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K otwy wklejane należą współcześnie do najbardziej
popularnych metod kotwienia. Ich zalety to m.in.
nieduży koszt w porównaniu z innymi metodami
kotwienia oraz możliwość stosowania w przypad-

ku podłoża słabej nośności. Największą wadą tej technologii
jest konieczność zachowania reżimu technologicznego pod-
czas montażu kotew, przede wszystkim precyzyjnego oczysz-
czenia otworu w celu zapewnienia pełnego kontaktu pomię-
dzy żywicą a materiałem podłoża.

Prześwietlenie miejsca osadzenia kotew, przy użyciu promie-
niowania rentgenowskiego [5, 10, 11], w celu oceny stopnia ze-
spolenia trzpienia stalowego z lepiszczem oraz lepiszcza z pod-
łożem, jak również kształtu materiału wypełniającego otwory,
jest skuteczną metodą umożliwiającą uzyskanie wiarygodnych
informacji o prognozowanej skuteczności osadzenia kotew, ale
możliwą do stosowania jedynie w laboratorium [4] na próbkach
– świadkach [6, 7].

Problem nośności kotew wklejanych osadzonych w podłożu
o dużej nośności był wielokrotnie omawiany w literaturze tech-
nicznej oraz naukowo-technicznej. Nadal jednak pojawiają się
wątpliwości dotyczące rzeczywistej nośności kotew osadzonych
w elementach drążonych pionowo. Z zagadnieniem tym moż-
na spotkać się podczas eksploatacji budynków, gdy zachodzi ko-
nieczność osadzenia kotew w murze otynkowanym lub ocieplo-
nym materiałem termoizolacyjnym [12]. Powstają wówczas wąt-
pliwości, czy należy dążyć do osadzenia kotew w pełnych frag-
mentach muru i czy osadzenie w miejscu lokalizacji otworu pio-
nowego pozostaje bez negatywnego wpływu na nośność kotew.
Obecnie w literaturze nie ma analiz wpływu otworów piono-

wych na nośność kotew wklejanych w drobnowymiarowych
elementach wapienno-piaskowych (silikatowych) drążonych
pionowo. Celem artykułu jest ocena wpływu usytuowania
miejsca montażu kotew wklejanych w drążonych elementach
wapienno-piaskowych na ich nośność oraz określenie mecha-
nizmu zniszczenia kotew.

Opis metod badawczych
Podczas badań zastosowano dwie metody: promieniowania

rentgenowskiego oraz pull-out.
Promieniowanie rentgenowskie to metoda bezinwazyjna,

należąca do radiografii konwencjonalnej, w której jest wyma-
gana ekspozycja analizowanej próbki na promieniowanie rent-
genowskie, określane w literaturze jako promieniowanie X.
Otrzymany obraz jest cieniem próbki, która pochłania częścio-
wo lub całkowicie promieniowanie generowane przez lampę
rentgenowską, tzw. negatywem próbki, co oznacza, że białe
obszary (mniej zaciemnione) odpowiadają strukturze próbki,
która bardziej pochłania promieniowanie. Podstawy teoretycz-
ne pomiarów z zastosowaniem promieniowania rentgenow-
skiego zostały opisane w [1, 6, 13].

Test pull-out to metoda destrukcyjna polegająca na wyry-
waniu elementu z podłoża z jednoczesnym szacowaniem siły
potrzebnej do zniszczenia połączenia pomiędzy elementem
a podłożem. Algorytm pomiarów z zastosowaniem tej meto-
dy został opisany m.in. w [8].

Badania
Badania przeprowadzono na próbkach wykonanych przez

osadzenie prętów stalowych w silikatowych elementach
murowych drążonych pionowo, klasy 20, umożliwiających
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Streszczenie. Artykuł przedstawia wyniki pomiarów skuteczno-
ści montażu kotew wklejanych w silikatowych elementach mu-
rowych drążonych pionowo. Badania wykonano w przypadku
montażu kotew w różnych fragmentach tych elementów: w czę-
ści pełnościennej, w osi symetrii oraz na krawędzi otworu piono-
wego. Przebadano wpływ lokalizacji miejsc osadzenia kotew
na sposób kształtowania się połączenia pomiędzy żywicą a ma-
teriałem elementu silikatowego. Główny nacisk położono na
określenie wpływu lokalizacji montażu na nośność kotew.

Słowa kluczowe: kotwy wklejane; silikatowe elementy murowe;
drążenie pionowe.

Abstract. The article is showing results of measurements of the
effectiveness of the assembly anchor of inmates glued in sunk ver-
tically calcium-silicate masonry units. Examinations were perfor-
med for cases of the assembly anchor in different fragments of
units: in part full-wall, in an axis of symmetry and on the edge of
the aperture vertical. An influence of the location of places of set-
tling was examined anchor to the way of the forming of uniting
between resin and material of the calcium-silicate. The primary
focus was put on expression of influence of the location of the
assembly on the carrying capacity anchor.
Keywords: glued in anchors; calcium-silicate masonry units;
vertical sinking.
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wykonanie przegród pionowych o odporności ogniowej
REI240/EI240 i izolacyjnościakustycznejRA1 =54dB,RA2=51dB,
RW = 56 dB. Silikatowe elementy murowe (należące do 1 gru-
py i I kategorii [9]) miały wymiary 240 × 333 × 199 mm i dwa
pionowe otwory przelotowe o średnicy 40 mm przechodzące
przez całą ich wysokość, rozmieszczone w odległości 80 mm
od zewnętrznej płaszczyzny poprzecznej. Użyto prętów sta-
lowych M10 ze stali S235JR o długości 150 mm, które wpro-
wadzono na długość 120 mm. W celu osadzenia prętów za-
stosowano dwuskładnikową żywicę poliestrową do podłoży
murowanych, natomiast w celu równomiernego rozprowadze-
nia żywicy w otworach – tuleje siatkowe 15 × 125 mm. Anali-
zowano trzy przekroje przedstawione na fotografii 1: w czę-
ści pełnej (A); w środku otworu pionowego (B) oraz na jego kra-
wędzi (C). Na potrzeby badań rentgenowskich wycięto z ele-
mentów silikatowych próbki o wymiarach 240 × 120 × 199 mm
z osadzonymi prętami stalowymi, po jednej w przypadku każ-
dej lokalizacji prętów stalowych, natomiast na potrzeby testów
pull-out przygotowano po 4 próbki.

Do badań zastosowano medyczny aparat rentgenowski.
Podczas doboru jego parametrów uwzględniono zalecenia
oraz wyniki doświadczeń zamieszczonych w pracach [2, 6].
Do testów pull-out zastosowano tester Model 2008 umożli-
wiający wytworzenie siły wyrywającej o wartości 145 kN.

Otwory do osadzenia kotew wykonano w pozycji wertykal-
nej (pionowej) i oczyszczono je przez przedmuchanie i odku-
rzenie. Osadzenie trzpieni stalowych wykonano w pozycji ho-
ryzontalnej (poziomej), tak aby w jak najbardziej wiarygod-
ny sposób odzwierciedlić rzeczywiste warunki osadzenia ko-
tew wklejanych. Otwory tulei siatkowych wywiercono wier-
tłem o średnicy 16 mm. Ich głębokość w przypadku podłoża
pełnego wynosiła 130 mm, co umożliwiło kotwienie na głę-
bokość 125 mm, równą, zgodnie z zaleceniami producenta ży-
wicy, głębokości kotwienia maksymalnego hnom, max (heff, max).
Standardowa głębokość kotwienia kotew wynosiła hnom, stand
(heff, min) = 85 mm. W przypadku otworów wykonanych w osi
symetrii oraz na krawędzi otworów pionowych grubość ścia-
ny z elementów silikatowych wynosiła 100 mm.

Wyniki badań
Badania doświadczalne z zastosowaniem promieniowania

rentgenowskiego prowadzono w przypadku ekspozycji pozio-
mej oraz pionowej. Wyniki pokazały zespolenie pomiędzy

trzpieniami stalowymi a żywicą, jak również pomiędzy żywi-
cą a podłożem (fotografia 2). Szczegółowy opis wyników ba-
dań zamieszczono w [7]. W przypadku próbek z prętami osa-
dzonymi w części pełnej (A), uśredniona wartość siły wyrywa-
jącej, będąca średnim obciążeniem niszczącym FRu, m, wynosi-
ła 3,60 kN, przy czym największa siła osiągnęła 3,80 kN, a naj-
mniejsza 3,40 kN (tabela). W przypadku próbek z prętami osa-
dzonymi w środku otworu pionowego (B) nastąpił zdecydowa-
ny wzrost siły niszczącej, której uśredniona wartość wynosiła
13,60 kN (najmniejsza siła niszcząca 12,90 kN, a największa
14,20 kN). Siły niszczące próbki z prętami osadzonymi na kra-
wędzi otworu pionowego (C) charakteryzowały się dużym roz-
rzutem – uśredniona wartość wynosiła 10,15 kN, przy czym naj-
mniejsza siła niszcząca to 6,65 kN, a największa 13,65 kN.

Analiza wyników badań
Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzo-

no dwa mechanizmy zniszczenia zakotwienia prętów
stalowych:

■ (1) – zniszczenie połączenia w miejscu styku trzpienia
z żywicą (tzw. wysunięcie pręta);

■ (2) – zniszczenie połączenia w miejscu styku żywicy
z podłożem (tzw. wyrwanie pręta).

Katalog techniczny producenta żywicy zastosowanej pod-
czas doświadczeń zawierał wyniki nośności prętów stalowych
zakotwionych tylko w elementach wapienno-piaskowych

Zestawienie wyników badań kotew wklejanych
List of test results of glued anchors

Lokalizacja
pręta

Numer
próby

Wartość siły
wyrywającej
F’Ru,m [kN]

Wartość średniego
obciążenia niszczą-

cego FRu,m [kN]
Mechanizm znisz-
czenia zakotwienia

Przekrój
pełny (A)

A1 3,80

3,60

(2) wyrwanie pręta
A2 3,60 (2) wyrwanie pręta
A3 3,40 (2) wyrwanie pręta
A4 3,60 (2) wyrwanie pręta

Przekrój przez
środek otworu
pionowego (B)

B1 14,20

13,75

(1) wysunięcie pręta
B2 13,50 (1) wysunięcie pręta
B3 13,30 (1) wysunięcie pręta
B4 14,00 (1) wysunięcie pręta

Przekrój przez
krawędź otwo-
ru pionowego
(C)

C1 6,50

10,15
((6,65+13,65)/2)

(2) wyrwanie pręta
C2 6,80 (2) wyrwanie pręta
C3 13,80 (1) wysunięcie pręta
C4 13,50 (1) wysunięcie pręta

Fot. 1. Zakotwienie pręta stalowego w silikatowym elemencie muro-
wym drążonym pionowo: a) w części pełnej (A); b) w środku otworu
pionowego (B); c) na krawędzi otworu pionowego (C)
Photo 1. Anchoring a steel rod in a calcium-silicate masonry unit
hollow vertically: a) in the full-wall part (A); b) in the middle of the
vertical hole (B); c) on the edge of the vertical hole (C)

a) b) c)
Fot. 2. Radiogramy pionowe i poziome zakotwienia pręta stalowe-
go w silikatowym elemencie murowym: a) w części pełnej (A); b)
w środku otworu pionowego (B); c) na krawędzi otworu pionowe-
go uzyskane na podstawie pomiarów przy użyciu aparatu rentge-
nowskiego (C)
Photo 2. Vertical and horizontal radiographs of steel bar anchorage
in the calcium-silicate masonry unit: a) in the full wall part (A); b) in
the middle of the vertical hole (B); c) on the edge of the vertical hole
obtained on the basis of measurements using an X-ray machine (C)

a) b) c)
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o wymiarach 240 × 238 × 238 mm, które mają centralnie roz-
mieszczony jeden pionowy otwór przelotowy o średni-
cy 40 mm. Nie było jakiejkolwiek informacji na temat wpły-
wu drążenia pionowego na nośność kotew wklejanych.
W przypadku tego wyrobu wartość średniego obciążenia nisz-
czącego FRu, m wynosiła 5,11 kN i była największa spośród za-
mieszczonych w katalogu technicznym. Najmniejszą wartość
FRu, m zamieszczoną w katalogu, która wynosiła 1,54 kN, otrzy-
mano w przypadku poryzowanych pustaków ceramicznych.
Uśredniona wartość obciążenia niszczącego, dotycząca wszyst-
kich wyrobów, wynosiła 3,35 kN [3].

W przypadku pręta stalowego osadzonego w części pełnej
elementu wapienno-piaskowego zniszczenie nastąpiło przy
FRu, m = 3,60 kN (fotografia 3a, tabela) wg mechanizmu (2) (wy-
rwanie pręta, wokół którego ukształtował się stożek odłamu
silikatu o pochyleniu pobocznicy ~40°). Zniszczenie połącze-
nia żywica-podłoże następowało sukcesywnie przez wypię-
trzanie się stożka podczas wyrywania.

W przypadku osadzenia pręta stalowego w osi otworu prze-
lotowego stwierdzono zniszczenie wg mechanizmu (1)
– przez wysunięcie pręta (fotografia 3b). Zniszczenie połą-
czenia trzpień-żywica, jednakowe (równomierne) wzdłuż ca-
łej długości wyciągniętego pręta stalowego, nastąpiło
przy FRu, m = 13,75 kN (tabela). Podobnie jak w przypadku
mechanizmu (2), zniszczenie zostało zasygnalizowane. Przy-
czyną tak dużego wzrostu nośności było wytworzenie się
bryły żywicy wzdłuż pionowego drążenia, która stanowiła
dodatkowe zakotwienie pręta stalowego, uniemożliwiające
wyrwanie elementu stalowego z elementu silikatowego.

W przypadku osadzenia pręta stalowego na krawędzi otwo-
ru przelotowego pojawił się mechanizm zniszczenia (1) i (2)
(fotografia 3c). Zniszczenie przez wysunięcie pręta (1) nastą-
piło przy FRu, m = 13,65 kN, natomiast zniszczenie wg mecha-
nizmu (2) przy FRu, m = 6,65 kN. Siły wyrywające w przypad-
ku mechanizmu (2) były o ok. 85% większe od wartości sił
uzyskanych w przypadku osadzenia prętów stalowych w czę-
ści pełnej pustaków. Jednocześnie pochylenie pobocznicy
stożka było mniejsze i wynosiło ~55°, co wyraźnie wskazy-
wało na tendencję do zniszczenia wg mechanizmu (1) w przy-
padku kotwienia w strefach przy pionowych otworach drążo-
nych, gdzie część siły wyrywającej przejmuje bryła żywicy

tworząca się w pionowym kanale. Siły wyrywające przy me-
chanizmie (1), występującym w tej lokalizacji prętów, były nie-
znacznie mniejsze od sił w przypadku osiowego zakotwienia
pręta stalowego w otworze pionowym. Wyniki potwierdzają,
że poprawnie ukształtowana żywica w kanale pionowym
zwiększa nośność zakotwienia ze względu na wytworzenie
się dodatkowej bryły kotwiącej.

Wnioski
Metoda promieniowania rentgenowskiego umożliwia okre-

ślenie poprawności montażu kotew wklejanych w silikato-
wych elementach murowych, ale można ją stosować tylko
i wyłącznie w laboratorium, ze względu na brak możliwości
poziomego wygenerowania wiązki promieniowania rent-
genowskiego w kierunku prostopadłym do osadzonych kotew,
zamontowanych w elementach konstrukcyjnych w skali natu-
ralnej.

Montaż kotew wklejanych w kierunku prostopadłym do
kanałów pionowo drążonych nie powoduje zmniejszenia
ich nośności. Kotwy zakończone poprawnie uformowaną
bryłą żywicy, przylegającą do ścian wewnętrznych kanałów
pionowych, charakteryzują się zwiększoną nośnością,
ponieważ żywica stanowi dodatkowe zakotwienie pręta sta-
lowego.

Badania będą kontynuowane. Przebadany zostanie wpływ
zastosowania grupy kotew oraz zwiększonej liczby drążeń pio-
nowych na wartość siły niszczącej.
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Fot. 3. Wyniki badań zakotwienia pręta stalowego w silikatowym
elemencie murowym drążonym pionowo: a) w części pełnej próbki
(A); b) w środku otworu pionowego próbki (B); c) na krawędzi
otworu pionowego próbki (C)
Photo 3. Findings of anchoring a steel rod with a vertically bent
calcium-silicate brazier: a) in a part of a solid-walled sample (A); b)
in the middle of the vertical hole of the sample (B); c) on the edge of
the vertical hole of the sample (C)

a) b) c)


