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W iększość konstrukcji muro-
wych (ściany, filary, skle-
pienia) pracuje na ściska-
nie w poprzek spoin spor-

nych. Wytrzymałość muru w tym kie-
runku określa się wytrzymałością na ści-
skanie elementów murowych i wytrzy-
małością zaprawy, co zostało ujęte w [6].
Ściany usztywniające lub ściany podda-
ne nierównomiernym deformacjom
podłoża pracują na ściskanie pod kątem
do spoin wspornych. W takich ścianach
powstaje złożony stan naprężeń, gdy oś
naprężeń głównych jest nachylona pod
kątem zbliżonym do 45° do płaszczyzny
spoin wspornych. W tym przypadku
o nośności i rysoodporności ścian decy-
dują nie naprężenia ściskające, lecz
główne naprężenia rozciągające [2, 3].
Są również przypadki gdy o nośności
muru decydują wyłącznie naprężenia
ściskające nachylone do płaszczyzn
spoin wspornych. Dotyczy to np. stref
podporowych nadproży i sklepień mu-
rowych (rysunki 1 i 2, fotografia). Kąt
nachylenia linii ciśnienia w tych strefach
zależy od kształtu konstrukcji, stosunku
jej rozpiętości do wyniosłości i waha się
w granicach 10° – 40°. W związku z tym,

że wytrzymałość muru na ściskanie pro-
stopadłe do spoin wspornych jest większa
niż pod kątem [1, 3, 4, 5], to w strefach
oparcia konstrukcji łukowych niekiedy
stosowano elementy kamienne o więk-
szej wytrzymałości niż wytrzymałość
muru (fotografia). W przypadku ich bra-
ku, w budynkach historycznych, z uwa-
gi na zużycie techniczne muru lub
zwiększenie obciążenia podczas ich mo-
dernizacji, nośność stref podporowych
konstrukcji łukowych może być nie-
wystarczająca. Konsekwencją tego są
uszkodzenia konstrukcji łukowych lub
ich stref podporowych.

W [4] podano wyniki badań trzech ro-
dzajów murów wykonanych: z blocz-
ków betonowych (pionowo drążonych
– 20% i 40%); bloczków silikatowych
(drążonych – 20%) oraz ceramicznych
elementów drążonych (pionowo drążo-
nych 20% i 40%) na typowych zapra-
wach cementowo-wapiennych. Uzyska-
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Rys. 2. Stre fa pod po ro wa wal -
co we go skle pie nia mu ro we go 
Fig. 2. Sup port zo ne of bar rel
ma son ry vault

Rys. 1. Kształ to wa nie ce gla nych nad pro ży
mu ro wych: a, b) od cin ko wych; c) pół łu -
kowych; d) ostro łukowych
Fig. 1. Sha ping of brick ar ched ma son ry 
lin tels: a, b) segmental; c) semi-circular; 
d) gothic arched
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no następujące stosunki wytrzymałości
dla kierunków równoległego i prosto-
padłego do spoin wspornych: w przy-
padku murów z bloczków betonowych
i silikatowych ƒ0/ƒ90 = 0,71, zaś murów
z drążonych pustaków ceramicznych
ƒ0/ƒ90 = 0,37. W badaniach murów
z pełnej cegły ceramicznej, najczęściej
stosowanej w budynkach historycznych,
ustalono, że ƒ0/ƒ90 = 0,75 [1, 4]. W [1]
opisano poddane ściskaniu próbki mu-
rowe, w których nachylenie płaszczy-
zny spoin wspornych w stosunku do
kierunku obciążenia wynosiło odpo-
wiednio Θ = 0°, 22,5°, 45°, 67,5° oraz
90° (rysunek 3). Ustalono, że sposób
niszczenia próbek zależy od nachylenia
płaszczyzn spoin wspornych. Gdy ob-
ciążenie działało prostopadle do spoin
wspornych (Θ = 90°), zniszczenie mia-
ło charakter pionowych rys wydzielają-
cych słupki. W przypadku kąta 67,5°
oraz 45° zniszczenie nastąpiło na skutek
poślizgu zaprawy w spoinach wspor-
nych, zaś kąta 0° – rozerwanie spoin
wspornych. Natomiast gdy obciążenie
i płaszczyzny spoin wspornych tworzy-
ły kąt 22,5°, zaobserwowano zarówno
poślizg zaprawy w spoinach wspornych,
jak i zarysowanie tych spoin. Na rysun-
ku 4 podano aproksymację wyników
badań [4], które są podobne do za-
mieszczonych w [3, 5]. Z analizy wyni-
ka, że najmniejszą wytrzymałość na ści-
skanie muru uzyskuje się przy jego ob-

ciążeniu pod kątem Θ = 20° – 30°. Te-
mu kątowi odpowiada nachylenie linii
ciśnień N (rysunek 4) nadproży i skle-
pień o stosunku rozpiętości do wynio-
słości L/ƒ = 6 ÷ 12. Oznacza to, że
w tych przypadkach najczęściej obser-
wuje się uszkodzenie stref oparcia kon-
strukcji łukowych.

Warto nadmienić, że siła N od nad-
proża i sklepień przekazywana jest na
ściany w postaci obciążenia skupionego.
Nośność muru w tym przypadku okre-
śla się ze wzoru [6]:

NRdc = βAbfgo, (1)

w którym 1 < β < 2 – współczynnik
zwiększający przy obciążeniu skupio-
nym

gdzie:
а1 – odległość od krawędzi ściany do najbliższej
krawędzi obciążonej powierzchni;
hc – wysokość ściany o grubości t do płaszczy-
zny obciążenia;
Ab – pole powierzchni ściany, na którą przeka-
zywane jest obciążenie;
Aef = lefmt – efektywna powierzchnia przekroju
oparcia;
lefm – efektywna długość pola dystrybucji obcią-
żenia skupionego mierzona w podstawie trape-
zu na połowie wysokości ściany.

Wzrost wytrzymałości muru na ści-
skanie przy obciążeniu skupionym
związany jest z ograniczeniem odkształ-
ceń bezpośrednio obciążonych stref
z uwagi na ich współpracę z powierzch-
nią nieobciążoną. Ograniczenie od-
kształceń występuje jedynie w bezpo-
średnim sąsiedztwie obciążenia i w tej
strefie mur jest ściskany w kierunku po-
przecznym. W niższej części, bezpo-
średnio pod obciążeniem, pojawiają się
naprężenia rozciągające (rysunek 5a).
W [7] podano układ typowych izobar
naprężeń w zależności od powierzchni
lokalnego docisku ściany (rysunek 5b).
Największy zakres naprężeń ściskają-
cych występuje w przypadku obciążenia
rozłożonego na największej powierzch-
ni, a największe rozciąganie przy punk-
towym przyłożeniu siły. W przypadku,
gdy siła znajduje się na krawędzi ścia-
ny, może dojść do wyłamania jej frag-
mentu.

Zarówno wzór (1), jak i przytoczone
badania [7] odzwierciedlają zachowa-
nie się muru przy obciążeniu skupio-
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β = [1+0,3 • (a1/hc)] • [1,5–1,1 (Ab/Aef)] (2)

Uszkodzenia strefy podporowej walcowe-
go sklepienia murowego
Mechanism of damage to the support zone of
the cylindrical stone wall

a) b) c) d) e)

Rys. 3. Schemat badań próbek muru na ściskanie pod kątem do płaszczyzn spoin wspor-
nych [1]: а) ΘΘ = 0°; b) ΘΘ = 22,5°; c) ΘΘ = 45°; d) ΘΘ = 67,5°; e) ΘΘ = 90°
Fig. 3. Expe ri men tal test sche me of com pres sion ma son ry walls sam ples with for ce at an 
an gle to ho ri zon tal jo ints [1]: а) Θ =0°; b) Θ = 22,5°; c) Θ =45°; d) Θ =67,5°;
e) Θ =90°

Rys. 4. Aprok sy ma cja wy ni ków ba dań do -
świad czal nych: krzy wa 1 wg [1]; krzy wa
2 wg [4]
Fig. 4. Ap pro xi ma tion of ob ta ined expe ri -
men tal re sults: li ne 1 ac cor ding to [1], li ne
2 ac cor ding to [4]

Rys. 5. Stan na prę żeń w mu rze ob cią żo -
nym si łą sku pio ną na pod sta wie [7]: a) wy -
kres po przecz nych (po zio mych) na prę żeń;
b) izo ba ry na prę żeń w za leż no ści od po -
wierzch ni przy ło że nia si ły
Fig. 5. Stress sta te be ne ath a con cen tra ted
lo ad [7]: a) la te ral (ho ri zon tal) stress dia -
gram; b) ty pi cal iso bars of stress de pen ding
on lo ad area

a) b)
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nym prostopadle do płaszczyzny spoin
wspornych. Natomiast w literaturze
i normach nie ma danych dotyczą-
cych wytrzymałości muru obciążonego
siłą skupioną pod kątem do spoin
wspornych. Taki przypadek obciążenia
występuje w strefach oparcia konstruk-
cji łukowych (rysunek 1, 2). W związ-
ku z tym wykonano analizy numerycz-
ne fragmentów muru za pomocą pro-
gramu ANSYS, które modelowano
w skali mikro w postaci elementów
murowych połączonych między sobą
spoinami pionowymi i wspornymi.
Obciążenie skupione przekazywano
na powierzchnię muru za pomocą
stempla o długości równej długości ce-
gły, co odpowiada minimalnej grubości
nadproża lub sklepienia murowego.
Obliczenia wykonywano przy obciąże-

niu fragmentu siłą ściskającą pod ką-
tem θ = 0°, 22,5°; 45°; 67,5° i 90°
do spoin wspornych. Warunki brzego-
we modelu uwzględniały możliwość
jego odkształcenia pionowego. Ogra-
niczano odkształcenia poziome krawę-
dzi pionowych wycinka z długiej ścia-
ny. Elementy murowe i spoiny modelo-
wano objętościowymi elementami
skończonymi typu SOLID 65 uwzględ-
niającymi zarysowanie i rozdrobnienie
materiału. Nieliniowe zagadnienia roz-
wiązywano z uwzględnieniem przy-
czepności i tarcia występującego mię-
dzy elementami murowymi a zaprawą.
Współczynniki tarcia i przyczepności
w obliczeniach przyjmowano na pod-
stawie badań wg norm PN-EN 1052-3
i PN-EN 1052-5. Wytrzymałość i od-
kształcalność (rysunek 6) elementów

murowych i zaprawy określano w spo-
sób doświadczalny [1].

Ustalono, że przy obciążeniu skupio-
nym pod kątem 0° < Θ ° < 90° decydu-
jący wpływ na wytrzymałość muru ma-
ją naprężenia styczne i rozciągające
działające w płaszczyznach spoin
wspornych. W wyniku ich oddziały-
wania następuje zarysowanie spoin.
Przy obciążeniu pod katem Θ = 90° de-
cydujący wpływ na wytrzymałość mają
naprężenia zginające w elementach mu-
rowych usytuowanych bezpośrednio
pod obciążeniem skupionym (rysu-
nek 6b). Wyniki obliczeń przedstawio-
no na rysunku 7 w postaci zależności
ƒ0/ƒ90 i kąta Θ. Z analizy wynika, że
efekt zwiększenia wytrzymałości muru
przy miejscowym ściskaniu jest naj-
większy w przypadku kąta Θ = 0°.

Wnioski
Wytrzymałość muru na ściskanie zale-

ży od kierunku działania sił ściskających
względem spoin wspornych. W przypad-
ku równomiernego obciążenia najwięk-
szą wytrzymałość uzyskuje się przy ści-

skaniu muru prostopadle do spoin wspor-
nych, a najmniejszą pod kątem 20° – 30°.
W przypadku ściskania miejscowego si-
łami skupionymi największą wytrzyma-
łość muru w porównaniu z obciążeniem
równomiernym uzyskuje się w kierunku
spoin wspornych, a najmniejszą pod ką-
tem 45° – 60° do ich płaszczyzn. Zależ-
ności te należy uwzględniać przy spraw-
dzeniu nośności stref oparcia nadproży
łukowych i sklepień na ścianach muro-
wych.
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Rys. 6. Odkształcenie i izobary naprężeń głównych ściskających w murze przy obciążeniu skupionym pod kątem do spoin wspornych:
a) ΘΘ = 0°; b) ΘΘ = 90°; c) ΘΘ = 45°
Fig. 6. De flec tion and stress maps of prin ci pia com pres si ve stres ses in ma son ry for po int lo ad at an gle to ho ri zon tal jo ints: a) Θ = 0°; 
b) Θ = 90°; c) Θ = 45° 

Rys. 7. Za leż no ść fΘΘ/f90 od wiel ko ści ką ta ΘΘ
mię dzy ob cią że niem sku pio nym a spo ina -
mi wspor ny mi
Fig. 7. Re la tion of fΘ/f90 from an gle amo unt
be twe en po int for ces and ho ri zon tal jo ints

a) b) c)


