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N aprawę zarysowanych zabyt-
kowych murów wykonuje się
często tzw. metodą zszycia,
przez umieszczenie zbrojenia

zszywającego rysę w zaprawie osadzo-
nej w bruzdach [1, 2, 11], które wyko-
nuje się najczęściej w spoinach wspor-
nych przez ich mechaniczne wycięcie
na głębokość do 60 mm. Badania mo-
deli ścian potwierdzają skuteczność
tego typu naprawy przy obciążeniu pio-
nowym [3], przy ścinaniu [4] oraz
przy zginaniu z płaszczyzny [5]. W lite-
raturze nie ma jednak wielu badań
dotyczących efektywności tego typu
wzmocnienia w przypadku zginania
w płaszczyźnie, mimo że jest to dość
częsty przypadek obciążenia wynikają-
cy np. z utraty nośności ław fundamen-
towych lub nadmiernego ugięcia nad-
proży, belek czy stropów, na których
wzniesiono ściany murowane. W arty-
kule opisano wyniki badań murowanej
zarysowanej ściany wzniesionej z cegły
historycznej i wzmocnionej zbrojeniem
kompozytowym. Wzmocniony mur pod-
dano zginaniu w płaszczyźnie.

Stosowane materiały
W badaniach wykorzystano histo-

ryczną renesansową cegłę rozbiórkową,
a do wzniesienia modeli zastosowano
zaprawę wapienną M0,5 zgodnie z nor-
mą PN-EN 1996-1-1 [8]. Wymiary ce-
gły wynosiły 135 x 70 x 28 m. Cegła
wykazywała liczne ubytki i pustki po-
wietrzne (fotografia 1).

Badania wytrzymałości na ściska-
nie zaprawy przeprowadzono na trzech
próbkach prostopadłościennych o wy-
miarach 40 x 40 x 40 mm zgodnie z nor-
mą PN-EN 1015-11 [9], a badania wy-
trzymałości na ściskanie całych elemen-
tów murowych zgodnie z PN-EN 772-1
[10]. Wartość średnia wytrzymałości
zaprawy wyniosła 0,66 MPa, a cegły –
14,93 MPa. Na podstawie normy [8]
wyznaczono charakterystyczną wytrzy-

małość na ściskanie badanego muru
fk = 2,64 MPa. Współczynnik K z tabli-
cy NA.5 EC-6 wykalibrowano jednak
na murach współczesnych, a nie zabyt-
kowych i nie uwzględnia on porowatych
zapraw wapiennych i grubych spoin
wspornych. Próbę ustalenia właściwego
współczynnika K ceramicznych murów
zabytkowych podjęto w pracach [6, 7].
Na bazie tych doświadczeń wyznaczo-
no przybliżoną wytrzymałość na ściska-
nie badanego muru historycznego, któ-
ra wyniosła fk = 1,54 MPa.

Do naprawy badanego muru zastoso-
wano pręty ø 8 z włókien szklanych
GFRP (Glass Fiber Reinforced Poly-
mer), związanych żywicą polimerową
z nawiniętym na rdzeniu pojedynczym
zwojem. Wykonano badania osiowego
rozciągania prętów zbrojenia, uzysku-
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Streszczenie. W artykule opisano wyniki badań wzmocnionego
muru z historycznych cegieł na zaprawie wapiennej. Badania wy-
konano na modelu o wymiarach 1005 x 970 x 280 mm, który prze-
cięto, a następnie wzmocniono prętami kompozytowymi osadzo-
nymi w bruzdach spoin wspornych na tiksotropowej zaprawie na-
prawczej. Model badano, poddając go zginaniu w płaszczyźnie.
Zauważono dobrą współpracę pręta kompozytowego z zaprawą
naprawczą oraz z samym murem. Nośność muru wzmocnionego
prętami GFRP na zginanie w płaszczyźnie wyniosła 0,48 MPa.
Słowa kluczowe: wzmocnienie murów historycznych; zbrojenie
GFRP; zginanie w płaszczyźnie.

Abstract. The article describes the results of testing a
strengthened wall made of historical bricks on a lime mortar. The
tests were carried out on a 1005 x 970 x 280 mm model, which
was cut and then reinforced with composite rods embedded in the
grooves of the bed joints on the thixotropic repair mortar. The
model was tested by bending in the plane. A good co-operation
of the composite rod with the repair mortar and the wall itself was
noticed. Significant strength of the reinforced model was
obtained.
Keywords: strengthening of historical walls; GFRP
reinforcement; bending in the plane.
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Fot. 1. Cegła wykorzystana w badaniach: a) widok; b) powierzchnia cegły w powiększe-
niu mikroskopowym
Photo 1. The brick used in the tests: a) view; b) brick surface in microscopic magnification

a) b)
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jąc maksymalne naprężenie 628 MPa.
Zbrojenie niemetaliczne osadzano
w bruzdach naprawianego muru na mo-
dyfikowanej zaprawie cementowej. Wy-
konano badania wytrzymałości zapra-
wy na zginanie i ściskanie zgodnie
z PN-EN 1015-11 [9] i uzyskano: wy-
trzymałość na ściskanie 38,8 MPa po
7 dniach i 46,52 MPa po 28 dniach oraz
wytrzymałość na zginanie 7,13 MPa
po 7 dniach i 7,44 MPa po 28 dniach.

Model badawczy
Wykonano model badawczy o wy-

miarach 1005 x 970 x 280 mm w wią-
zaniu gotyckim z historycznej cegły roz-
biórkowej (fotografia 2), w którym gru-
bość spoin wynosiła 20 mm. Mur po
28 dniach od wymurowania przecięto
w środku długości, symulując rysę pio-
nową. Następnie model wzmocniono,
układając pręty kompozytowe GFRP
w bruzdach o głębokości 30 mm na mo-
dyfikowanej zaprawie naprawczej, w co
trzeciej spoinie wspornej z obu stron

muru. Wzmocniony model ustawiono
na podporach w rozstawie co 59,5 mm
i obciążono jego górną krawędź za po-
mocą siłownika o zakresie 630 kN (ry-
sunek 1). Obciążenie przykładano przez
przekładki z blachy (fotografia 2).

Wyniki badań
Pierwsza rysa pionowa wystapiła

nad podporą pomiędzy wzmocnienia-
mi na spoinie wspornej przy poziomie
obciążania 96 kN. Kolejne rysy uwi-
doczniły się po obu stronach muru
nad drugą podporą i w otoczeniu dol-
nych wzmocnień (fotografia 3). W po-
lach pomiędzy wzmocnieniami tworzy-

ły się ukośne rysy w kierunku od punk-
tu przyłożenia obciążenia do podpory.
Badania prowadzono do utraty statecz-
ności muru, która nastąpiła przy sile
ok. 120 kN. Wykres zależności obcią-
żenie-czas pokazano na rysuku 2. No-
śność muru wzmocnionego prętami
GFRP na zginanie w płaszczyźnie wy-
niosła 0,48 MPa.

Podsumowanie i wnioski
Odporne na alkalia pręty kompozyto-

we z włókien szklanych można uznać za
materiał konstrukcyjny odpowiedni do
wzmocnienia murowanych ścian obiek-

tów historycznych. Zastosowana zapra-
wa naprawcza charakteryzuje się dobrą
przyczepnością do prętów kompozyto-
wych, cegieł i zaprawy wapiennej. Prze-
prowadzona próba zginania murowa-
nej ściany w płaszczyźnie wskazuje na
efektywność tego sposobu wzmocnie-
nia pod względem wytrzymałości i pro-
stoty wykonania. Opisane badania sta-
nowią pierwszy etap prac (tzw. badania
rozpoznawcze). Planuje się wykonanie
dalszych badań murów z cegły histo-
rycznej ze wzmocnieniem w innych sta-
nach obciążenia.
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Rys. 1. Schemat stanowiska badawczego
Fig. 1. Scheme of the test stand

Fot. 2. Ściana na stanowisku badawczym
Photo 2. Wall in the test stand

Fot. 3. Zarysowanie badanej ściany
Photo 3. Cracking of the tested wall

Rys. 2. Zależność obciążenie-czas uzyska-
na z badań
Fig. 2. Graph of load-time dependence obta-
ined from test


