57], [60]]. Najczęściej powstawanie zarysowań jest 
związane z: 

• podłożem i sposobem posadowienia (niejednorodność podłoża, nierównomierne 
osiadanie gruntu, utrata stateczności podłoża, ruchy podłoża w gruntach 
wysadzinowych, wpływy od eksploatacji górniczej, zmiana warunków wodnych w 
gruncie), 

• przeciążeniem (wywołanym wadliwym projektowaniem, wykonaniem, modernizacją 
lub zmianą funkcji obiektu), 

                                                           
* Dr hab. inż., Katedra Konstrukcji Budowlanych, Politechnika Śląska 
 



 2 

• czynnikami termicznymi (nierównomierna praca materiałów o różnych 
współczynnikach rozszerzalności cieplnej w miejscu ich połączenia, nierównomierne 
nagrzewanie się fragmentów konstrukcji), 

• skurczem i pęcznieniem muru lub elementów konstrukcji powiązanych z murem, 
• wpływami dynamicznymi i wyjątkowymi (wstrząsy górnicze, drgania wzbudzane 

przez ruch pojazdów i maszyn przemysłowych, wstrząsy wywołane robotami 
budowlanymi). 

Rysy w konstrukcjach murowych można naprawiać na wiele sposobów. Metoda 
naprawy, a co za tym idzie jej skuteczność, zależy od przyczyny wywołującej zarysowania, 
zasięgu uszkodzenia, lokalizacji rysy w obiekcie i możliwości technicznych oraz 
ekonomicznych wykonania naprawy. Rysy można naprawiać przez: 

• przemurowanie, 
• zszycie zbrojeniem, 
• ankrowanie (kotwienie) lub zastosowanie wieńcy rozproszonych, 
• iniekcję (temat oddzielnego Wykładu), 
• wzmocnienia powierzchniowe. 
W praktyce często wykorzystuje się jednocześnie kilka metod naprawy. Wybór sposobu 

naprawy powinien uwzględniać efektywność ekonomiczną i techniczną możliwość 
wykonania, w tym także podczas eksploatacji obiektu. Nieprawidłowo wykonana naprawa 
może pogarszać stan techniczny obiektu, a nawet doprowadzić do awarii.  

W niniejszej pracy starano się szczegółowo scharakteryzować powyższe metody napraw 
i wzmocnień. Opisano zasady współpracy danego wzmocnienia/naprawy z istniejącym 
murem, przedstawiono metody analiz obliczeniowych oraz technologię wykonania.  

 
2. Prace poprzedzające naprawę 

 
Przed przystąpieniem do naprawy należy określić przyczyny wywołujące zarysowanie, a 

następnie je wyeliminować lub przynajmniej zminimalizować [23]. W przypadku, gdy 
uszkodzenia mogą być wywołane zmianami w poziomie posadowienia należy 
przeprowadzić dokładne rozpoznanie podłoża gruntowego przez wiercenia, sondowania, 
badania presjometryczne lub dylatometryczne, czy wykopy badawcze [58]. Następnie, w 
zależności od potrzeb, należy wzmocnić podłoże lub/i fundamenty obiektu. Sposoby 
wzmocnień opisano szczegółowo w wielu pracach [np. [26], [40], [50], [27], [41]]. W 
wypadku murowanych fundamentów naprawia się je najczęściej przez iniekcję, 
torkretowanie powierzchni bocznych, zmianę szerokości lub głębokości posadowienia, 
zmianę sposobu przekazania obciążeń lub zwiększanie nośności podłoża [36]. 

Gdy uszkodzenia zostały wywołane przez przeciążenie należy przede wszystkim ścianę 
odciążyć. Jeśli przeciążenie wywołane jest ciężarem własnym (np. przez nadbudowę 
kolejnych kondygnacji) to odciążenie można zrealizować poprzez podparcie stropów. 
Wówczas, po odciążeniu konstrukcji, ściana musi być nie tylko naprawiona, ale również i 
wzmocniona. 

Przy uszkodzeniach wywołanych czynnikami termicznymi należy dążyć do 
wyeliminowania tych czynników. Najczęściej uszkodzenia ścian wynikają z 
niewystarczającej izolacji termicznej dachu lub stropodachu. W takim przypadku przed 
naprawą ścian należy odpowiednio konstrukcje te docieplić. Docieplenie ścian może być 
konieczne, gdy uszkodzenia wynikają z termicznych odkształceń samej ściany lub wystąpiły 
na skutek równicy odkształceń termicznych w płaszczyźnie ściany (np. rysy na styku ścian i 



 3 

kominów). W takiej sytuacji docieplenie ściany musi być zrealizowane natychmiast po 
przeprowadzeniu jej naprawy. 

W wielu przypadkach nie da się w prosty sposób wyeliminować przyczyn uszkodzeń. 
Dzieje się tak najczęściej, gdy uszkodzenia wywołane są przez cykliczny skurcz i 
pęcznienie materiału, wpływy od eksploatacji górniczej lub drgania wzbudzane przez ruch 
pojazdów i maszyn przemysłowych. Wówczas przed naprawą należy starać się 
zminimalizować wpływy wywołujące uszkodzenia. Gdy uszkodzenia występują na skutek 
cyklicznych zmian objętości elementów murowych należy wyeliminować przyczynę tych 
zmian (najczęściej wilgoć od wpływów atmosferycznych) i poczekać z naprawą do 
wytłumienia tych wpływów. Wpływy od eksploatacji górniczej można próbować 
zminimalizować przez zwiększanie sztywności przestrzennej budynku. W tym celu można 
zastosować ankrowania lub wieńce rozproszone w poziomach stropów oraz wykonać opaski 
żelbetowe wokół fundamentów budynku. Należy przy tym pamiętać, że klasyczne 
ankrowanie przy pomocy stalowych ściągów nie przeciwdziała uszkodzeniu ścian budynku 
lecz jedynie ogranicza rozwarcie powstających rys [31]. Aby w większym stopniu 
zabezpieczyć budynek należy zastosować system kotwienia aktywnego (przez sprężenie 
ścian). Gdy zarysowania wywołane są drganiami przekazywanymi przez podłoże gruntowe 
na budynek należy przeprowadzić analizę możliwości redukcji drgań i przyjąć stosowny 
sposób zabezpieczania budynku. Można tu zastosować np. wibroizolację bierną polegającą 
na oddzieleniu fundamentu budynku od podłoża przez zastosowanie odpowiednich izolacji 
poziomych i pionowych [30]. 

Wyeliminowanie lub zminimalizowanie przyczyn wywołujących zarysowania jest 
bardzo istotne. W przypadku wykonania naprawy bez wcześniejszego wyeliminowania 
przyczyn uszkodzeń zazwyczaj dochodzi do ponownego zarysowania w miejscu danego 
uszkodzenia lub tuż za obszarem naprawionym. Przykłady wtórnych uszkodzeń po 
wykonaniu naprawy pokazano na rys. 1. 

W zależności od przyczyn i miejsca występowania rysy mogą być zjawiskiem 
jednorazowym lub cyklicznie zmieniać rozwarcie, głębokość i długość. Przed naprawą 
należy zatem określić czy ma się do czynienia z rysą ustabilizowaną, czy tez ruchomą. Ma 
to fundamentalne znaczenie przy doborze właściwej metody naprawy zarysowania. 
Znacznie łatwiej naprawia się bowiem rysy ustabilizowane - zazwyczaj wystarczy tu jej 
powierzchniowe zamknięcie, z dozbrojeniem tynku w obszarze rysy. Niestety większość 
zarysowań w konstrukcjach murowych to rysy ruchome. Do takich zaliczyć należy 
zarysowania od obciążeń dynamicznych, termicznych, czy też spowodowane cykliczną 
zmianą objętości. Zmiany rozwartości rysy mogą mieć charakter okresowy (np. na skutek 
obciążenia transportowego), dzienny (np. na skutek promieniowania słonecznego) lub 
długoterminowy (np. uwarunkowany zmianą pór roku). Wpływy te pokrywają się często z 
nieodwracalnymi zmianami na długości, np. skrócenia spowodowane skurczem. 

Za rysy ustabilizowane uznać można rysy od skurczu, w wypadku gdy skurcz ten jest 
powodowany wysychaniem materiału elementów murowych po ich wmurowaniu w ścianę i 
to pod warunkiem, że elementy murowe nie będą w przyszłości narażone na zamiany 
wilgotności. Zmiany rozwarcia rys ruchomych można wytłumić przez usuwanie lub 
zminimalizowanie przyczyn powstania uszkodzeń (np. przez zastosowanie izolacji 
termicznej w wypadku rys spowodowanych odkształceniami od wpływu temperatury). 

Gdy nie ma pewności czy rysy są ruchome czy ustabilizowane można przeprowadzić 
monitoring zarysowań. Nie zaleca się stosowania plomb szklanych ani gipsowych, gdyż 
przy ich pomocy można dokonać jedynie oceny jakościowej, a nie ilościowej. 
Najprostszymi urządzeniami do mierzenia rozwarcia rys są różnego rodzaju wskaźniki 
rozwarcia rys [M1] i rysomierze (rys. 2a i b). Pomiar rozwarcia rysy może być również 
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zautomatyzowany, przy zastosowaniu czujników przemieszczeń (rys. 2c). Do pomiaru 
można zastosować suwmiarki, przy czym baza pomiarowa, założona po obu stronach rysy 
powinna tu być większa niż 50 mm. Można również wykorzystać gotowe systemy ze stałą 
bazą pomiarową (rys. 2d). 

 
a) b) 

  
c) d) 

  

Rys. 1. Przykłady wtórnych uszkodzeń, które wystąpiły po naprawie zarysowań: a) rysa 
wtórna w filarku międzyokiennym - przed naprawą metodą iniekcji nie wyeliminowano 

nierównomiernego osiadania gruntu, b) zarysowanie za obszarem przemurowania - przed 
naprawą nie starano się zminimalizować wpływów od eksploatacji górniczej, c) pęknięcie 

muru w obszarze rysy naprawionej przez zszycie - nie zminimalizowano przyczyny 
powstania uszkodzeń, czyli wpływów od eksploatacji górniczej, a ponadto zastosowano za 

krótkie pręty zszywające rysę, d) wtórna rysa obok zarysowań naprawionych metodą 
iniekcji - brak wymaganego zabezpieczenia obiektu na wpływy od eksploatacji górniczej 
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a) b) 

  

c)  d) 

 

 

Rys. 2. Pomiar zmiany szerokości rysy: a i b) wskaźniki rozwarcia rys, c) System CMD-300 
[M3], c) rysomierz SHM X [M2] 

 
 
Przy doborze metody naprawy i materiałów do niej użytych należy kierować się zasadą 

kompatybilności materiałów [[38], [51]]. Końcowy efekt naprawy w znacznym stopniu 
zależy bowiem od podobieństwa parametrów mechanicznych, fizycznych i chemicznych 
muru istniejącego oraz wzmocnienia. Zasada kompatybilności została sformułowana w 
stosunku do napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych [5], lecz można ją z 
powodzeniem adoptować do konstrukcji murowych. Zasadę kompatybilności określa taki 
dobór materiałów naprawczych pod względem właściwości chemicznych i fizycznych, aby 
zapewniał on nieprzekraczanie dopuszczalnych naprężeń i odkształceń w żadnej części 
konstrukcji, w przewidywanym czasie i w danych warunkach użyłkowania. Nie oznacza to 
wcale, że zawsze trzeba "podobne naprawiać podobnym", choć ta zasada sprawdza się 
zazwyczaj dobrze w murach starych, historycznych. Ważne jest, aby naprawa dobrze 
współpracowała z naprawianym murem. 

Istotnym warunkiem kompatybilności materiałów jest zapewnienie podobnych 
parametrów odkształceniowych (szczególnie modułu sprężystości i współczynnika 
Poissona, współczynnika rozszerzalności termicznej oraz współczynników pełzania i 
skurczu) [38]. Przy znacznych różnicach tych parametrów może dojść do niekorzystnego 
układu sił wewnętrznych i do powstania wtórnych uszkodzeń (np. od wpływów 
termicznych) . W kryteriach doboru odpowiedniego sposobu naprawy i materiałów do niej 
użytych należy również uwzględnić ognioodporność, odporność na korozję, prostotę 
wykonania naprawy oraz koszty tej naprawy. 
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3. Przemurowanie 
 

3.1. Zasady stosowania metody 
 
Przemurowanie jest jedną z najstarszych i najczęściej stosowanych metod naprawy 

zarysowanych murów. Stosuje się je zazwyczaj w przypadkach, gdy rysy nie biegną przez 
całą wysokość ściany murowanej [34] oraz gdy rozwarcie rysy jest większe niż 5 mm [[52], 
[36], Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania., [40]]. Celem naprawy przez 
przemurowanie jest odtworzenie pierwotnego wiązania elementów murowych, tak aby 
zapewnić scalenie rozdzielonych rysą części murowanej ściany [[36], [52]]. Dlatego 
przemurowanie muru wykonuje się jedynie w bezpośredniej bliskości rysy, rzadziej zaś 
przemurowaniem obejmuje się duże fragmenty ścian [51]. 

 
3.2. Technologia wykonania i stosowane materiały 

 
Przemurowanie zarysowanego muru polega na usunięciu (wyjęciu) z muru 

uszkodzonych elementów murowych i zastąpieniu ich elementami nowymi. Usunięciu 
podlegać powinny elementy murowe bezpośrednio sąsiadujące z zarysowaniem (na 
szerokość dwóch elementów) oraz do dwóch warstwy elementów zabudowanych powyżej i 
poniżej zarysowania - rys. 3 [24]. Ideą przemurowania jest odtworzenie pierwotnego układu 
elementów murowych w ścianie (wątku, wiązania), dlatego przed rozbiórką należy wykonać 
inwentaryzację lub dokumentację fotograficzną zarysowanej strefy [51]. Nie odtwarza się 
pierwotnego wiązania elementów murowych jedynie w wypadku, gdy było ono 
nieprawidłowe i przez to powodowało lub przyspieszało powstanie zarysowań. 

 

 

Rys. 3. Naprawa zarysowanego muru przez przemurowanie: a) przed naprawą, b) po 
naprawie, 1- murowana ściana, 2- rysa, 3- obszar do rozbiórki, 4- mowy mur 

 
Zarysowany obszar muru należy rozebrać w taki sposób, aby istniejącym murze 

powstały strzępia umożliwiające połączenie z nowym fragmentem ściany. Rozbiórkę muru 
prowadzi się zazwyczaj ręcznie lub przy użyciu ręcznego sprzętu mechanicznego. Podczas 
rozbiórki nie należy wprowadzać do ściany dodatkowych naprężeń czy wibracji [51]. Po 
rozebraniu obszaru zarysowanego muru należy oczyścić powierzchnie z kurzu i pyłu, a 
przed rozpoczęciem przemurowywania obficie skropić wodą [50]. 
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Wykonując przemurowanie należy w jak największym stopniu wykorzystać istniejące 
elementy murowe. Nowe elementy murowe i zaprawę należy dobrać w taki sposób, aby ich 
paramenty mechaniczne nie odbiegały istotnie od paramentów zaprawy i elementów w 
istniejącym murze [[36], [24], [51], [52], [41]]. W wielu krajowych publikacjach (np. w 
[40], [50], [64], [35]) zaleca się do przemurowań stosować mocne cegły ceramiczne i mocną 
zaprawę cementową. Nie jest to podejście właściwe, szczególnie w murach starych, 
wzniesionych na zaprawie wapiennej. W murach takich przemurowany obszar z nowego 
mocnego muru będzie działał jak klin i może doprowadzić do kolejnych uszkodzeń, które 
powstaną poza strefą wzmocnioną. Przy doborze materiału na przemurowanie znacznie 
lepiej jest kierować się zgodnością pod względem wytrzymałości i odkształcalności w 
stosunku do materiałów istniejących. W celu określenia parametrów wytrzymałościowych i 
odkształceniowych można kilka elementów murowych i fragmenty zaprawy z rozebranego 
obszaru poddać badaniom w maszynie wytrzymałościowej.  

Przemurowania z mocnych zapraw i wytrzymałych elementów murowych nie zawsze 
muszą być nieskuteczne. Jeśli tylko naprawa spełnia opisaną wyżej zasadę kompatybilności 
stary i nowy mur będą współpracowały w przenoszeniu obciążeń. Czasem dopuszcza się 
wykonywanie przemurowań zarysowanych murów kamiennych przy użyciu cegły 
ceramicznej (rys. 4 wg [51] i rys. 5). Na rys. 6 pokazano przykłady poprawnych 
przemurowań murów z cegły, w których podczas kilkuletniej eksploatacji nie powstały 
nowe uszkodzenia. Na rys. 7 zamieszczono widok przemurowań muru wież zabytkowych 
kościołów, przy użyciu zaprawy specjalnej (przeznaczonej do napraw obiektów 
zabytkowych) oraz dawnych elementów murowych, a na kolejnym rysunku (rys. 8) 
przykłady niewłaściwych przemurowań w obiektach zabytkowych. Na rys. 9 pokazano 
przykłady nieodpowiednich napraw murów budynków mieszkalnych. 

 

 

Rys. 4. Naprawa zarysowanego muru kamiennego murem z cegły pełnej [51] 
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Rys. 5. Ceramiczne mury wokół otworów okiennych w kamiennym murze  
(fot. dominatura.pl) 

 

   

   

Rys. 6. Przykłady poprawnych przemurowań  
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a) 

  

b) 

  

Rys. 7. Przemurowania uszkodzonych ścian wieży zabytkowych kościołów przy użyciu 
dawnych elementów murowych (odzyskanych z rozbiórki) i specjalnej zaprawy: a) Bazylika 

W Dąbrowie Górniczej, b) Kościół Mariacki Katowice 
 

  

  

Rys. 8. Przykłady nieodpowiednich przemurowań w obiektach zabytkowych. Zastosowano 
elementy murowe o znacznie różnych parametrach wytrzymałościowych i 

odkształceniowych, mniejszych wymiarach oraz innej kolorystyce. Przemurowania 
wykonano na zaprawie cementowej 
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Rys. 9. Przykłady nieodpowiednich przemurowań w budynkach mieszkalnych  
(brak odpowiednich przewiązań, niedostosowanie elementów murowych i zaprawy  

do muru istniejącego, wypełnianie otworów po uszkodzonych elementach  
murowych zaprawą cementową) 

 

Podczas wykonywania przemurowań zarysowanych ścian należy stosować się do 
następujących wytycznych [[52], [36], [40]]: 

• Przemurowania ścian o grubości mniejszej niż 1,5 cegły wymagają rozbiórki w 
obrębie rysy. Mury grubsze można natomiast przemurować bez rozbierania na całej 
wysokości rysy - najpierw z jednej strony, a później ze strony drugiej.  

• Uszkodzone fragmenty ścian rozbiera się odcinkami o szerokości nie większej niż 
1,2 m.  

• Przed rozbiórką zarysowanych ścian należy podstemplować stropy w strefie 
naprawy, szczególnie gdy spękania występują na całej wysokości kondygnacji. 
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Podstemplowanie jest ponadto konieczne, gdy nad rozbieranym otworem znajduje 
się belka lub żebro stropowe.  

• Po rozbiórce zarysowanej strefy należy ją przemurować najpóźniej w dniu 
następnym.  

• Odległość między kolejnymi przemurowaniami wykonywanymi w tej samej ścianie 
musi być większa niż wysokość kondygnacji. Gdy odległość ta jest mniejsza, to 
kolejne przemurowanie można wykonać dopiero po uzyskaniu odpowiedniej 
wytrzymałości przemurowania poprzedniego. 

• Gdy obszar przemurowania (szczególnie jego szerokość) jest znaczny wówczas 
należy uwzględnić możliwość powstania zarysowań skurczowych w miejscach 
połączeń starego i nowego muru. W takim wypadku zaleca się stosowanie zbrojenia 
kotwiącego lub murowanie na zaprawach bezskurczowych. 

 
Po wykonaniu przemurowania zaleca się zabezpieczyć nowy fragment ściany przez 

nadmiernym wysychaniem np. przez zastosowanie powierzchniowego przekrycia z folii. 
Przed demontażem stempli zapewniających odciążenie ściany na czas naprawy należy 
skontrolować stan spoin w styku starego i nowego muru [51]. Usuwanie stempli powinno 
być prowadzone stopniowo i być rozłożone w czasie. 

 

3.3. Analiza obliczeniowa 
 
Przy stosowaniu naprawy metodą przemurowania zarysowań z reguły nie wykonuje się 

żadnych obliczeń [34]. Jest to podejście poprawne, ale jedynie w sytuacjach, gdy rysa nie 
rozwidla się, a po usunięciu uszkodzonych elementów murowych, powstały otwór nie jest 
zbyt duży (zbyt szeroki). Gdy naprawa wymaga wykonania szerokiego otworu, to ściany po 
obu stronach tego otworu będą zmuszone przejąć obciążenia przypadające na mur 
zlokalizowany pierwotnie w bezpośredniej bliskości rysy. Wzrośnie zatem ich wytężenie. 
Ściany takie powinno się sprawdzić obliczeniowo, a w wypadku przekroczenia 
obliczeniowej nośności odciążyć je przed rozbiórką muru, np. przez podparcie stropów w 
celu przejęcia ich reakcji na czas wykonywanej naprawy. 

 

3.4. Współpraca strefy wzmocnionej z murem istniejącym 
 
Po wykonaniu przemurowania, przy braku wcześniejszego odciążenia ściany, nowy 

fragment muru „włączy się” do współpracy w przenoszeniu obciążeń dopiero w sytuacji, 
gdy naprężenia w murze przekroczą wartość istniejącą w trakcie wykonywania naprawy 
[34]. Wiąże się to z tym, że stanowi obciążenia, który się ustabilizował w murze po 
usunięciu uszkodzonych elementów, odpowiada pewien ustalony stan odkształceń. Po 
wykonaniu przemurówki nowy fragment muru będzie przenosił obciążenia dopiero w 
momencie wystąpienia dalszych odkształceń ściany. Będzie to miało miejsce w przypadku 
wzrostu obciążenia lub narastania odkształceń na skutek reologii zaprawy. Dlatego często 
zaleca się odciążenie ściany przed naprawą. 

 
 
 
 
 



 12 

4. Zszycie rys zbrojeniem 
 

4.1. Zasady stosowania metody 
 
Naprawa muru poprzez zszycie rys za pomocą zbrojenia powoduje wzrost 

wytrzymałości muru na rozciąganie w kierunku równoległym do spoin wspornych oraz 
zazwyczaj wzrost wytrzymałości muru na ścinanie i ściskanie [[36], [51]]. Dlatego tą 
metodę powinno się stosować, gdy przyczyna powstania uszkodzeń nie jest jednoznacznie 
określona i nie ma możliwości jej wyeliminowania [60], gdy przyczyn powstania zarysowań 
jest wiele i nie da się w pełni wszystkich wyrugować, ewentualnie gdy przyczyna jest 
dobrze rozpoznana, lecz nie ma technicznych możliwości jej całkowitego usunięcia. 
Zszycie  rys  można zastosować również w wypadku, gdy zachodzi konieczność 
wzmocnienia muru z uwagi na dodatkowe obciążenia, np. wynikające z planowanych 
przebudów i nadbudów. 

 

4.2. Technologia wykonania i stosowane materiały 
 
Technologia wykonania wzmocnienia polega na usunięciu zaprawy spoiny wspornej 

(najczęściej mechanicznie) na głębokość 4÷6 cm (rys. 10a), umieszczeniu w wykonanej 
bruździe zaprawy za pomocą specjalnego aplikatora (rys. 10b), osadzeniu w niej pręta 
zbrojeniowego (rys. 10c) i wypełnieniu bruzdy zaprawą (rys. 10d), aż do lica muru [[2], 
[25], [36], [51], [52], [50], [60], [42], [59], [65]]. Gdy mur nie jest tynkowany, a zaprawa 
stosowana do osadzenia prętów zszywających istotnie różni się barwą od zaprawy spoin to 
można podczas realizacji wzmocnienia pozostawić bruzdę o głębokości około centymetra 
do wypełnienia zaprawą o kolorystyce podobnej do zastosowanej w murze. Przed aplikacją 
zaprawy i prętów zszywających bruzdę należy obficie polać wodą.  

 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 

Rys. 10. Technologia wykonania naprawy przez zszycie rysy (opis w tekście) 
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Mury o grubości jednej cegły zszywa się najczęściej z jednej strony (rys. 11a), a mury 
grubsze można zszywać z dwóch stron (rys. 11b). Czasem zszyciu na dwóch płaszczyznach 
ściany towarzyszy również założenie kotew poprzecznych, szczególnie w murach 
warstwowych, szczelinowych lub murach z wewnętrzną zasypką (rys. 11c). Kotwy takie 
można osadzać na zaprawie w nawierconych otworach, ewentualnie można wykorzystać 
kotwy specjalne o przekroju spiralnym, niewymagające obecności zaprawy. W wypadku 
konieczności uzyskania większej wytrzymałości można również zastosować podwójne pręty 
w każdej bruździe (rys. 11d). Wówczas zaleca się, aby bruzda miała głębokość 6 cm. 
Głębokość bruzdy, niezależnie czy wykonuje się ją z jednej czy z obu stron ściany, nie 
powinna przekraczać 1/3 grubości muru [51]. W pracy [50] zalecono dodatkowo przed 
wykonaniem zszycia muru wypełnić rysę metodą iniekcji. W przypadku zarysowań o 
rozwarciu mniejszym niż 0,4 mm zabieg taki nie jest jednak konieczny. Alternatywą dla 
iniekcji jest wykonanie przemurowania. W praktyce często podczas zszywania muru 
wykonuje się właśnie przemurowania (rys. 12).  

 

 

Rys. 11. Wzmocnienie muru przez zszycie rysy zbrojeniem: a) mur grubości jednej cegły,  
b) mur grubości > niż 1 cegła, c) mur warstwowy z zasypką, d) podwójne pręty w bruździe, 

1- naprawiana rysa, 2- wzmocnienie przez zszycie rys, 3- kotwy poprzeczne  



 14 

 

Rys. 12. Przykład zszycia rysy i przemurowania (fot. Z. Pająk) 
 

Rozstaw prętów zszywających i ich długość powinny wynikać z obliczeń statyczno-
wytrzymałościowych (zob. punkt 4.3). W wypadku, gdy takich obliczeń nie prowadzi się to 
wzmocnienie projektuje się najczęściej na tzw. inżynierskie wyczucie. Wiele publikacji 
[[35], [50]] podaje wytyczne dotyczące zasad rozmieszczania prętów zszywających i 
przyjmowania ich długości. Na ogół zaleca się, aby długość zakotwienia pręta 
zbrojeniowego Lz poza rysę wynosiła co najmniej 50 cm, a rozstaw prętów c - maksymalnie 
co 3-4 spoiny wsporne w murze wzniesionym z klasycznej cegły. W pracy [32] podjęto 
próbę określenia potrzebnej długości zakotwienia prętów LZ. W tym celu wykonano 
obliczenia numeryczne modelując pracę wzmocnionego muru. W analizie obliczeniowej 
zastosowano uproszczony mikromodel, w którym elementy murowe i spoiny modelowano 
jako tarcze izotropowe, pracujące w płaskim stanie naprężenia. W kolejnych obliczeniach 
zmieniano długość zakotwienia LZ i jego średnicę φ. Na rys. 13 pokazano wykres 
przedstawiający zależność koncentracji poziomych naprężeń rozciągających σmax/σśr od 
długości zakotwienia LZ i średnicy prętów φ. Analizowano wielkości naprężeń w przekroju 
usytuowanym na końcach długości zakotwienia. Z wykresu wynika, że ze wzrostem 
długości LZ, niezależnie od średnicy prętów, następuje zmniejszenie koncentracji naprężeń 
w analizowanym przekroju. Przy długości LZ = 100 cm stosunek maksymalnych naprężeń 
rozciągających σmax do naprężeń średnich σśr wykosi około 1,3, a gdy długość zakotwienia 
pręta poza rysę LZ = 50 cm stosunek ten wynosi już ponad 2,0. Należy zatem przyjąć, że 
długość zakotwienia powinna wynosić około 100 cm, i to niezależnie od średnicy 
zastosowanych prętów. Przy takiej długości prętów maleje bowiem prawdopodobieństwo 
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powstania rys wtórnych, zlokalizowanych poza obszarem wzmocnionym. W pracy [25] 
podano, że długość zakotwienia równą LZ = 50 cm można przyjmować jedynie w wypadku, 
gdy na końcach prętów zastosuje się haki proste. Haki takie osadza się albo poziomo w 
zaprawie w wykutej bruździe (która wówczas musi na końcach zostać odpowiednio 
pogłębiona), lub umieszcza w spoinach czołowych, co wymaga dodatkowego 
wybruzdowania tych spoin (zob. rys. 12). 

 
 
 

 

Rys. 13. Zależność koncentracji poziomych naprężeń rozciągających w pionowym 
przekroju od długości zakotwienia Lz i średnicy φ prętów wg [32] 

 

Do klasycznego zszywania rys wykorzystuje się pręty o średnicach do 10 mm, gdyż 
muszą się one zmieścić w bruździe wykonanej w spoinie wspornej. W wypadku, gdy 
zszycie realizuje się w bruzdach wyciętych w elementach murowych ograniczenie to nie 
występuje. W pracy [25] rekomenduje się stasowanie prętów ze stali nierdzewnej. Zgodnie z 
punktem 4.3.3 normy PN-EN 1996-1-1 [N12] stal zbrojeniowa stosowana w konstrukcjach 
murowych powinna być dostatecznie trwała, albo jako stal antykorozyjna lub odpowiednio 

zabezpieczona. W przypadku, gdy stal węglowa wymaga osłony w celu zapewnienia 

odpowiedniej trwałości, należy ją galwanizować w taki sposób, aby powłoka cynkowa nie 

była cieńsza niż niezbędna do zapewnienia żądanej trwałości lub stal powinna mieć 

zapewnioną odpowiednią ochronę, na przykład poprzez pokrycie jej warstwą żywicy 

epoksydowej. Rodzaj stali zbrojeniowej i minimalny stopień jej zabezpieczenia należy 

dobierać odpowiednio do klasy ekspozycji w miejscu stosowania. Wzmacniane murowane 
ściany pracują zazwyczaj w środowisku suchym (klasa ekspozycji MX1 według PN-EN 
1996-2 [N13] - wnętrze budynku lub otynkowany mur w ścianach zewnętrznych, nie 
narażonych na średnie lub silne działanie deszczu, zabezpieczony przed zawilgoceniem), są 
narażone na działanie wilgoci lub zamoczenie (klasa ekspozycji MX2 według [N13] - mury 
w ścianach zewnętrznych chronione przez gzymsy lub okapy, nie podlegające silnemu 
działaniu deszczu ani mrozu) oraz są narażane na cykliczne zamrażanie/rozmrażanie (klasa 
ekspozycji MX3 według [N13]). W tablicy zamieszczonej w punkcie 4.3.3 normy PN-EN 
1996-1-1 [N12] podano wytyczne dotyczące doboru stali zbrojeniowej z uwagi na trwałość. 
Wynika z niej, że niezabezpieczoną stal węglową stosować można jedynie w murach 
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pracujących w klasie ekspozycji MX1 oraz MX3 w murze otynkowanym. Gdy ściana 
znajduje się w klasie ekspozycji MX2 należy stasować stal węglową zabezpieczoną przez 
cynkowanie lub inną równoważną metodą. Przy wyższych klasach ekspozycji norma [N12] 
zaleca już stosować austenityczną stal nierdzewną. 

Oprócz tradycyjnego zbrojenia ze stali węglowej lub nierdzewnej coraz częściej stosuje 
się zbrojenie systemowe o przekroju spiralnym ze stali austenitycznej [[36], [37], [52], [59], 
[60]] lub jako zbrojenie wykorzystuje się elementy niemetaliczne: pręty bazaltowe [[51], 
[53]] oraz laminaty FRP (fibre-reinforced polymer) [[2], [42], [51]]. Pręty spiralne są 
polecane w wielu publikacjach [[36], [37], [52], [60], [59]], jako dobra alternatywa dla 
zszycia przy użyciu zwykłych prętów zestali węglowej. W wypadku zastosowania zbrojenia 
niemetalicznego nie ma problemów z zapewnieniem odpowiedniej trwałości naprawy.  

Pręty zbrojeniowe w bruździe osadza się na zaprawie. W wielu publikacjach [np. [25], 
[35], [50], [60]] zaleca się stosowanie zapraw cementowych. Wynika to z faktu, że o 
nośności wzmocnienia decyduje przyczepność miedzy zaprawą a murem w bruździe, a ta 
wypadku zaprawy cementowej, przy długości zakotwienia większej niż 50 cm, jest 
zazwyczaj wystarczająca. Należy tu jednak pamiętać o zdefiniowanej wyżej zasadzie 
kompatybilności. W wypadku murów wykonanych na podatnych zaprawach wapiennych 
zastosowanie sztywnej zaprawy cementowej może powodować powstanie wtórnych 
uszkodzeń. Dlatego w przypadku takich murów w pracy [60] zalecano stosowanie zapraw 
cementowo-wapiennych. W pracy [25] zalecono natomiast w takim przypadku zastosowanie 
zaprawy z cementu białego. W rozwiązaniach systemowych z prętami o przekroju 
spiralnym wykorzystuje się zaprawę systemową na bazie cementu. Zaprawę uzyskuje się 
mieszając suchą mieszankę z ciekłym komponentem tuż przed wykonaniem naprawy. Niska 
proporcja cieczy do proszku, zapewnia właściwości tiksotropowe zaprawy, która całkowicie 
wypełnia bruzdę, pozwalając na uzyskanie dobrej przyczepności między wzmocnieniem, a 
murem. Dlatego w wytycznych producentów tych systemów dopuszcza się długości 
zakotwienia rzędu 50 cm [[M4], [M5], [M6], [M7]]. Zaprawy systemowe z reguły szybko 
osiągają dużą wytrzymałość na ściskanie (25 MPa po jednym dniu, 45 MPa po tygodniu i 60 
MPa po dwóch tygodniach). 

Do wzmocnienia murowanych ścian stosowane bywają również płaskowniki układane 
prostopadle do rysy na licu muru i mocowane do ściany sprężonymi sworzniami poza 
obszarem zarysowania [[36], [52]]. Jest to swego rodzaju zszycie zewnętrzne, w którym 
współpracę muru z płaskownikami lub blachami zapewniają siły tarcia wymuszone przez 
sworznie sprężające zabudowane w rozstawie 1÷1,5 grubości ściany. W pracy [24] 
skrytykowano jednak wszelkiego typu wzmocnienia przy użyciu zewnętrznych obejm z 
płaskowników mocowanych śrubami mechanicznie do muru. Faktycznie, szczególnie przy 
zbyt rzadkim rozstawie sworzni sprężających lub zastosowaniu zwykłych śrub, 
wzmocnienie takie będzie nieefektywne (nie uzyska współpracy muru i płaskownika), a 
nawet może prowadzić do uszkodzeń wywołanych przez koncentrację naprężeń w okolicach 
mocowań. Widok takich uszkodzeń pokazano na rys. 14., na którym w miejscach zakotwień 
śrub mocujących blachy widoczne są wtórne zarysowania. 
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Rys. 14. Nieskuteczne naprawy zarysowań przez blachy mocowane do muru śrubami 
(fot. R. Jasiński) 

 
 
Na rys. 15 pokazano przykłady wzmocnień przez zszycie rys, wykonanych w murach z 

cegły. W wypadku klasycznych murów ze zwykłymi spoinami pręty zszywające umieszcza 
się w bruzdach wykonanych w spoinach wspornych. Zarysowania wymagające naprawy 
występują również jednak w murach współczesnych, często wznoszonych na spoinach 
cienkich. Pojawia się zatem problem związany z brakiem możliwości wykonania bruzdy w 
spoinie. W wypadku murów wykonanych z elementów grupy 1 (elementy pełne oraz z 
drążeniami których objętość jest mniejsza niż 25% objętości elementu murowego) naprawę 
realizuje się w mechaniczne wykonanych bruzdach usytuowanych w połowie wysokości 
elementów murowych (rys. 16). Najczęściej wzmacnia się każdą warstwę bloczków. 
Podobnie można postąpić w elementach drążonych grupy II i III, przy czym należy z góry 
założyć, że zużycie zaprawy do osadzania zbrojenia zszywającego wzrośnie o minimum 
30÷50%. Aby ograniczyć zużycie zaprawy stosuje się specjalne siatki ze stali nierdzewnej 
(rys. 17), które montuje się w wykonanych bruzdach (rys. 18) przed aplikacją zaprawy. Na 
rynku dostępne są nawet siatki fabrycznie wygięte w kształt litery U, dostosowane do 
typowych wymiarów bruzd wykonywanych w spoinach wspornych. Wymiary takiej siatki 
wynoszą 9x35x1000mm. Siatki mogą być również stosowane w murach warstwowych (zob. 
rys. 11c), w celu zapobiegania wnikaniu zaprawy w zasypkę. Należy pamiętać, że 
wykonywanie bruzd w elementach ceramicznych i silikatowych grupy II i III może być 
utrudnione z uwagi na kruchość cienkich ścianek tych elementów. 
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a) 

  

b) 

  

c) 

  

d) 

  

Rys. 15. Widoki i szczegóły napraw murów przez zszycie rys: a) budynek mieszkalny w 
Gliwicach, b) budynek wielorodzinny w Bytomiu (fot. M. Korusiewicz), c) budynek 

wielorodzinny w Gliwicach (fot. R. Jasiński), d) kościół w Bytomiu-Karbiu (fot. Z. Pająk) 
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Rys. 16. Przykład zszycia rys w murze z betonu komórkowego (fot. [M5]) 
 

 

Rys. 17. Sitaka ze stali nierdzewnej do stasowania w bruzdach murów wykonanych z 
elementów drążonych (fot. [M5]) 

 

 

Rys. 18. Sitaka ułożona w bruździe muru (fot. [M5]) 
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4.3. Analiza obliczeniowa 
 
W wypadku naprawy metodą zszycia rys przeprowadzenie analizy obliczeniowej 

wymaga określenia wielkości naprężeń rozciągających, które spowodowały uszkodzenie lub 
które mogą wystąpić we wzmacnianej ścianie po modernizacji obiektu (np. nadbudowie). 
Dokładne wyznaczenie naprężeń rozciągających jest zazwyczaj dość pracochłonne. Przede 
wszystkim trzeba dokładnie ustalić historię obciążenia konstrukcji, co wiąże się z 
dokładnym rozeznaniem przyczyn powstania uszkodzeń. Następnie określa się naprężenia 
rozciągające z wykorzystaniem modeli numerycznych bazujących na metodzie elementów 
skończonych. W związku z koniecznością zamodelowania dużych elementów, fragmentów 
budynków lub nawet całych budynków w analizach numerycznych najczęściej wykorzystuje 
się modele homogeniczne. W modelach tych przyjmuje się uśrednione wartości parametrów 
wytrzymałościowych i odkształceniowych, określane na podstawie normy PN-EN 1996-1-1 
[N12]. Stosując modele liniowo-sprężyste należy pamiętać, że poziom naprężeń rysujących 
uzyskiwany z takich modeli jest zazwyczaj niższy od naprężeń uzyskiwanych w badaniach 
[13]. Wynika to z bezpiecznego przyjęcia niskich parametrów wytrzymałościowo-
odkształceniowych w normie [N12]. Na rys. 19 pokazano przykład wyznaczenia naprężeń 
rysujących w narożu budynku. 

 
a) b) 

 

 

c) 

Rys. 19. Przykład określenia naprężeń rozciągających w narożniku murowanego budynku: 
a) Schemat obciążenia modelu obliczeniowego, b) widok modelu obliczeniowego,  

c) wartości naprężeń rozciągających (usunięto elementy, w których przekroczone została 
przyjęta wytrzymałość muru na rozciąganie) [[12], [13]] 
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W analizach obiektów modernizowanych może wystąpić problem z określeniem 
wytrzymałości muru, po przekroczeniu której może nastąpić jego zarysowanie. W pracy 
[36] podano, że zarysowania konstrukcji murowych od obciążeń stałych i zmiennych mogą 
nastąpić na skutek ściskania miejscowego, rozciągania lub ścinania. Zakładając, że na etapie 
projektu modernizacji obiektu budowlanego zostanie zapewniony warunek nośności na 
obciążenia skupione, jako kryterium zarysowania (a w konsekwencji stosowania zbrojenia 
w murze) przyjąć należy warunki na nieprzekroczenie charakterystycznej wytrzymałości 
muru na rozciąganie i ścinanie [13]. Niestety obowiązujące obecnie normy do 
projektowania konstrukcji murowych, z Eurokodem na czele, nie definiują wytrzymałości 
muru na rozciąganie ft. W archiwalnej krajowej normie PN-B-03002:1999 [N1], opartej na 
projekcie EC-6, zamieszczono zapis, że wytrzymałość charakterystyczną na rozciąganie ftk 
należy przyjmować równą wytrzymałości na zginanie z płaszczyzny ściany. Każdorazowo 

należy określić kierunek działania głównych naprężeń rozciągających względem płaszczyzny 

spoin wspornych i w zależności od tego przyjmować z tablicy, w normie wartości 

wytrzymałości ftk = fxk1 lub też ftk = fxk2. Co ciekawe, w przypadku zniszczenia w płaszczyźnie 
równoległej do spoin wspornych, przy murach wykonanych z większości rodzajów 
elementów murowych norma PN-B-03002:1999 [N1] podawała zerową wytrzymałość fxk1. 
W obowiązującej normie PN-EN 1996-1-1 [N12] wartości te nie są już zerowe, a same 
tablice definiujące wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu uległy znacznej rozbudowie. 
Wartości wytrzymałości fxk2, gdy zniszczenie (zarysowanie) następuje prostopadle do spoin 
wspornych mają podobny rząd wielkości jak w normie archiwalnej. Dlatego wydaje się 
dopuszczalne przyjęcie definiowanej przez EC-6 wytrzymałości na rozciąganie przy 
zginaniu jako wartości granicznej powstania zarysowań przy rozciąganiu osiowym. Drugie 
kryterium nie budzi już takich kontrowersji, gdyż PN-EN 1996-1-1 [N12] definiuje wartość 
charakterystycznej wytrzymałości muru na ścinanie, uzależnionej od początkowej 
wytrzymałości muru na ścianie fvko i wielkości średnich obliczeniowych naprężeń 
ściskających σd. 

Znając wielkość naprężeń rozciągających, średnicę pręta zszywającego przyjąć można 
ze wzoru: 

yd

t

fn

th

⋅⋅

⋅⋅⋅
≥

π
σ

φ
4

 (1) 

gdzie: 
φ – średnica pręta, 
σt – poziome naprężenia rozciągające w murze, 
h – odległość między prętami (między spoinami wspornymi ze wzmocnieniem), 
t – grubość muru, 
n – ilość prętów w jednym poziomie wzmocnienia, 
fyd – obliczeniowa granica plastyczności stali. 
 

Gdy znana jest wytrzymałość na wyrywanie pręta zbrojeniowego z zaprawy (niektórzy 
producenci podają ten parametr) to można sprawdzić, czy przyjęta długość zakotwienia jest 
poprawna: 

za fun

th
L t

z ⋅⋅
⋅⋅

≥
σ

 (2) 

gdzie: 
fz– wytrzymałość na wyrywanie (pręta z zaprawy lub zaprawy z prętem z muru), 
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ua – obwód pręta (przy zniszczeniu przez wyrwanie pręta za zaprawy) lub obwód wzdłuż 
przekroju powierzchni kontaktu zaprawy wzmocnienia z murem (przy zniszczeniu 
przez wyrwanie wzmocnienia z muru), 

Lz – długość zakotwienia pręta po jednej stronie rysy. 
 
Prowadzenie analiz obliczeniowych wzmocnień przez zszycie rys bywa w praktyce 

często pomijane z uwagi na uciążliwość modelowania numerycznego. Wówczas naprawa 
projektowana jest na tzw. inżynierskie wyczucie, na podstawie wytycznych i zaleceń 
dotyczących rozstawu zbrojenia i jego długości. Należy jednak pamiętać, że projektant 
bierze odpowiedzialność za zaprojektowane wzmocnienie i w wypadku wystąpienia rys 
wtórnych może ponieść konsekwencje tych zdarzeń. 

 
4.4. Współpraca strefy wzmocnionej z murem 

 
Naprężenia rozciągające, działające prostopadle do płaszczyzny zarysowania, przekazują 

się z muru na wzmocnienie dzięki siłom przyczepności. Jeżeli nośność wzmocnienia będzie 
za mała to nastąpią dalsze uszkodzenia ściany. Zniszczenie wzmocnienia może wystąpić 
przez zerwanie pręta zbrojeniowego w rysie, wyrwanie pręta z zaprawy, wyrwanie pręta 
wraz z zaprawą z muru lub wyrwanie wzmocnienia z fragmentami elementów murowych ze 
ściany. Może również wystąpić zniszczenie łączące kilka wymienionych wyżej typów (zob. 
rys. 1c, gdzie w spoinie górnej zerwanie pręta w rysie, a w spoinie dolnej wyrwanie pręta 
wraz z zaprawą i fragmentami elementów murowych). Oprócz zniszczenia samego 
wzmocnienia może również wystąpić zarysowanie wtórne, tuż za strefą wzmocnienia. W 
pracy [32], na podstawie analiz numerycznych, uzyskano wykres zależności koncentracji 
poziomych naprężeń stycznych w miejscu kontaktu prętów i zaprawy od długości 
zakotwienia prętów różnej średnicy (rys. 20). Stosunek naprężeń stycznych τmax/τsr w 
poziomym przekroju w miejscu kontaktu między prętem a zaprawą zwiększa się ze 
wzrostem długości Lz. Dla prętów o mniejszej średnicy występuje większa koncentracja 
naprężeń stycznych w pobliżu istniejącej rysy, co może spowodować wystąpienie rys 
ukośnych w murze lub utratę przyczepności między prętami i zaprawą.  

 

 

Rys. 20. Zależność τmax/τśr od długości zakotwienia Lz i średnicy φ prętów [32] 
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Wpływ średnicy pręta na rozkład naprężeń stycznych zasygnalizowano również w pracy 
[36]. W końcowej części pręta o dużej średnicy występuje niekorzystna koncentracja 
naprężeń stycznych mogąca doprowadzić do powstania wtórnych rys pionowych (rys. 21). 
W wypadku prętów cienkich koncentracja ta występuje w pobliżu istniejącej rysy. 

 

 

Rys. 21. Rozkład naprężeń stycznych τ między murem a prętami różnej średnicy [36]:    
1- wzmacniany mur , 2- zarysowanie, 3- pręt mniejszej średnicy,  

4- pręt większej średnicy 
 

W wielu publikacjach (np. [[36], [59]]) do napraw murów zaleca się zastosowanie 
rozwiązań systemowych ze spiralnymi prętami. Badania potwierdzają skuteczność tych 
rozwiązań (zob. punkt 4.5). W żadnej publikacji autor nie znalazł jednak informacji 
dotyczących współpracy systemu z murem. Na potrzeby niniejszej pracy wykonano kilka 
prostych badań materiałowych, które pozwoliły przybliżyć mechanizm pracy wzmocnienia 
systemowego oraz wzmocnienia przy użyciu żebrowanego pręta średnicy 6 mm na zaprawie 
cementowej. W pierwszej kolejności wykonano próbę rozciągania stali zbrojeniowej 
zgodnie z normą PN-EN ISO 6892-1 [N2]. Badano pręty nieobrobione mechanicznie, 
średnicy 6 mm (w wypadku prętów spiralnych średnica zewnętrzna) i gatunków: St3SY 
(gładkie), 18G2, pręty ze stali nierdzewnej 2H13 oraz systemowe pręty spiralne. Wyniki 
badań w postaci wykresu siła - odkształcenie pokazano na rys. 22 i w tablicy 1. 
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Rys. 22. Wyniki próby rozciągania prętów o średnicy 6 mm różnych gatunków 
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Tablica 1.  Wyniki próby rozciągania 

Rodzaj pręta 
Granica 

plastyczności stali, 
N/mm2 

Wytrzymałość na 
rozciąganie, 

N/mm2 

Moduł 
sprężystości,  

N/mm2 
St3SY 362 425 210000 
18G2 445 596 208000 
2H13 564 834 212000 

Pręt spiralny 854 1141 168000 
 

Wyniki pokazane na rys. 22 i w tablicy 1 świadczą o innej charakterystyce odkształceniowej 
prętów spiralnych w porównaniu do zwykłych prętów stosowanych w budownictwie. 
Mniejszy moduł sprężystości pozwala na większe odkształcenia, przez co pręty spiralne 
lepiej współpracują w murze, już przy małych naprężeniach rozciągających. 

Oprócz próby rozciągania prętów wykonano również podstawowe badania materiałowe 
zaprawy systemowej zgodnie z PN-EN 1015-11 [N11]. W celu porównania wyników 
wykonano również takie same badania dla cementowej zaprawy normowej (1:3) o wagowej 
proporcji składników: 450 gram cementu, 1350 g piasku normowego oraz 2254 g wody. Z 
obu zapraw wykonano po 3 beleczki o wymiarach 40x160x160 mm. Sposób wykonania i 
dojrzewania próbek był zgodny z zaleceniami PN-EN 1015-11 [N11]. Widok próbek przed 
badaniami i w trakcie badań pokazano na rys. 23. Badania prowadzono po 28 dniach 
dojrzewania próbek. Wyniki badań zamieszczono w tablicy 2. 

 
a) b) 

  

c) d) 

  

Rys. 23. Badania zapraw zgodnie z PN-EN 1015-11 [N11]: a) próbki w formach, b) próbki 
przed badaniem, c) badanie na zginanie, d) badanie na ściskanie 
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Tablica 2. Wyniki badań próbek prostopadłościennych  

Rodzaj 
zaprawy 

Wytrzymałość na zginanie Wytrzymałość na ściskanie 

Nr 
próbki 

fmt,i 

N/mm2 
fmt,mv 

N/mm2 
Nr 

próbki 

fm,i 

N/mm2 fm,mv 

N/mm2 
½ beleczki beleczka 

Zaprawa 
zwykła 

1 5,90 

5,89 

1 32,92 
32,91 

32,02 

2 32,90 

2 5,59 
3 30,86 

31,44 
4 32,02 

3 6,19 
5 31,72 

31,71 
6 31,71 

Zaprawa 
systemowa  

1 9,91 

10,86 

1 59,50 
61,52 

58,96 

2 63,55 

2 11,69 
3 55,56 

54,84 
4 54,13 

3 10,97 
5 63,29 

60,53 
6 57,77 

 
Na podstawie wyników zaprezentowanych w tablicy 2 można stwierdzić, że 

wytrzymałość na zginanie i ściskanie zaprawy systemowej jest około dwukrotnie większa 
od wytrzymałości mocnej zaprawy cementowej. Może to być problem w murach starych, 
wznoszonych na zaprawie wapiennej, gdzie lokalna sztywna wkładka z takiej zaprawy może 
działać jak klin. 

Wraz z badaniami zaprawy na zginanie (rozciąganie przy zginaniu) i ściskanie 
przeprowadzono nieobjęte postawieniami norm badania próbek zbrojonych prętami 
zbrojeniowymi. Aby odwzorować geometrię zaprawy w wyciętej spoinie przyjęto przekrój 
próbek równy 10x40 mm i ich długość równą 160 mm. W środku szerokości i wysokości 
próbek umieszczono pręty spiralne i żebrowane (18G2) średnicy 6 mm, zagięte na końcach 
w celu zakotwienia (rys. 24). Próbki z zaprawy systemowej zbrojono prętami spiralnymi, 
natomiast próbki z zaprawy cementowej (1:3) zbrojono prętem żebrowanym. Próbki badano 
na zaginanie podobnie jak opisane wyżej próbki o wymiarach 40x160x160 mm. Widok 
próbek przed i w trakcie badania pokazano na rys. 25. Podczas badania na zginanie 
rejestrowano dodatkowo siłę, przy której pojawiła się pierwsza rysa. Wyniki badań 
zamieszczono w tablicy 3. 

 
a) b) 

  

Rys. 24. Przygotowanie próbek ze zbrojeniem  
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a)  

 

b) c) 

  

Rys. 25. Badania zbrojonych beleczek o wymiarach 10x40x160 mm: a) próbki przed 
badaniem, b) badanie próbki z zaprawy cementowej zbrojonej prętem żebrowanym,  

c) badanie próbki z zaprawy systemowej zbrojonej prętem spiralnym 
 

Tablica 3. Wyniki badań próbek o wymiarach 10x40x160 mm 

Rodzaj 
zaprawy 

Naprężenie przy zarysowaniu Wytrzymałość na zginanie 

Nr 
próbki 

fmcr,i 

N/mm2 
fmcr,mv 

N/mm2 
Nr 

próbki 
fmt,i 

N/mm2 
fmt,mv 

N/mm2 

Zaprawa 
zwykła 

pręt 
żebrowany 

φ6 mm 
(18G2) 

1 26,55 

28,91 

1 42,04 

42,04 2 30,98 2 35,84 

3 29,21 3 48,23 

Zaprawa 
systemowa 

pręt 
spiralny  

1 30,96 

31,86 

1 37,61 

35,99 2 31,86 2 34,51 

3 32,75 3 35,84 
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Próbki ze zbrojeniem spiralnym rysowały się nieco później i niszczyły nieco wcześniej niż 
próbki ze zbrojeniem w postaci pręta ze stali gatunku 34GS. Należy tu podkreślić, że pole 
powierzchni pręta spiralnego stanowi niecałe 30% pola powierzchni zbrojenia zwykłego, 
lecz granica plastyczności zbrojenia spiralnego jest prawie dwukrotnie większa. Można 
zatem przyjąć, że poziom naprężeń rysujących i wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu 
są podobne w rozwiązaniu tradycyjnym i systemowym. 
Na uwagę zasługuje również sposób zniszczenia próbek. Próbki zbrojone prętem ze stali 
gatunku 34GS rozpadały się po badaniu, natomiast próbki zbrojone prętem spiralnym uległy 
zarysowaniu, lecz pozostały w całości (rys. 26). 
 

 

Rys. 26. Widok próbek po badaniu, z lewej próbki zbrojone prętem ze stali gatunku 34GS,  
z prawej próbki zbrojone prętem spiralnym 

 
Próba rozciągania oraz opisane wyżej badania próbek zaprawy ze zbrojeniem nie dają 

informacji o skuteczności zakotwienia pręta zbrojeniowego. Dlatego przeprowadzono 
badania wyrywania pręta ze spoiny. W tym celu wykonano próbki złożone z dwóch cegieł 
ceramicznych zespolonych zaprawą cementową (2 próbki) lub zaprawą systemową (3 
próbki). W zaprawie, w środku szerokości i wysokości spoiny umieszczono pręty 
odpowiednio ze stali gatunku 18G2 i pręty spiralne. Długość zakotwienia pręta w zaprawie 
wynosiła więc 25 cm. Widok próbek pokazano na rys. 27. 

 

 

Rys. 27. Widok próbek przeznaczonych do badania zakotwienia prętów 
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Próbki badano po 28 dniach od ich wykonania, a samo badanie polegało na wyrywaniu 
pręta z modelu. Na zakotwienie pręta zbrojeniowego wpływ ma poziom naprężeń 
ściskających, dlatego wykonano cięgnowy układ sprężający składający się z blach 
dociskowych, czterech śrub oraz siłownika śrubowego i siłomierza. Za pomocą siłownika 
wymuszano naprężenia ściskające prostopadłe do powierzchni spoin wspornych. Próbki z 
zaprawą systemową i zbrojeniem spiralnym badano bez sprężenia (próbka oznaczona 
symbolem S-0,0) oraz przy sprężeniu równym 0,1 i 0,2 MPa (próbki oznaczone 
odpowiednio S-0,1 i S,02). Próbki z zaprawą cementową i prętem ze stali gatunku 18G2 
badano bez sprężenia (Z-0,0) i przy sprężeniu równym 0,1 MPa (Z-0,1). Podczas badania 
rejestrowano siłę wyrywającą, przemieszczenie pręta względem czoła próbki oraz siłę 
sprężającą (w modelach sprężonych). Widok modeli podczas badania pokazano na rys. 28, a 
wyniki badań w postaci wykresu siła wyrywającą - przemieszczenie pręta na rys. 29. 
Wyniki badań zestawiono również w tablicy 4. Uzyskaną z badań siłę wyrywającą 
zwiększono o ciężar modelu oraz ciężar systemu sprężającego. 

 
a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 

Rys. 28. Badania wyrywania prętów żebrowanych w zaprawie zwykłej, bez sprężenia (a) i 
sprężonych (b) oraz spiralnych w zaprawie systemowej bez sprężenia (c) i sprężonych (d) 
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Rys. 29. Widok próbek przeznaczonych do badania zakotwienia prętów 
 
 

Tablica 4. Wyniki badań wyrywania prętów 

Nr próbki 
Siła wyrywająca,  

kN 

Maksymalne 
przemieszczenie,  

mm 

Z-0,0 9,86 2,6 
Z-0,1 15,89 19,2 
S-0,0 6,20 43,4 
S-0,1 8,70 31,1 
S-0,2 9,17 21,6 

 
Na uwagę zasługuje sposób zniszczenia badanych modeli. W żadnym z modeli nie 

zerwano prętów zbrojeniowych, choć w wypadku próbki z prętem żebrowanym przy 
sprężeniu 0,1 MPa uzyskano siłę wyrywającą jednie o 5,5% niższą od siły zarywającej w 
próbie rozciągania. W wypadku próbki z prętem spiralnym przy sprężeniu 0,1 MPa 
uzyskano siłę stanowiącą 94% siły zrywającej, a przy sprężeniu 0,2 MPa blisko 99% siły 
zrywającej. Próbki z zaprawą cementową i prętem żebrowanym (φ6, 18G2) niszczyły się 
przez utratę przyczepności między zaprawą a cegłą (rys. 30), natomiast próbki ze 
zbrojeniem spiralnym przez wyrwanie pręta z zaprawy. 

Badanie wyrywania potwierdziło, że długość zakotwienia prętów zszywających powinna 
być większa niż 25 cm. Wówczas zniszczenie powinno przebiegać przez zerwanie 
zbrojenia. W próbkach z prętami żebrowanymi i zaprawą cementową maksymalne 
przemieszczania osiągnięto w momencie uzyskania największej siły wyrywającej. W 
próbkach z zaprawą systemową i zbrojeniem spiralnym po uzyskaniu maksymalnej siły 
następował jeszcze przyrost przemieszczeń z powolnym spadkiem siły. Pręty spiralne 
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wykazują znacznie większe przemieszczania w chwili zniszczenia modelu niż próbki z ze 
zbrojeniem w postaci pręta żebrowanego. 

 

  

Rys. 30. Widok próbek z zaprawą cementową i prętem żebrowanym po badaniu  
(z lewej próbka niesprężona) 

 
Przeprowadzone badania wykazały, że rozwiązanie systemowe z prętami spiralnymi jest 

w stanie przenieść większe odkształcenia niż równoważne rozwiązanie tradycyjne. Większa 
odkształcalność sytemu zapewnia lepszą współpracę wzmocnienia z murem. 

 
4.5. Wyniki badań efektywności wzmocnienia 

 
W ostatnich latach prowadzono badania murów ściskanych, ścinanych i zginanych 

wzmocnionych bądź naprawionych przez zszycie rys. Wśród publikacji dotyczących zszycia 
muru zbrojeniem wyróżnić należy te, w których dokonuje się wstępnego zarysowania, a 
następnie naprawia mur oraz te, w których przed badaniem wzmacnia się mur. W 
niniejszym punkcie przedstawiono wybrane wyniki badań efektywności napraw i 
wzmocnień. 

W pracach [[7], [8], [9]] przeanalizowano wpływ wzmocnienia czterema różnymi 
sposobami na zachowanie się murów ściskanych. Badania prowadzono na 18 modelach o 
wymiarach 25x96,5x103 cm, które wykonano z cegły pełnej na zaprawie cementowo-
wapiennej o stosunku cementu do wapna i piasku 1 : 1 : 6. Zbadano cztery serie (po trzy 
elementy w serii) modeli wzmocnionych oraz dwie serie tzw. próbek-świadków. W 
pierwszym etapie przebadano próbki-świadki - elementy niezarysowane bez wzmocnienia 
(seria B - pięć elementów). Kolejnym etapem badań było zarysowanie pozostałych 
elementów . Rysy generowano za pomocą pręta φ 16 mm ze stali gładkiej A-I, przez którego 
przekazywano siłę z głowicy prasy na element badawczy. Uzyskiwano w ten sposób 
pojedynczą rysę w środku elementu. Aby móc dokładnie określić wpływ zastosowanych 
sposobów wzmacniania, jako serię kontrolną zbadano trzy elementy zarysowane 
i niewzmocnione (seria C). Kolejne serie obejmowały już elementy wzmocnione przez 
zszycie rysy, które realizowano tylko z jednej strony elementu (w każdej serii, poza ostatnią, 
badano po trzy elementy badawcze). We wszystkich modelach wykonano trzy bruzdy, w 
których umieszczano zbrojenie (rys. 31). Pierwsza seria murów ze wzmocnieniem 
obejmowała modele wzmocnione przy użyciu prętów gładkich o średnicy φ 6 mm, 
osadzonych na zaprawie cementowo-wapiennej (seria D). Zaprawa ta miała parametry 
zbliżone do zaprawy zastosowanej do wznoszenia elementów badawczych. Do następnych 
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trzech sposobów wzmocnienia zastosowano system naprawczy z prętami spiralnymi. 
Pierwszy sposób systemowego wzmocnienia (seria E) był zbliżony do przyjętego w 
elementach wzmocnionych prętami gładkimi, a różnica polegała tu jedynie na zastosowaniu 
prętów spiralnych średnicy zewnętrznej 6 mm osadzanych na zaprawie systemowej. W 
drugim sposobie wzmocnienia systemowego użyto dwóch prętów zszywających w każdej 
bruździe (seria F), natomiast ostatni sposób naprawy (jeden model - G) polegał na 
zastosowaniu jednego pręta spiralnego w każdej bruździe i dodatkowo 9 kotew 
prostopadłych do płaszczyzny muru osadzonych w cegłach (rys.32).  

 

 
Rys. 31. Lokalizacja prętów zszywających rysę 

 

 
Rys. 32. Lokalizacja kotew prostopadłych do lica muru (symbol "x") 

 
Proces powstawania zarysowania oraz niszczenia przebiegał we wszystkich elementach 

niezbrojonych i niewzmocnionych podobnie. Przy osiągnięciu 40 ÷ 50 % maksymalnego 
obciążenia niszczącego w elementach zaczęły pojawiać się pierwsze rysy, które pod 
wpływem zwiększającego się obciążenia rozwijały się i łączyły, aż element podzielił się na 
trzy lub cztery oddzielne słupki. W podobny sposób niszczyły się elementy wstępnie 
zarysowane i niewzmocnione. Sposób zarysowania wszystkich wzmocnionych elementów 
był podobny, lecz zupełnie inny niż w wypadku modeli niewzmocnionych. W elementach 
wzmocnionych zniszczenie następowało zawsze w spoinie wewnętrznej (podłużnej) 
elementu. Wszystkie modele „rozłupywały się” dzieliły się na dwie niezależne tarcze. Na 
płaszczyźnie niewzmocnionej występowały drobne rysy pionowe, zaś na płaszczyźnie 
wzmocnionej stwierdzano brak zarysowań. Wyniki badań zamieszczono w tablicy 5, a na 
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rys. 33 pokazano uśrednione zależności naprężenie ściskające - pionowe odkształcenie 
muru. 

 
Tablica 5.  Wyniki badań efektywności wzmocnienia murów ściskanych [[7], [8], [9]]  

Seria lub model 
Wytrzymałość 
na ściskanie, 

MPa 

Współczynnik 
zmienności 

Moduł 
sprężystości, 

MPa 

Współczynnik 
zmienności 

B - mur niezarysowany 
i niewzmocniony  

6,8 11,0 2710 9,8 

C - mur zarysowany i 
niewzmocniony 

3,5 7,5 1520 13,7 

D - mur zarysowany i 
wzmocniony prętami 

gładkimi 
5,7 14,8 1940 15,8 

E - mur zarysowany i 
wzmocniony prętami 

spiralnymi 
5,7 8,3 2320 10,1 

F - mur zarysowany i 
wzmocniony 

podwójnymi prętami 
spiralnymi 

6,9 7,1 2180 9,8 

G - mur zarysowany i 
wzmocniony prętami 
spiralnymi i kotwami  

7,6 - 2250 - 

 

 
Rys. 33. Wykres σy - εy wzmocnionych i niewzmocnionych murów ściskanych 

 

Na podstawie powyższych badań, stwierdzono, że: 
• naprawa rys przez zszycie jest rozwiązaniem efektywnym i w prezentowanych 

badaniach pozwoliła na uzyskanie od 60 do 100% wzrostu nośności w 
porównaniu z murem zarysowanym; 
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• największy wzrost nośności uzyskano dla modeli wzmocnionych prętami 
ułożonymi w spoinach wspornych i kotwami w kierunku prostopadłym do 
płaszczyzny muru; 

• uzyskane średnie wartości modułu sprężystości murów wzmocnionych były 
większe o 15 ÷ 30 % od wyznaczonych dla muru niezarysowanego; 

• zastosowanie prętów zszywających ogranicza występowanie dalszego 
rysowania się murów przy wzroście ich obciążenia; 

• w odniesieniu do murów grubości 1 cegły, jednostronne wykonanie „zszycia 
rys” spowodowało zmianę sposobu zniszczenia elementu – rozłupanie muru na 
dwie części płaszczyzną przechodzącą przez spoinę podłużną. 

 
Należy jeszcze podkreślić, że badania [[7], [8], [9]] wykonano na modelach, które nie 

były obciążone od chwili wstępnego zarysowania do momentu właściwego badania (czyli 
np. podczas wzmacniania). Wyniki badań można zatem odnieść do muru odciążonego przed 
wzmocnieniem. 

W pracy [65] przebadano 9 modeli o wymiarach 25x50x110 cm (rys. 34) poddanych 
ściskaniu. W pierwszej kolejności przebadano 8 niewzmocnionych modeli. Naprawie po 
takim badaniu planowano poddać wszystkie elementy oraz dodatkowy element 
niezniszczony (wówczas naprawa tarkowana jest jako wzmocnienie), lecz okazało się że 
zniszczenia 4 elementów były tak duże, że uniemożliwiły ich naprawę. W dalszym etapie 
analizowano zatem 4 elementy uszkodzone i jeden nieuszkodzony. W elementach tych 
wykonano co 3 spoiny wsporne bruzdę na głębokość 60 mm, w której umieszczano po dwa 
pręty gładkie nierdzewne średnicy 6 mm. W 3 modelach (dwóch uszkodzonych i jednym 
nieuszkodzonym) pręty sytuowano w bruzdach na zaprawie cementowo-wapiennej o 
parametrach zbliżonych do zaprawy służącej do wnoszenia modeli, natomiast trzech 
pozostałych zastępowano dwa typy zaprawy polimerowej o wytrzymałości na ściskanie 50 
MPa (dwa modele) i 90 MPa (jeden model). 

Modele niszczyły się przez wewnętrzne zarysowanie podłużne. Wyniki badań 
zamieszczono w tablicy 6. 

 

 
Rys. 34. Modele badawcze i ich wzmocnienie wykorzystywane w badaniach [65], 

1 - miejsce sytuowania wzmocnienia 
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Opisane w pracy [65] badania wykazały, że wzmocnienie zupełnie zniszczonego muru 
pozwoliło osiągnąć 30÷60% pierwotnej nośności. Badanie spowodowało zmianę sposobu 
zniszczenia, podobnie jak w opisanych wyżej badaniach krajowych [[7], [8], [9]]. Badania 
[65] nie do końca poprawnie opisują warunki rzeczywistej pracy wzmocnienia w 
konstrukcji. Modele badawcze nie były podczas wzmacniania obciążone, więc wyniki 
można odnosić do murów odciążonych przed wzmocnieniem. Mury były stosunkowo 
krótkie i w celu zapewnienia zakotwienia zbrojenie wzmacniające wyginano do kształtu 
litery C i kotwiono w bruzdach wykonanych w spoinach wspornych wzdłuż grubości 
elementu (na powierzchniach bocznych) zawsze na zaprawie polimerowej. Taki sposób nie 
oddaje rzeczywistych zakotwień zbrojenia zszywającego. Badano mury zniszczone przez 
osiowe ściskanie, co wygenerowało wystąpienie kilu rys na krótkim modelu. W 
rzeczywistości przez zszycie wzmacnia się najczęściej rysę pojedynczą. 

 
Tablica 6.  Wyniki badań efektywności wzmocnienia murów ściskanych [[7], [8], [9]]  

Seria lub model 

Przed wzmocnieniem Po wzmocnieniu 

Wytrzymałość na 
ściskanie muru 

niewzmocnionego, 
MPa 

Moduł 
sprężystości, 

MPa 

Wytrzymałość 
na ściskanie 

muru 
wzmocnionego, 

MPa 

Moduł 
sprężystości 

na płaszczyznach 
wzmocnionej i 

niewzmocnionej, 
MPa 

1 model naprawiony 
z wypełnieniem z 

zaprawy cem-wap. 
5,75 1280 3,40 1190/1430 

2 model naprawiony 
z wypełnieniem z 

zaprawy cem-wap. 
5,66 2410 3,12 1050/1280 

1 model wzmocniony 
z wypełnieniem z 

zaprawy cem-wap. 
- - 4,80 1030/1010 

1 model naprawiony 
z wypełnieniem z 1 

zaprawy polimerowej 
6,06 1255 2,86 1090/1480 

2 model naprawiony 
z wypełnieniem z 1 

zaprawy polimerowej 
7,52 2040 2,04 380/330 

1 model naprawiony 
z wypełnieniem z 2 

zaprawy polimerowej 
6,01 1390 3,04 990/1350 

 
W pracach [[21], [39]] opublikowano wyniki badań wytrzymałości murów na ścinanie 

wzmocnionych rozwiązaniem systemowym z prętami spiralnymi. Badania prowadzono 
zgodnie z amerykańską normą ASTM E-519-02 [N9]. W tym celu wykonano 17 murów z 
dwóch rodzajów elementów murowych. Seria I (oznaczona W1C i W1S) obejmowała 10 
modeli o wymiarach 11x120x120 cm, wykonanych z nowej cegły pełnej na zaprawie 
cementowo-wapiennej (1:1:6). W serii II (7 modeli - W2C i W2S) wykorzystano cegłę 
rozbiórkową i z niej wykonano modele o wymiarach 22x120x120 cm stosując zaprawę 
cementowo-wapienną (1:2:9). W modelach  serii II zastosowano niespotykany w Polsce 
układ przewiązań elementów murowych, stosowany powszechnie w Nowej Zelandii (rys. 



 35 

35). Trzy modele, dwa z serii Ii jedne z serii 3 badano jako niewzmocnione. Pozostałe 
modele wzmacniano stosując systemowe rozwiązanie z prętami spiralnymi. W 6 modelach 
serii I wzmocnienie sytuowano w bruzdach wykonanych w elementach murowych 
prostopadle do spoin wspornych, natomiast w dwóch modelach wzmocnienie wykonano w 
spoinach wspornych (rys. 36). Cztery modele serii II wzmacniano prostopadle do spoin 
wspornych, jedne prostopadle i równolegle, a ostatni tylko w spoinach wspornych.  

W modelach serii I, wzmocnionych prostopadle do spoin wspornych, stwierdzono 
wzrost nośności o 14÷48% w porównaniu do modeli niewzmocnionych. Modele serii I 
wzmocnione w spoinach wspornych spadek nośności o 13÷27%. Wszystkie modele serii II 
wykazały wzrost nośności o 40÷89%. Najniższy 40% wzrost nośności zanotował model 
wzmocniony jedynie w spoinach wspornych, a najwyższy model wzmocniony w obu 
kierunkach. Szczegółowe wyniki badań zamieszczono w tablicy 7. 

 

 
Rys. 35. Serie badawcze wykorzystywane w badaniach [[21] ,[39]]: a) seria I, b) seria II 

 

 
Rys. 36. Sposób wzmocnienia modeli w badaniach [[21] ,[39]] 

 
Wyniki badań murów serii II były znacznie niższe niż serii I, co jest związane z 

występowaniem spoiny wewnętrznej i niekorzystnego układu przewiązań w modelach serii 
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II. Należy jeszcze podkreślić, że badania nie były prowadzone pod ciągłym obciążeniem, sta 
wyniki należy odnosić do murów odciążonych przed wzmocnieniem. 

 
Tablica 7.  Wyniki badań efektywności wzmocnienia murów ścinanych [[21] ,[39]] 

Seria i model 

Maksymalne 
obciążenie 

diagonalne, 
kN  

Maksymalne 
naprężenie 
ścinające 

MPa 

Stosunek naprężeń 
ścinających modeli 
wzmocnionych do 
niewzmocnionych, 

% 

Moduł 
odkształcalności 
postaciowej G, 

MPa 

Seria I 

W1C-1 157,0 0,84 - 2800 

W1C-2 129,0 0,69 - 3500 

W1S-1 193,0 1,03 135 2600 

W1S-2 212,0 1,14 148 3800 

W1S-3 212,0 1,14 148 3800 

W1S-4 192,0 1,03 134 1300 

W1S-5 163,0 0,87 114 8700 

W1S-6 209,0 1,12 146 11200 

W1S-7 105,0 0,56 73 5600 

W1S-8 124,0 0,66 87 2200 

Seria II 

W2C-3 51,0 0,14 - 1000 

W2S-9 87,0 0,23 171 700 

W2S-10 93,4 0,25 183 1200 

W2S-11 94,0 0,25 184 1300 

W2S-12 94,6 0,25 186 2500 

W2S-13 96,2 0,26 189 700 

W2S-14 71,6 0,19 140 800 

 
W pracy [33] przedstawiono wyniki badań murów ściskanych i ścinanych naprawionych 

przez zszycie wąskimi taśmami z włókien węglowych. Badaniu poddano 21 modeli o 
wymiarach 11x120x120 cm, wykonanych z cegły pełnej i zaprawy cementowo-wapiennej 
(1:1:6). W pierwszym etapie badań modele obciążono przykładając obciążenie ściskające 
wywołujące naprężenie o wartości 0,7, 1,4 i 2,8 MPa oraz obciążenie ścinające, aż do 
zniszczenia. Do dalszej części badań zakwalifikowano 16 przebadanych modeli o różnym 
zakresie uszkodzeń. Przyjęto trzy sposoby naprawy przez zszycie rys: wykonanie zaszycia 
w dwóch prostopadłych kierunkach (po jednym kierunku na każdym licu modelu - rys. 37a), 
zszycie w spoinach wspornych po oby stronach modelu (rys. 37b), oraz zszycie w spoinach 
wspornych tylko z jednej strony modelu (rys. 37c). 
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Rys. 37. Sposób wzmocnienia modeli w badaniach [33] (opis w tekście) 

 
Wzmocnienie wykonywano w bruzdach umieszczając w nich na zaprawie epoksydowej 

taśmy z włókna węglowego o szerokości 10 mm i grubości 1,4 mm. Następnie modele 
poddawano badaniu obciążając je siłą ściskająca prostopadle do spoin wspornych oraz siłą 
ścinającą równolegle do spoin wspornych. Obciążenia przykładano cyklicznie, 
systematycznie zwiększając wartości w każdym kolejnym cyklu. W wyniku badań 
stwierdzono, że odkształcalność muru po wzmocnieniu była większa niż przed 
wzmocnieniem. Naprawa pozwoliła uzyskać nieco większą nośność modeli niż nośność 
pierwotna. Modele wzmocnione w obu kierunkach wykazały większy wzrost nośności i 
lepsza odkształcalność od pozostałych typów wzmocnień. 

W pracy [20] przedstawiono wyniki badań murów zginanych wzmocnionych 
rozwiązaniem systemowym z użyciem prętów spiralnych. Wykonano dwie serie badawcze. 
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Seria pierwsza obejmowała dwie otynkowane ściany badane "in situ" w budynku 
zlokalizowanym w mieście Wellington (Nowa Zelandia), wzniesionym w 1884 r. z cegły 
pełnej. Jedną ze ścian (oznaczoną symbolem ABO-1, o wymiarach 15,5x120x332,5 cm) 
zarysowano, a następnie naprawiono i ponownie zbadano (wzmocniony model oznaczono 
symbolem TSO-4). Drugą ścianę (ABO-2, o wymiarach 24x120x264 cm) wzmocniono i 
zbadano (TSO-5). Widok geometrii elementów przed wzmocnieniem pokazano na rys. 38a, 
a po wzmocnieniu/naprawie na rys. 38b. Druga seria badawcza obejmowała jedną ścianę 
(ABO-3) o wymiarach 22x120x376 cm wymurowano ze 104 letniej cegły rozbiórkowej. 
Model wzniesiono w laboratorium z na zaprawie cementowo-wapiennej (1:2:9), a następnie 
wzmocniono (TSO-4). Badania prowadzono generując obciążenia prostopadłe do 
płaszczyzny ściany za pomocą poduszek powietrznych. Modele serii pierwszej badano w 
jednym cyklu, aż do zniszczenia, natomiast model serii drugiej obciążano cyklicznie. 

 

 
Rys. 38. Sposób wzmocnienia modeli w badaniach [20] (opis w tekście) 
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Badania [20] wykazały, że wzmocnienie dwoma prętami ułożonymi w kierunku 
prostopadłym do spoin wspornych zwiększyło nośność zarysowanej ściany o 434% (model 
ABO-1/TSO-4). Zastosowanie wzmocnienia w niezarysowanym murze spowodowało 
opóźnienie powstania pierwszej rysy o 43% (model ABO-2/TSO-5). Wzmocnienie ściany 
obciążonej cyklicznie spowodowało wzrost nośności muru na zginanie o 300% (model 
ABO-3/TSO-6). 

Badania opisane w niniejszym punkcie potwierdzają skuteczność naprawy lub 
wzmocnienia muru przy pomocy techniki zszywania. Badania laboratoryjne murów 
poddanych ściskaniu, ścinaniu i zginaniu, czyli wszystkich podstawowych stanów 
obciążenia wykazały dużą skuteczność tej metody. Niestety nie prowadzi się badań murów 
wytężonych, dlatego wyniki badań dotyczą tylko przypadku, gdy ściana jest odciążona 
przed wzmocnieniem. W rzeczywistości ściany nie da się zazwyczaj całkowicie odciążyć i 
są one poddane większym naprężeniem ściskających podczas wzmocnienia, więc 
skuteczność metody może być inna. Nie prowadzi się niestety jeszcze zbyt wielu badań 
murów poddanych złożonym stanom obciążenia. 

 
5. Ankrowanie 

 
5.1. Zasady stosowania metody 

 
Ankrowanie, czyli kotwienie ścian za pomocą ściągów jest najczęściej stosowane przy 

zabezpieczaniu obiektów przed wpływami eksploatacji górniczej, w wypadku 
nierównomiernego osiadania, czy przy przemieszczaniu gruntu spowodowanym głębokimi 
wykopami. Zadaniem ściągów jest powiązanie ścian budynku narażonych na wychylenia, 
wskutek działania na nie jakichś sił poziomych [25]. Ankrowanie zwykle nie zabezpiecza w 
pełni ścian budynku przed powstaniem nowych zarysowań, a jedynie powoduje 
ograniczenie ilości i rozwarcia tych rys [[31], [49]]. Lepsze efekty uzyskuje się stosując 
ściągi sprężone, zastosowanie których generuje jednak pewne problemy z wiarygodnym 
określeniem odkształcalności i wytrzymałości muru oraz dostosowanie cięgien sprężających 
i zakotwień do konkretnej konstrukcji [22]. Alternatywnym rozwiązaniem jest stosowanie 
wieńców rozproszonych, które wykonuje się podobnie jak lokalne zszycie rysy, z tą różnicą, 
że zbrojenie prowadzi się przez całą długość ściany i zapewnia wymagane normą żelbetową 
długości zakotwienia i połączenia na zakład. Zbrojenie przyjmuje się wówczas z warunku 
na minimalną ilość zbrojenia wieńca według normy żelbetowej, pamiętając o 
ograniczeniach związanych z grubością spoiny wspornej. Więcej informacji na temat 
wieńców rozproszonych oraz innych sposobów wzmocnień wpływających na sztywność 
przestrzenną budynku znaleźć można w pracy [28]. 

W wypadku, gdy zarysowanie w budynku już występuje i wymaga naprawy, a jego 
lokalizacja utrudnia naprawę przez przemurowanie lub zszycie rys, to metoda kotwienia 
połączona z iniekcją zarysowań może być dobrym rozwiązaniem. Dotyczy to przede 
wszystkim przypadków odspojenia się od bryły budynku jakiegoś fragmentu muru. 
Ankrowanie jest często stosowane właśnie tam, gdzie z uwagi na geometrię obiektu nie ma 
możliwości technicznych zastosowania naprawy przez zszycie rys (np. rysy występują na 
styku ścian głównej bryły budynku i dobudówek lub na styku ściany szczytowej i ścian 
podłużnych). Przyczyną powstania odspojeń ścian lub fragmentów budynku mogą być 
nierównomierne osiadania gruntu, spowodowane np. głębokimi wykopami, wpływy 
termiczne generujące odkształcenia dachów i stropodachów, wpływy od budowli sąsiednich, 
czy zbyt mała sztywność przestrzenna budynku. Na rys. 39 pokazano przykłady zarysowań, 
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które można naprawić przez kotwienie. Przed wykonaniem kotwienia zazwyczaj zaleca się 
zainiektowanie istniejących zarysowań bądź ich wypełnienie zaprawą cementową. 

 
a) b) 

  
Rys. 39. Przykłady ścian, które można naprawić przez kotwienie: a) odspojona ściana 

poprzeczna, b) odspojona przybudówka 
 

5.2. Technologia wykonania i stosowane materiały 
 
Wykonanie kotwienia polega na zabezpieczeniu odspojonej części muru przez jej 

połączenie z pozostałą częścią obiektu za pomocą stalowych cięgien. Cięgna najczęściej są 
sytuowane w bruzdach wykonanych w ścianach (od zewnątrz lub/i od wewnątrz), lecz mogą 
być umieszczane na zewnątrz, przy licu ścian.  

Naprawa przez ankrowanie polega na: 

• przyjęciu przebiegu ściągów. Ściągi poziome projektujemy w okolicy stropów, 
co przynajmniej częściowo zabezpiecza przed uszkodzeniami wywołanymi 
zbyt dużym skrępowaniem. 

• obliczeniu średnicy ściągów z warunku równowagi momentów zginających 
(zob. punkt 5.3). 

• wykonaniu bruzd oraz otworów w ścianach w celu przepuszczenia ściągów 
(rys. 40a).  

• założeniu ściągów (rys. 40b). 
• założeniu bloków oporowych w postaci blach, profili walcowanych, a czasem 

specjalnych konstrukcji oporowych i skręcenie ściągów (rys. 40c). 
• zamurowaniu bruzd. Zamurowanie chroni ściągi przed wpływami 

atmosferycznymi oraz zwiększa nieco efektywność naprawy (rys. 40d). 
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a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 

Rys. 40. Technologia wykonania naprawy przez ankrowanie w przybudówce pokazanej na 
rys. 39b (opis w tekście) 

 
Efektywność wzmocnienia zależy od utrzymania odpowiedniej siły w ściągu. Na straty 

siły sprężającej mają wpływ [36]: 

• pełzanie muru i relaksacja stali, 

• pęcznienie muru na skutek zawilgocenia, 

• odkształcenia termiczne muru i ściągów, 

• sposób zakotwienia i naciągania cięgien. 
 
Czasem, w celu zwiększenia efektywności wzmocnienia stalowe ściągi przed 

założeniem podgrzewa się [[50], [40]]. Ściąg stygnąc zmniejsza swą długość, a ponieważ 
jego swobodne odkształcenia są zablokowane konstrukcjami oporowymi powoduje 
sprężenie muru. Nie należy jednak przesadzać z nadmiernym podgrzewaniem ściągów. 
Znane są bowiem przypadki uszkodzenia muru spowodowane zbyt dużym sprężeniem. 
Nawet ściągi tylko skręcane śrubami przekazują na konstrukcję murową dodatkowe siły, co 
może być przyczyną wywołania dodatkowego rozciągania i ścinania muru. Niewłaściwe 
przekazanie sił ze ściągów na konstrukcję może prowadzić do powstania nowych zarysowań 
muru [36]. 

Podczas wykonywania kotwienia stosuje się: 

• pręty stalowe (gładkie lub żebrowane) o średnicy > 20 mm (praktycznie φ28, 
φ32), 

• Materiały do uzupełnień bruzdy (zaleca się wykorzystywać oryginalne 
elementy murowe uzyskane podczas wykuwania bruzdy i zaprawę o 
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właściwościach mechanicznych zbliżonych do zaprawy zastosowanej w 
wzmacnianej ścianie), 

• bloki oporowe lub konstrukcje oporowe (często w postaci stalowych blach 
ozdobnych lub profili walcowanych).  

 
Przykładowe naprawy i zabezpieczenia przez ankrowanie pokazano na rys. 41. 
 

a) 

  

b) 

  

c) 

  

Rys. 41. Widoki i szczegóły napraw murów przez ankrowanie: a) budynek w Katowicach 
(fot. R. Jasiński), b) budynek w Mysłowicach, c) budynek w Katowicach 
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5.3. Analiza obliczeniowa 
 
Projekt naprawy, oprócz przyjęcia średnic i przebiegu ściągów, powinien również 

uwzględniać sposób eliminacji lub minimalizacji przyczyn powstania uszkodzeń. 
W wypadku, gdy zarysowanie fragmentu budynku jest wynikiem nierównomiernych 

osiadań gruntu (np. spowodowanych głębokimi wykopami) obliczenia należy prowadzić 
zgodnie z instrukcją ITB nr 376/2002. Opis procedury obliczeniowej zamieszczono w pracy 
[28]. 

Gdy odspojenia nie wynikają ze zmian w posadowieniu oraz z wypadku, gdy odspojony 
fragment ściany ulega obrotowi względem pozostałej części budynku projektowanie 
ściągów kotwiących prowadzi się przy założeniu, że odspojona cześć budynku jest ciałem 
sztywnym. Ustala się przebieg ściągów (najczęściej w okolicy ścian oraz stropów), a 
następnie zakłada się graniczną wartość obrotu odspojonego fragmentu budynku. Określa 
się warunek równowagi momentów zginających względem punktu obrotu i  z tego warunku 
oblicza się potrzebne pole powierzchni ściągów. Schemat takiej analizy pokazano na rys. 
42. 

 

Rys. 42. Naprawa przez ankrowanie: a) zarysowanie na styku ściany szczytowej ze ścianami 
podłużnymi, b) model obliczeniowy, 1 - odspojona ściana, 2 - stropy, 3 - rysa, 4 - przyjęty 

punkt obrotu, 5 - przyjęte ściągi 
 
W przypadku jak na rys. 42 moment MSd powodujący obrót ściany oblicza się we wzoru: 

ni

eNM ii

K1

dSd

=

⋅≥ ∑ , (3) 
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natomiast moment MRd utrzymujący ścianę z zależności: 

mi

eNM ii

K1

dHRd

=

⋅≥ ∑ . (4) 

 
Gdy zakłada się jedynkowy przekrój ściągów na każdej kondygnacji można napisać: 

4

2

sdH
φπ ⋅

⋅⋅= ydi fnN , (5) 

gdzie: 
φ – średnica ściągu, 
ns – ilość ściągów na jednym poziomie, 
fyd – obliczeniowa granica plastyczności stali ściągu. 
 
Warunek równowagi momentów będzie zachowany gdy: 

RdSd MM ≤ , (6) 
 
Podstawiając do wzoru (6) zależności (3) ÷ (5), można obliczyć potrzebną średnicę 

ściągu.  
 
Aby, na podstawie opisanej wyżej metody, można było wyliczyć średnicę cięgien należy 

przyjąć odpowiedni kąt wychylenia ściany θgr (zob. rys. 42). Zdaniem autora nie powinno 
się tu przyjmować rzeczywistego kąta wychylenia danej ściany, choćby z uwagi na fakt, że 
naprawa wykonywana jest później niż projekt naprawy i do czasu jej wykonania nachylenie 
ściany może się zwiększyć. Dlatego w obliczeniach należy bezpiecznie przyjąć kąt 
graniczny, po przekroczeniu którego następuje utrata stateczności ściany. W pracy [63] 
przeprowadzono analizę wychyleń ścian spowodowanych osiadaniem gruntu. Analiza 
zaleceń zawartych w pracach Kramera, Sommera, Bjerruna czy Wiłuna prowadzi do 
wniosku, że uszkodzenia konstrukcji ścian występują przy wychyleniu równym 1/150, a 
więc około 6,7 mm/m. Wytyczne te dotyczą jednak powstania zarysowań, a więc stanu 
granicznego użytkowalności, a nie nośności. Znanych jest wiele przypadków budynków 
wychylonych znacznie bardziej, a do rektyfikacji przystępuje się zazwyczaj dopiero po 
osiągnięciu wychyleń rzędu 20÷30 mm/m [19]. W pracach [[16], [17]] podano większe 
dopuszczalne wychylenia budynków poddanych wpływom od eksploatacji górniczych. 
Limity pochyleń, dla warunku nieprzekroczenia stanu granicznego nośności, przyjęto w 
zależności od ilości kondygnacji w budynku: 

• budynek do 12 kondygnacji - graniczne wychylenie 30 mm/m, 
• budynek do 5 kondygnacji - graniczne wychylenie 40 mm/m, 
• budynek do 2 kondygnacji - graniczne wychylenie 50 mm/m. 

 
W rzeczywistości wychylenia budynków bywają większe. Przykładowo słynna krzywa 

wieża w Pizie oraz krzywa wieża w Toruniu mają wychylenia ponad 90 mm/m. Znane są 
przypadki wychyleń budynków przekraczających 120 mm/m. Wydaje się jednak, że 
przyjęcie opisanych wyżej wychyleń granicznych w zależności od ilości kondygnacji jest 
wystarczające. Zadaniem ściągów jest zabezpieczenie przed dalszym rozwarciem 
istniejących zarysowań. Gdy ściana jest znacznie wychylona to należy sprawdzić jej 
nośność z uwzględnieniem wzrostu mimośrodu spowodowanego tym wychyleniem. 
Procedurę obliczeniową zamieszczono w pracy [28]. 



 45 

6. Wzmocnienie powierzchniowe 
 

6.1. Zasady stosowania metody 
 
Wzmocnienie powierzchniowe polega na utworzeniu konstrukcji zespolonej: muru ze 

wzmocnieniem, czyli kilkucentymetrową warstwą z dodatkowym zbrojeniem układaną przy 
powierzchni naprawianej ściany. Warstwą wzmacniającą może być zwykły tynk cementowy 
lub cementowo-wapienny zbrojony siatką lub zbrojony beton natryskowy (rys. 43a). Często 
stosuje się laminaty FRP (fibre reinforced polymer lub fibre reinforced plastic), czyli 
materiały kompozytowe z matrycy polimerowej zbrojonej włóknami (rys. 43b). Ostatnio 
dużą popularność zdobyły również materiały kompozytowe na matrycy cementowej FRCM 
(fiber reinforced cementitious matrix) - rys. 43c. Wzmocnienie powierzchniowe stosuje się 
najczęściej, gdy na ścianach występuje duża liczba rys nieregularnych, rozrzuconych oraz w 
przypadku konieczności wzmocnienia ściany. Wzmocnienie może być wykonane jako 
jednostronne lub dwustronne, na całej powierzchni ściany lub tylko na jej części. 

 

 
Rys. 43. Wzmocnienie powierzchniowe: a) za pomocą tynku lub betonu zbrojonego,           

b) laminatami FRP, c) materiałami FRCM, 1 - siatka stalowa, 2 - beton lub tynk,  
3 - laminat FRP, 4 - siatka z włókien, 5 - matryca cementowa 
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6.2. Technologia wykonania i stosowane materiały 
 
Technologia wykonania naprawy bądź wzmocnienia jest ściśle związana z 

zastosowanym rozwiązaniem materiałowym. W wypadku stosowania metod tradycyjnych 
polegających na wzmocnieniu przez tynk lub beton zbrojony technologia naprawy polega na 
oczyszczeniu powierzchni ściany, jej dokładnym zwilżeniu, zakotwieniu (najczęściej 
mechanicznym) siatki zbrojeniowej i naniesieniu zaprawy lub betonu. Stosuje się zaprawy 
cementowe, cementowo-wapienne lub beton, często polimerobeton. Zaprawa lub beton 
mogą być nanoszone ręcznie lub za pomocą pomp, z wykorzystaniem techniki torkretu. 
Decydujący wpływ na efektywność wzmocnienia ma adhezja między materiałem 
wzmocnienia a murem. Dodatki polimerowe w zaprawach i betonach pozwalają uzyskać 
przyczepność wzmocnienia do muru przekraczającą wytrzymałość na rozciąganie i ścianie 
elementów murowych (cegły). Stosowanie nanoszonych ręcznie zapraw cementowych i 
cementowo-wapiennych tej samej marki, lecz bez dodatków polimerowych dwukrotnie 
zmniejsza ich przyczepność do muru [36]. Optymalny stopień zbrojenia siatkami stalowymi 
wynosi 0,05÷0,15%, a włóknami 1÷2%. 

Przy zastosowaniu wzmocnienia z laminatów FRP wykorzystuje się niemetaliczne 
włókna o wysokich właściwościach mechanicznych, które zatapia się w polimerach (np. 
żywicy epoksydowej, poliestrowej, winyloestrowej). Najczęściej spotykane kompozyty to 
polimery zbrojone włóknami węglowymi (CFRP - carbon fiber reinforced polymer), 
szklanymi (GFRP - glass fiber …) lub aramidowymi (AFRP - aramid fiber …), chodź w 
świecie prowadzi się badania nad wykorzystaniem włókien bazaltowych, stalowych, czy 
naturalnych pochodzenia roślinnego (np. konopne, lniane). Do wzmocnień wykorzystuje się 
taśmy albo maty z takich włókien. Szczegółowy opis właściwości włókien i uzyskiwanych z 
nich kompozytów zamieszczono w pracy [29]. Laminaty FRP uzyskują wysokie parametry 
mechaniczne (wytrzymałość, sztywność) dzięki odpowiedniej zawartości i rodzajowi 
włókien. Bardzo wysoki współczynnik długości włókien do ich średnicy sprawia, że przy 
odpowiednim wypełnieniu matrycy włóknami liczba ich w jednostkowym przekroju jest 
bardzo duża, dzięki czemu rozkład obciążeń włókien jest równomierny i optymalnie 
wykorzystywane są ich właściwości. Matrycą służącą formowaniu kompozytu, to znaczy 
konstrukcyjnemu połączeniu włókien w jeden element są najczęściej żywice epoksydowe 
lub poliestrowe, utwardzane amidami lub anhydrytami. Funkcją matrycy jest ochrona 
włókien przed uszkodzeniami mechanicznymi lub korozją środowiskową, powiązanie 
włókien razem i zapewnienie równomiernego rozkładu obciążeń na włókna. Powierzchnie, 
które mają być poddane wzmocnieniu powinny być całkowicie czyste, mocne, równe i 
suche (żywice nie krystalizują w obecności wody). Dlatego wszelkie pozostałości tynków, 
starych farb czy innych powłok muszą zostać usunięte, np. przez piaskowanie. Jest to istotna 
wada metod naprawczych wykorzystujących FRP. Należy również podkreślić, że systemy 
FRP tracą swoje właściwości podczas pożaru z powodu małej odporności żywic na wysoką 
temperaturę. Jak pokazują badania [[1], [18]] już temperatura 60°C może spowodować 
pewien spadek nośności wzmocnienia. Jest to zatem kolejna poważana wada wzmocnień 
przy użyciu laminatów FRP. Dlatego na etapie projektowania wzmocnienia nie należy tych 
systemów przyjmować w miejscach silnie nasłonecznionych lub uwzględnić w takich 
miejscach spadek nośności w obliczeniach. Przykład wzmocnienia narożnika budynku 
murowanego przy pomocy kompozytów FRP pokazano na rys. 44. 

W ostatnim czasie dużą popularność zdobywają materiały kompozytowe oparte na 
matrycy cementowej FRCM [46]. W przeciwieństwie do laminatów FRP stosuje się w nich 
nieorganiczną zaprawę ze spoiwa cementowego i różnych dodatków oraz siatki z włókien 
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węglowych, szklanych, bazaltowych, aramidowych i innych. Zaprawa, która powstaje z 
suchej mieszanki, przywożonej w workach i wymagającej dodania na budowy wody jest 
fizycznie i chemicznie kompatybilna z murem, a szczególnie z murem z cegły [M8, M9, 
M10]. Wytyczne [N10] dopuszczają stosowanie polimerowych dodatków do zaprawy, przy 
czym maksymalna zawartość składników organicznych jest organiczna do 5% wagi 
cementu. Warstwa zaprawy jest w stanie wyrównać nierówności ściany, nie ma więc 
potrzeby wstępnego oczyszczania i wygładzania podłoża, jak to ma miejsce przy 
wzmocnieniach z użyciem FRP. Nie wymaga się, aby podłoże było suche, wręcz przeciwnie 
niektóre systemy zalecają jego zwilżenie przed aplikacją zaprawy. Naprawa polega na 
założeniu pierwszej warstwy zaprawy, wtopieniu w nią siatki, a następnie założeniu 
kolejnych warstw. Całkowita grubość naprawy wynosi 1÷4 cm. Wytrzymałość wzmocnienia 
kompozytami FRCM, jest z reguły niższa niż wytrzymałość laminatów FRP. Przykład 
wzmocnienia przy użyciu kompozytu FRCM (zaprawa i sitaka z włókien węglowych) żeber 
i jednego łęku sklepień krzyżowych murowanych z cegły dziurawki pokazano na rys. 45 i 
46. 

 

 
Rys. 44. Przykład wzmocnienia naroża budynku laminatami FRP 
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Rys. 45. Widok sklepień przed wzmocnieniem 

 
 

a) b) 

  

c) d) 

  
Rys. 46. Naprawa żeber i łęku sklepień krzyżowych systemem FRCM: a) wtapianie siatki z 

włókien węglowych na powierzchni łęku, b) częściowo wtopiona siatka,  
c) i d) wzmocnione żebra 
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6.3. Analiza obliczeniowa 
 
Wzmocnienie za pomocą tynku lub betonu zbrojonego ścian obciążonych głównie 

pionowo oraz ścian usztywniających (poddanych ścinaniu) oblicza się przy założeniu, że 
warstwa wzmocnienia przejmuje całe obciążenie. Wymiarowanie przeprowadza się jak dla 
tarcz żelbetowych, nie uwzględniając współpracy wzmocnienia z zarysowaną ścianą [36]. 
W murach poddanych zginaniu z płaszczyzny przyjmuje się, że całe naprężenie rozciągające 
przejmowane jest przez wzmocnienie.  

 
Obecnie nie są jeszcze w pełni opracowane, zgodne z normami europejskimi, zasady 

projektowania napraw i wzmocnień konsytuacji murowych przy użyciu laminatów FRP. 
Analizy obliczeniowe wzmocnień można jednak prowadzić na podstawie zaleceń 
amerykańskich ACI 440.7R-10 [N8] oraz zaleceń włoskich CNR-DT200/2004 [N5]. 
Zgodnie z zaleceniami amerykańskimi wzmocnienia FRP są stasowane w celu zwiększenia 
nośności niezbrojonego muru poddanego obciążeniom specjalnym: od trzęsień ziemi, 
huraganów oraz wybuchów. W analizie wzmocnień należy uwzględnić również przypadki 
wandalizmu i wpływu wysokich temperatur. Zalecenia ACI 440.7R-10 [N8] dopuszczają 
również instalację systemów naprawczych w celu zwiększania nośności dla typowych 
przypadków obciążeń [45], nie dotyczą jednak naprawy murów już uszkodzonych. 
Obliczeniową wytrzymałość na rozciąganie ffu laminatu FRP zdefiniowano jako: 

 

ACI 

440.7R-10 

(8-3) 

*
fuEfu fCf ⋅= , (7) 

gdzie: 
*
fuf - graniczna wytrzymałość na rozciąganie kompozytu, definiowana przez 

producenta systemu, 
CE - środowiskowy współczynnik redukcyjny, według tablicy 8. 
 

Obliczeniowe odkształcenia, przy których następuje zarysowanie laminatu FRP określa się z 
zależności: 

ACI 

440.7R-10 

(8-4) 

*
fuEfu εε ⋅= C , (8) 

w której: 
*
fuε - graniczne odkształcenia na rozciąganie kompozytu, definiowane przez 

producenta systemu. 
 
Moduł sprężystości Ef kompozytu FRP wyznacza się ze wzoru: 
 

ACI 

440.7R-10 

(8-5) fu

fu
f ε

f
E = . (9) 
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Tablica 8. Środowiskowy współczynnik redukcyjny CE według ACI 440.7R-10 [N8] 

Ekspozycja Rodzaj włókien zbrojenia Współczynnik CE 

ściany wewnętrzne 
włókna węglowe 0,95 
włókna szklane 0,75 

włókna aramidowe 0,85 
Ściany wewnętrzne (w tym 

wewnętrzne strony ścian 
zewnętrznych) 

włókna węglowe 0,85 
włókna szklane 0,65 

włókna aramidowe 0,75 

Środowisko agresywne 
włókna węglowe 0,85 
włókna szklane 0,50 

włókna aramidowe 0,7 
 
Odspojenie systemu naprawczego FRP będzie następować, gdy odkształcenia muru 

przekroczą wartości graniczne. Aby zapobiec delaminacji sytemu naprawczego ACI 
440.7R-10 [N8] narzuca graniczne efektywne wartości odkształceń kompozytu εfe, z co za 
tym idzie efektywne naprężenia ffe. Inne wartości efektywnych odkształceń i naprężeń 
przyjmuje się w analizie ścian zginanych z płaszczyzny, a inne w wypadku ścian ścinanych 
w płaszczyźnie. W wypadku ścian zginanych z płaszczyzny przyjęto: 

 

ACI 

440.7R-10 

(8-6) 

**
fuEfumfe εεκε ⋅≤⋅= C , (10) 

ACI 

440.7R-10 

(8-7) 
feffe ε⋅= Ef , (11) 

 
gdzie κm współczynnikiem redukcyjnym z uwagi na zakotwienie, równym: 
  

ACI 

440.7R-10 

(8-8) 




=
 wzmocnieńinnych w wypadku350

zchniowychprzypowier  wzmocnieńw wypadku450
m ,

,
κ , 

 

(12) 

 
Dodatkowo w wypadku wzmocnień powierzchniowych ogranicza się maksymalną silę w 
laminacie do 260 N/mm. 

Gdy analizuje się wzmocnienie z uwagi na ścianie muru w płaszczyźnie efektywne 
odkształcenia i naprężenia wyznacza się ze wzorów: 

 

ACI 

440.7R-10 

(8-10) 

**
fuEfuvfe εεκε ⋅≤⋅= C , (13) 

gdzie κv współczynnikiem redukcyjnym z uwagi na zakotwienie, równym: 
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ACI 

440.7R-10 

(8-13) 








>

≤<−

≤

=

450gdy10

45020gdy21640

20gdy40

f

ff

f

v

,,

,,,,

,,

ω
ωω

ω
κ , 

 

(14) 

ACI 

440.7R-10 

(8-12) 

'
mf

EA

n

ff
f

A85

1
=ω . 

 

(15) 

gdzie: 
Af - pole przekroju zbrojenia laminatu FRP, mm2, 
An - pole netto zaprawy w analizowanym przekroju (z pominięciem otworów, 

chyba, że te są wypełnione betonem) mm2, 
'

mf - wytrzymałość muru na ściskanie, MPa. 

 
Przy wzmocnieniu z uwagi na zginanie z płaszczyzny należy zgodnie z ACI 440.7R-10 

[N8] wykazać, że nośność muru wzmocnionego na zginanie Mn pomnożona przez 
współczynnik redukcyjny φ jest większa od momentu zginającego wynikającego z 
przyłożonych obciążeń Mn: 

 

ACI 

440.7R-10 

(9-1) 

un MM ≥⋅φ , 

 
(16) 

ACI 

440.7R-10 

(9-2) 








 −+






 −⋅⋅=
222
11

ffefn
ct

P
c

dfAM u
ββ

, 

 

(17) 

gdzie: 
df - użyteczna wysokość przekroju w odniesieniu do zbrojenia laminatu, mm, 
β1 - stosunek wysokości prostokątnego rozkładu naprężeń ściskających do 

głębokości położenia osi obojętnej przyjmowany jako 0,7, 
c - odległość od krawędzi ściskanej do osi obojętnej, MPa, 
Pu - osiowe obciążenie pionowe, 
t - grubość muru. 

 
W analizach wzmocnień ścian zginanych z płaszczyzny przyjmuje się dodatkowe 

ograniczenie związane z nieprzekroczeniem w laminacie  granicznych odkształceń muru 
εmu: 

ACI 

440.7R-10 

(9-3) 

( )** ,min fuEfummufe εεκεε ⋅⋅≤






 −
⋅= C

c

ct
, 

 

(18) 

 
Tok projektowania wzmocnienia muru przy użyciu laminatów FRP zgodnie z ACI 

440.7R-10 [N8] zamieszczono w tablicy 9.  
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Tablica 9. Tok projektowania wzmocnienia muru zginanego z płaszczyzny 

 kompozytami FRP według zaleceń ACI 440.7R-10 [N8] 

Krok Rodzaj włókien zbrojenia 
Przykład obliczeniowy 

Ściana zewnętrzna poddana  
parciu gruntu (rys. 47) 

Krok 1 
Dane do 

projektowania 

Moment zginający w ścianie Mu 

Osiowe obciążenie pionowe Pu 

 
Parametry kompozytu wg danych 

producenta 
laminat: 

*
fuf , *

fuε , Ef, tf (grubość laminatu) 

 
Zbrojenie: 

*
fuf , *

fuε , Ef, Af,bar (powierzchnia 

przekroju zbrojenia) 
 

Wysokość ściany H 

Grubość ściany t 
Charakterystyczna wytrzymałość 

muru na ściskanie f 
Charakterystyczna wytrzymałość 

muru na rozciaganie fr 

Graniczne odkształcenie muru przy 
ściskaniu εmu 

Analizowana szerokość muru b 

Pole przekroju netto 1 mb ściany An 

Mu = 2,97 kNm/m 
Pu = 8,406 kN/m 

 
Przyjęto kompozyt GFRP 

Parametry laminatu: 

1517fu =*f MPa, *
fuε =,0,021 

 Ef = 72000 MPa, tf = 0,356 mm 
 

Parametry zbrojenia: 

827fu =*f MPa, *
fuε =,0,02 

 Ef = 41000 MPa, Af,bar = 32 
mm2 

 
H = 5,50 m 
t = 0,295 m 

 
f = 10 MPa 

 
fr = 0,14 MPa 

 

εmu = 0,0025 
b = 1,0 m 

An = 0,076 m2 

Krok 2 
Określenie 

obliczeniowego 
momentu 

zginającego 

φ
u

n
M

M =  
φ = 0,6 

=nM 4,65 kNm/m 

Krok 3 
Określenie 

obliczeniowych 
parametrów 

systemu FRP 

 
*
fuEfu fCf ⋅=  
*
fuEfu εε ⋅= C  

 
**
fuEfumfe εεκε ⋅≤⋅= C  

feffe ε⋅= Ef  

CE wg tablicy 4, CE = 0,65 
=fuf 986 MPa 

=fuε 0,01365 

Zbrojenie przypowierzchniowe, 
450m ,=κ  

=feε 0,00945 < 0,001365 

=fef 683 MPa < 968 MPa 
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Tablica 9 c.d. Tok projektowania wzmocnienia muru zginanego z płaszczyzny 
 kompozytami FRP według zaleceń ACI 440.7R-10 [N8] 

Krok 4 
Określenie 

położenia osi 
obojętnej w 
przekroju 

Współczynniki: 

2

2
1 bf ⋅⋅⋅

=
βγ

α  

tbf ⋅⋅+⋅−= 1βγβ  

2
u

n
tP

M
⋅

+=δ  

Odległość od krawędzi ściskanej do 
osi obojętnej: 

α
δαββ

⋅

⋅⋅−−−
=

2

42

c  

 

701 ,== βγ  

 
α = 1715 N/mm 

 
β = ‒ 1445500 N 

 
δ = 5889885 Nmm 

 
 
 

c = 4 mm 
 

Krok 5 
Potrzebne pole 

zbrojenia fe

1
rf,

f

Pbcf
A u−⋅⋅⋅⋅

=
βγ

 =rf,A 16 mm2/m 

Krok 6 
Sprawdzenie 
warunku na 

nieprzekroczeni
e odkształceń 
granicznych w 

murze 

mum fe εεε ≤







−

=
ct

c
 =

m
ε 0,00012  <  εmu = 0,0025 

Krok 7 
Przyjęcie 
geometrii 
zbrojenia 

Szerokość zbrojenia FRP: 

f

rf,
rf, t

A
w =  

 
 
 

Pole powierzchni przyjętego 
zbrojenia 

fff tw
s

b
A ⋅⋅=

f
 

 
=

rf,
w 45 mm/m 

Przyjęto pasy zbrojenia GFRP 
szerokości wf = 125 mm w 

rozstawie  
co sf =  90 cm. 

Pole powierzchni przyjętego 
zbrojenia: 

=fA 49 mm2/m > rf,A  

Krok 8 
Sprawdzenie 
warunku na 
maksymalny 

rozstaw 
zbrojenia 

ff 3 wts +⋅<  =fs 0,9 m < 1,01 m  

Krok 9 
Sprawdzenie 
warunku na 
maksymalną 

siłę  

260feffm <⋅= ftp N/mm 243fm =p N/mm < 260 N/mm 



 54 

Tablica 9 c.d. Tok projektowania wzmocnienia muru zginanego z płaszczyzny 
 kompozytami FRP według zaleceń ACI 440.7R-10 [N8] 

Krok 10 
Sprawdzenie 

wytrzymałości 
muru na 

ścinanie z 
płaszczyzny 

u

un

n

n

45040

2

30

V V

PA

A

fA

n ≥








⋅+⋅

⋅

⋅⋅

⋅=

,,

,

minφφ  325V ,=nφ kN/m > 392V ,=u kN 

Krok 11 
Sprawdzenie 

długości 
zakotwienia 
systemu FRP 

tm

ff

f

tE
l

50d =  85d =l mm, przyjęto 120 mm 

 

 
Rys. 47. Ściana wzmacniana w przykładzie z tablicy 9, 1- projektowane wzmocnienie 

systemem FRP 
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W wypadku ścinania w płaszczyźnie muru ACI 440.7R-10 [N8] zaleca spełnić 
nierówność: 

ACI 

440.7R-10 

(10-2) 
un VV ≥φ , (19) 

 
gdzie: 
 φ - współczynnik redukcyjny równy 0,8, 
 Vn - nośność na ścinanie muru wzmocnionego włóknami FRP, 
 Vu - obliczeniowa siła ścinająca. 
 
 
Nośność na ścianie muru wzmocnionego systemem FRP jest suma nośności muru 

niewzmocnionego VURM oraz nośności wzmocnienia Vf: 

ACI 

440.7R-10 

(10-3) 
fURM VVVn += . (20) 

 
 
Nośność powierzchniowego wzmocnienia FRP oblicza się z zależności: 

ACI 

440.7R-10 

(10-4) f

v
f

s

d
wpV ffv= . (21) 

 
w której: 
 wf - szerokość laminatu FRP, 
 sf - rozstaw laminatów, 
 dv - minimalna wartość z długości lub wysokości wzmacnianego muru, 
 pfv - nośność laminatu określana z wzoru: 
 

ACI 

440.7R-10 

(8-14) 

260feffv ≤= fntp N/mm, (22) 

 
gdzie: 
 n - liczba zastosowanych laminatów FRP, 
 tf - grubość wzmocnienia FRP, 
 ffe - efektywne naprężenie według wzoru (11). 
 
  
W tablicy 10 podano tok projektowania wzmocnienia muru na ścinanie w kierunku 

równoległym do spoin wspornych, zgodnie z zaleceniami ACI 440.7R-10 [N8].  
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Tablica 10. Tok projektowania wzmocnienia muru na ścianie w płaszczyźnie  
kompozytami FRP według zaleceń ACI 440.7R-10 [N8] 

Krok Rodzaj włókien zbrojenia 

Przykład obliczeniowy 
Ściana zewnętrzna z przykładu 

zamieszczonego w tablicy 9  
(rys. 47) 

Krok 1 
Dane do 

projektowania 

Siła ścinająca Vu 

Nośność na ścinanie muru 
niewzmocnionego VURM 

 
Parametry kompozytu wg danych 

producenta 
laminat: 

*
fuf , *

fuε , Ef, tf (grubość laminatu) 

 
Zbrojenie: 

*
fuf , *

fuε , Ef, Af,bar (powierzchnia 

przekroju zbrojenia) 
 

Wysokość ściany H 

Grubość ściany t 
Charakterystyczna wytrzymałość 

muru na ściskanie f 
Graniczne odkształcenie muru przy 

ściskaniu εmu 

Pole przekroju netto 1 mb ściany An 

Vu = 90 kN 
 

VURM = 26,3 kN 
 

Przyjęto kompozyt GFRP 
Parametry laminatu: 

1517fu =*f MPa, *
fuε =,0,021 

 Ef = 72000 MPa, tf = 0,356 mm 
 

Parametry zbrojenia: 

827fu =*f MPa, *
fuε =,0,02 

 Ef = 41000 MPa, Af,bar = 32 
mm2 

 
H = 5,50 m 
t = 0,295 m 

 
f = 10 MPa 

 
εmu = 0,0025 

An = 410,4 mm2 

Krok 2 
Określenie 

obliczeniowych 
parametrów 

systemu FRP 

 
*
fuEfu fCf ⋅=  
*
fuEfu εε ⋅= C  

CE wg tablicy 4, CE = 0,65 
=fuf 538 MPa 

=fuε 0,013 

Krok 3 
Określenie 

efektywnych 
odkształceń i 

naprężeń 

Pole powierzchni wzmocnienia 

barf,f A
s

H
A =  

 
 

'
mf

EA

n

ff
f

A85

1
=ω  

**
fuEfuvfe εεκε ⋅≤⋅= C  

feffe ε⋅= Ef  

Przyjęto  rozstaw laminatów 
s = 0,4 m 

Powierzchnia laminatu: 
=barf,A 32 mm2 

=fA 392 mm2 

=fω  0,146 

40v ,=κ  

=feε 0,008 < 0,013 

=fef 328 MPa 
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Tablica 10 cd. Tok projektowania wzmocnienia muru na ścianie w płaszczyźnie  
kompozytami FRP według zaleceń ACI 440.7R-10 [N8] 

Krok 4 
Nośność na 

ścinanie 
wzmocnienia 

FRP 

260feffv ≤= fntp N/mm, 

( )LHd min=f  

f

v
f

s

d
wpV ffv=  

260510fv ≤= ,p N/mm, 

45f ,=d m 

=fV 141,7 kN 

Krok 5 
Nośność muru 
wzmocnionego 

fURM VVVn +=  =nV 167,96 kN 

Krok 6 
Sprawdzenie 

warunku 
nośności 

un VV ≥φ  134,37 > 90,0 

 
 
Alternatywą dla wzmocnień laminatami FRP są wzmocnienia przy użyciu zbrojonej 

matrycy cementowej (FRCM). W grudniu 2013 r. opublikowano wytyczne ACI 549.4R-13 
[N10], które oprócz zasad aplikacji systemów FRCM zawierają również procedury 
obliczeniowe. Zasady obliczania napraw i wzmocnień zamieszczone w tych wytycznych są 
zgodne z amerykańskimi normami ACI 318-11 [N7] i ACI 562-13 [N4] i bazują na 
założeniach przyjętych w zaleceniach włoskich AC 434 [N6] i [6]. Podobnie jak w wypadku 
wzmocnień laminatami FRP analizy obliczeniowe w ACI 549.4R-13 [N10] dzieli się z 
uwagi na kierunek obciążeń (obciążenia z płaszczyzny i w płaszczyźnie). Przy zginaniu z 
płaszczyzny przyjęto, że efektywne odkształcenie εfe kompozytu FRCM przy zniszczeniu 
powinno być ograniczone wartością obliczeniowego odkształcenia kompozytu: 

 

ACI 

549.4R-13 

(13.1.1a) 

0120fdfe ,≤= εε . (23) 

 
Efektywne naprężenia rozciągające w kompozycie FRCM oblicza się z zależności: 
 

ACI 

549.4R-13 

(13.1.1b) 
feffe ε⋅= Ef , (24) 

gdzie: 
Ef - moduł sprężystości przy rozciąganiu zarysowanego kompozytu FRCM 

(definiowany przez producenta systemu FRCM). 
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ACI 549.4R-13 [N10] nie uwzględnia w obliczeniach nośności na zginanie muru 
niezbrojonego. Nośność na zginanie muru wzmocnionego stanowi sumę nośności muru 
zbrojonego Mm i nośności wzmocnienia kompozytem FRCM Mf : 

ACI 

549.4R-13 

(13.1.1c) 

( )fmn MMM mm +⋅=⋅ φφ , (25) 

gdzie: 
φm - współczynnik bezpieczeństwa równy 0,6. 
 
 
Nośność muru wzmocnionego FRCM można obliczyć z warunku sumy momentów 

względem geometrycznego środka przekroju muru (rys. 48): 

222 fef
f

f
f

u1
u1fm

t
fA

s

w
n

ct
cfMMM ⋅⋅⋅⋅+







 ⋅
+⋅⋅⋅⋅=+=

β
βγ , (26) 

gdzie: 
φm - współczynnik bezpieczeństwa równy 0,6. 
β1 - stosunek wysokości prostokątnego rozkładu naprężeń ściskających do głębokości 

położenia osi obojętnej przyjmowany jako 0,7 (w zaleceniach włoskich [6] równy 
0,8), 

γ - współczynnik redukcyjny wytrzymałości na ściskanie muru przyjmowany jako 0,7 (w 
zaleceniach włoskich [6] równy 0,85), 

cu - odległość od krawędzi ściskanej do osi obojętnej, MPa, 
Pu - obciążenie osiowe, 
t - grubość muru, 
Af - pole powierzchni zbrojenia kompozytu FRCM, 
ffe - wytrzymałość na rozciąganie kompozytu FRCM. 
 
 

 
Rys. 48.Założenia do określania nośności na zginanie przyjęte w ACI 549.4R-13 [N10]  
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Położenie osi obojętnej cu względem najbardziej ściskanych włókien muru można 
określić z warunku sumy rzutu sił: 

1

fef
f

f
f

u βγ ⋅⋅

⋅⋅⋅+
=

f

fA
s

w
nP

c

u

. (27) 

 
 
Przy obciążeniach w płaszczyźnie ACI 549.4R-13 [N10] ogranicza odkształcenia 

rozciągające kompozyt FRCM w murze poddanym ścinaniu do wartości: 
 

ACI 

549.4R-13 

(13.2.1a) 

0040fv ,≤ε . (26) 

 
Efektywne naprężenia rozciągające w kompozycie FRCM poddanym ścinaniu oblicza 

się z zależności: 
 

ACI 

549.4R-13 

(13.2.1b) 
fvffv ε⋅= Ef . (27) 

 
Nośność na ścinanie muru wzmocnionego stanowi sumę nośności muru Vm (zbrojonego 

lub niezbrojonego) i nośności wzmocnienia kompozytem FRCM Vf : 

ACI 

549.4R-13 

(13.1.1c) 

( )fmn VVV vv +⋅=⋅ φφ , (28) 

gdzie: 
φm - współczynnik bezpieczeństwa równy 0,75. 
 
Nośność na ścinanie dwustronnego wzmocnienia kompozytem FRCM Vf oblicza się z 

zależności: 

ACI 

549.4R-13 

(13.1.1d) 

fvf L2 fAnV f ⋅⋅⋅⋅= , (29) 

gdzie: 
Af - pole powierzchni zbrojenia kompozytu z uwagi na działanie siły ścinającej, 
n - ilość warstw zbrojenia kompozytu, 
L - długość ściany w kierunku działania siły ścinającej. 
 
Nośność wzmocnienia kompozytami FRCM nie powinna być większa niż 50% nośności 

muru niewzmocnionego.  
 
W tablicy 11 zamieszczono tok projektowania wzmocnienia kompozytem FRCM na 

zginanie z płaszczyzny. W tablicy zmieszczono przykład obliczeń ściany, która wcześniej 
była analizowana w przykładach obliczeń wzmocnień FRP (tablice 9 i 10). 
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Tablica 11. Tok projektowania wzmocnienia muru zginanego z płaszczyzny 
 kompozytami FRCM według zaleceń ACI 549.4R-13 [N10] 

Krok Rodzaj włókien zbrojenia 
Przykład obliczeniowy 

Ściana zewnętrzna poddana  
parciu gruntu (rys. 47) 

Krok 1 
Dane do 

projektowania 

Moment zginający w ścianie Mu 

Osiowe obciążenie pionowe Pu 

 
Parametry kompozytu wg danych 

producenta 

fdε , Ef, Af  

 
 
 
 

Wysokość ściany H 

Grubość ściany t 
Charakterystyczna wytrzymałość 

muru na ściskanie f 
Charakterystyczna wytrzymałość 

muru na rozciąganie fr 

Graniczne odkształcenie muru przy 
ściskaniu εmu 

Analizowana szerokość muru b 

Pole przekroju netto 1 mb ściany An 

Wskaźnik zginania W 

Mu = 2,97 kNm/m 
Pu = 8,406 kN/m 

 
Przyjęto kompozyt FRCM z 
siatką z włókien węglowych: 

0000940f ,=A m2/m 

fdε =0,003, Ef = 240000 MPa, 

 
 

H = 5,50 m 
t = 0,295 m 

 
f = 10 MPa 

 
fr = 0,14 MPa 

 

εmu = 0,0025 
b = 1,0 m 

An = 0,076 m2 

W = 0,0262 m3 

Krok 2 
Przyjęcie ilość 

warstw i 
szerokości 
kompozytu 

Ilość warstw fn  

Szerokość pasa wzmocnienia fw  

Rozstaw pasów wzmocnienia fs  

Przyjęto wzmocnienie na całej 
płaszczyźnie ściany 

=fn 1 

=fw 305 mm 

=fs 305 mm 

Krok 3 
Efektywne 

odkształcenia i 
naprężenia 
kompozytu 

FRCM 

( )0120fdfe ,min εε =  

feffe ε⋅= Ef  

0030fe ,=ε  

720fe =f MPa 

Krok 4 
Położenie osi 

obojętnej 

70,=γ , 701 ,=β  

1

fe
f

f
fu

u βγ ⋅⋅









⋅⋅⋅+

=
f

f
s

w
AnP

c

f

 

=uc 0,016 m 
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Tablica 11. Tok projektowania wzmocnienia muru zginanego z płaszczyzny 
kompozytami FRCM według zaleceń ACI 549.4R-13 [N10] 

Krok 5 
Określenie 
nośności 

wzmocnionego 
muru 2

22

fef
f

f
f

u
11n

t
fA

s

w
n

ct
cfM

⋅⋅⋅⋅+








 ⋅−⋅⋅⋅⋅= ββγ u

 

Mur nie jest zbrojony, wobec 
tego nie uwzględnia się 

pierwszego członu równania 
989n ,=M KNm 

Krok 6 
Sprawdzenie 

warunku 
nośności 

unm MM ≥⋅φ  
=⋅ nm Mφ 5,98 kNm > 

=uM 2,97kNm  

Krok 7 
Sprawdzenie 
odkształceń  

mu
u

u
fdm εεε ≤









−
⋅=

ct

c
 00250000170 mum ,, =≤= εε  

Krok 8 
Sprawdzenie 

warunku 
zarysowania 

muru 

W
A

P
fM ⋅








+=

n

u
tcr  

crnm 31 MM ⋅≥⋅ ,φ  

660cr ,=M kNm 

85031985 crnm ,,, =⋅≥=⋅ MMφ
 

Krok 9 
Sprawdzenie 
warunku na 
maksymalną 

siłę w zbrojeniu 

786
f

f
ffdf ,≤⋅⋅⋅

s

w
EA ε kN/m 67,68 kN/m < 86,7 kN/m 

 
Na koniec należy jeszcze tu wspomnieć o możliwości prowadzenia obliczeń napraw iw 

wzmocnień przy zastosowaniu modelowania numerycznego. Na świecie (np. [4], [15], [61], 
[66]) i w Polsce (np. [44], [43], [62]) podejmowane są próby budowania modeli opartych na 
MES, które mogą służyć do analiz powierzchniowych napraw i wzmocnień muru. Obecnie 
wykonanie takich obliczeń wiąże się jeszcze ze znacznym nakładem pracy, lecz z czasem 
zapewne takie podejście stanie się powszechne. 

7. Przykłady napraw 
 

7.1. Naprawa ściany uszkodzonej przez zawalony pomost przenośnika 
taśmowego 

 
W dniu 18.02.2012 r. w Zakładzie Przeróbki Mechanicznej Węgla Kopalni Węgla 

kamiennego o godzinie 2253 wybuchł pożar, który zasięgiem objął most przenośnikowy 
łączący sortownię ze zbiornikiem węgla surowego. Na skutek pożaru most zawalił się i 
uległ całkowitemu zniszczeniu. Zawalając się elementy mostu uderzyły w budynek wirnika 
wentylatora, który na skutek tego uderzenia uległ uszkodzeniu. Konstrukcja budynku 
wirnika wentylatora jest tradycyjna. Ławy fundamentowe wykonano jako żelbetowe, ściany 
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są żelbetowe i murowane z cegły pełnej na zaprawie cementowej, a dach jest konstrukcji 
stalowej. Uszkodzony uderzeniem mostu przenośnikowego fragment budynku to jego 
północno-zachodni narożnik. Ściana zachodnia jest w całości murowana, natomiast ściana 
północna ma konstrukcję żelbetową do 2/3 wysokości, a powyżej jest murowana. W samym 
północno-zachodnim narożniku występuje żelbetowy rdzeń pod wieniec wieńczący 
murowaną ścianę zachodnią. Na wieńcu opierają się stalowe elementy dachu.  

Podczas oględzin stwierdzono następujące uszkodzenia: 
• uszkodzenia konstrukcji i pokrycia dachu (rys. 49), 
• zarysowanie i deformacja wieńca żelbetowego, wieńczącego ścianę zachodnią 

(rys. 50), 
• zarysowanie żelbetowego rdzenia na ścianie północnej i odspojenie fragmentu 

murowanej ściany od ściany żelbetowej (rys. 51), 
• zarysowanie ściany zachodniej (rys. 52), 

 

 

Rys. 49. Zdeformowane końce płatwi dachowych 
 

 

Rys. 50. Widok uszkodzonego wieńca od strony zachodniej 
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Rys. 51. Widok zarysowania na ścianie północnej 

 

 
Rys. 52. Zarysowanie ściany zachodniej 

 
Ze względu na zakres uszkodzeń projektuje się wzmocnienie następujących elementów: 

• zszycie rysy na murze ściany zachodniej, 
• skotwienie odspojonej ściany zachodniej, 
• skucie betonu uszkodzonego wieńca i odtworzenie wieńca, 
• wzmocnienie więźby dachowej i remont pokrycia. 

 
Projektowany sposób wzmocnienia pokazano na rys. 53. Na rys. 54 pokazano widok ściany 
po wzmocnieniu. 
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Rys. 53. Projektowany osób wzmocnienia 
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a) b) 

  

Rys. 54. Widok obiektu po wzmocnieniu 
 
 

7.2. Naprawa zarysowanych murów międzyokiennych 
 
W budynku mieszkalnym wielorodzinnym stwierdzono występowanie znacznych 

uszkodzeń murowanych nadproży zabudowanych w fragmencie mieszczącym łazienki, 
usytuowanym przy klatce schodowej.  Budynek wykonano w konstrukcji tradycyjnej ze 
ścianami murowanymi z cegły i drewnianą więźbą dachową.  

Stwierdzono rozluźnienie struktury muru nadproża, ubytki elementów murowych i 
zaprawy oraz znaczne zarysowanie na murze między oknami. Na rys. 55 pokazano widok i 
szczegóły ściany zewnętrznej z uszkodzonymi nadprożami. 

Z uwagi na brak uszkodzeń wewnątrz pomieszczeń, zaprojektowano naprawę jedynie od 
strony zewnętrznej. Naprawa polegała na przemurowaniu uszkodzonej strefy muru wraz z 
nadprożem i dodatkowym dozbrojeniu stref muru nad nadprożem (rys. 56). Do 
przemurowania zalecono użyć jak najwięcej elementów murowych zabudowanych w ścianie 
(odzyskanych z rozbiórki uszkodzonych stref) i wykonać je na zaprawie odmiany F wg PN-
EN 1996-1-1 [N12] (zaprawa cementowo-wapienna o objętościowym stosunku składników 
1:1:6 c:w:p). Podczas przemurowania w co trzeciej spoinie wspornej zalecono umieścić 
płaskownik 8x60 mm. Nadproża należy odtworzyć zachowując istniejący układ elementów 
murowych. Schemat naprawy pokazano na rys. H, a widok ściany po naprawie na rys. 57. 
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Rys. 55. Widok i szczegóły uszkodzonych nadproży i murów między oknami 
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Rys. 56. Projektowany sposób wzmocnienia 
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Rys. 57. Widok ściany po naprawie 
 
 

7.3. Naprawa przybudówki odspojonej od bryły budynku 
 
W budynku mieszkalnym wielorodzinnym, wzniesionym w technologii tradycyjnej, 

wystąpiło odspojenie przybudówki od bryły głównej (rys. 58). Przybudówka mieści 
sanitariaty, które dostępne są z poziomu spoczników klatki schodowej. W latach 70-tych 
XX wieku obiekt został zabezpieczony przed wpływami od eksploatacji górniczej przez 
ankrowanie, nie kotwiono jednak samej przybudówki. Przyczyną powstania uszkodzeń są 
wpływy od eksploatacji górniczej oraz degradacja muru fundamentowego, który wykazywał 
znaczne uszkodzenia w postaci rozluźnienia struktury i ubytków elementów murowych i 
zaprawy. Na skutek drgań od wpływów eksploatacji górniczej nastąpił obrót sztywnej bryły 
murów przybudówki na zdegradowanej ścianie fundamentowej. 

Zaprojektowano naprawę przybudówki polegającą na wypełnieniu rys zaprawą 
cementowo-wapienną odmiany F wg PN-EN 1996-1-1 [N12] (1:1:6) i skotwieniu 
przybudówki ze ścianami budynku za pomocą stalowych ściągów, których średnice 
obliczono z warunku równowagi momentów względem punktu obrotu. Punkt ten przyjęto w 
poziomie posadowienia w styku fundamentów budynku z fundamentami przybudówki. 
Zaprojektowano przemurowanie uszkodzonych ścian fundamentowych. W styku ściany 
budynku z przybudówką zalecono osadzić na zaprawie po dwie płytki ceramiczne, w taki 
sposób aby stykały się one w osi odspojenia. Pozwoli to na kontrolę ewentualnych 
przemieszczeń w przyszłości. Projektowany sposób wzmocnienia pokazano na rys. 59. 
Etapy prac naprawczych pokazano na rys. 40, natomiast widok przybudówki po 
wzmocnieniu na rys. 60. Szczegół zabudowanych płytek kontrolnych pokazano na rys. 61. 
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a) 

  

b) 

  

Rys. 58. Widoki i szczegóły odspojenia przybudówki: a) widok od strony południowo-
zachodniej, b) widok od strony północno-wschodniej 
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Rys. 59. Projektowany sposób wzmocnienia 
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Rys. 60. Widok przybudówki po wzmocnieniu 
 

 

Rys. 61. Płytki kontrolne zabudowane w styku ściany przybudówki ze ściana budynku 
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8. Podsumowanie 
 
W pracy opisano sposoby napraw zarysowań występujących w konstrukcjach murowych 

oraz podano przykłady napraw takich uszkodzeń. Różnorodność stosowanych metod i 
technik naprawczych pokazuje, że wybór skutecznego sposobu naprawy zarysowania wcale 
nie jest łatwy. O takim wyborze powinny decydować możliwości techniczne realizacji, 
poparte szczegółową analizą ekonomiczną opłacalności robót. Każde uszkodzenie powinno 
być rozpatrywane indywidualnie. Przed wyborem metody naprawy należy zawsze określić 
przyczynę powstania zarysowania, a przyjęty sposób naprawy powinien w pierwszej 
kolejności eliminować lub przynajmniej minimalizować tą przyczynę. W miarę możliwości 
przyjęta metoda wzmocnienia lub naprawy powinna być sprawdzana obliczeniowo. 
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Normy, instrukcje i wytyczne  
  

[N1] PN-B-03002:1999: Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie. 
[N2] PN-EN ISO 6892-1:2010: Metale. Próba rozciągania. Część 1: Metoda badania w 

temperaturze pokojowej. 
[N3] Instrukcja ITB nr 376/2002: Ochrona zabudowy w sąsiedztwie głębokich wykopów. 
[N4] ACI 562-13: Code Requirements for Evaluation, Repair, and Rehabilitation of 

Concrete Buildings and Commentary, 2013 r. 
[N5] CNR-DT 200/2004: Istruzioni per la Progettazione, l’Esecuzione ed il Controllo di 

Interventi di Consolidamento Statico mediante l’utilizzo di Compositi Fibrorinforzati 
[N6] AC 434: Design criteria report for Ruredil FRCM composite systems. University of 

Miami, 2007. 
[N7] ACI 318-11: Building Code Requirements for Structural Concrete and Commentary, 

2011 r. 
[N8] ACI 440.7R-10: Guide for the Design and Construction of Externally Bonded Fiber-

Reinforced Polymer Systems for Strengthening Unreinforced Masonry Structures, 
2010 r. 

[N9] ASTM E-519-02: Standard test method for diagonal tension (shear) in masonry 

assemblages. American Society for Testing and Materials International, 2002. 
[N10] ACI 549.4R-13: Guide to Design and Construction of Externally Bonded Fabric-

Reinforced Cementitious Matrix (FRCM) Systems for Repair and Strengthening 

Concrete and Masonry Structures, 2013. 
[N11] PN-EN 1015-11:2001/A1 Metody badań zapraw do murów. Część 11: Określenie 

wytrzymałości na zginanie i ściskanie stwardniałej zaprawy 
[N12] PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05/NA:2014-03: Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji 

murowych. Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji 

murowych. 
[N13] PN-EN 1996-2:2010/NA:2010: Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych. 

Część 2: Wymagania projektowe, dobór materiałów i wykonanie murów. 
   

Materiały reklamowe 
 
[M1] Materiały reklamowe firmy NEOSTRAIN 
[M2] Materiały reklamowe firmy SHM SYSTEM 
[M3]   Materiały reklamowe Firmy GERMANN INSTRUMENTS 
[M4]   Materiały reklamowe Firmy HELIFIX (dystrybutor w kraju BUDOSPRZĘT Bytom) 
[M5]   Materiały reklamowe Firmy BRUTT SAVER GROUP, od 2009 r. poza granicami 

Polski firma przyjęła nazwę Construction Products Solutions International Ltd. CPSI 
(dystrybutor w kraju P.H.U.P. „MaR” R. Majewski) 

[M6]   Materiały reklamowe Firmy STATICAL 
[M7]    Materiały reklamowe Firmy FESTMUR 
[M8]    Materiały reklamowe firmy RUREDIEL  
[M9]    Materiały reklamowe firmy VISBUD-PROJEKT 
[M10]  Materiały reklamowe firmy FYFE EUROPE 
 
 


