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Część II

W części I („Renowacje i Zabytki” 
nr 01/2022) został ogólnie przedstawiony sys-
tem FRCM marki Ruregold do wzmacniania 
konstrukcji murowych. W tym konkretnym 
systemie FRCM stosuje się włókna węglowe 
lub PBO w postaci siatek z wiązkami włókien 
ułożonymi dwukierunkowo lub jednokierun-
kowo oraz mineralną zaprawę na bazie puco-
lanów. W systemie tym, w odróżnieniu od sys-
temów FRP, nie stosuje się żywic.

W dalszej części artykułu przedstawiono 
badania, które wykazały dużą przydatność sys-
temu FRCM marki Ruregold we wzmocnie-
niach konstrukcji łukowych i sklepień.

Obecnie przedstawione zostaną bada-
nia związane z elementami konstrukcyjny-
mi pierścieni.

Pierścienie

Uszkodzenia historycznych kopuł obro-
towych oraz obiektów o geometrii cylindrycz-
nej wynikają często z przekroczenia naprężeń 
rozciągających. W myśl założeń teoretycznych 
w powłokach kopuł występuje stan błonowy, 
który wywołuje w dolnych pasmach konstruk-
cji powstawanie sił rozciągających na kierun-
ku równoleżnikowym. Badania wzmocnionych 

konstrukcji pierścieni z zastosowaniem m.in. 
systemu FRCM z włóknami węglowymi oraz PBO 
przeprowadzono na Politechnice Wrocławskiej 
(źródłem przedstawianych informacji są bada-
nia przeprowadzone przez dr. inż. Krzysztofa 
Raszczuka)

Aby wywołać złożony (niekorzystny) stan 
naprężenia na kierunku obwodowym, zbudo-
wano modele pierścieni – rys. 1. Pierścienie 
o średnicy osiowej 3 m i przekroju 25×33,5 cm 
wykonano z cegły pełnej klasy „15” na zapra-
wie wapienno-trasowej, a następnie obciążo-
no je siłami wywoływanymi działaniem ukła-
du siłowników hydraulicznych. 

Modele badano przed wzmocnieniem 
oraz po wzmocnieniu przy użyciu tradycyj-
nych i współczesnych metod wykorzystu-
jących: taśmy C-FRP, płaskowniki stalowe, 
sploty z drutów stalowych, maty C-FRP, siatki 
G-FRCM, B-FRCM oraz C-FRCM i PBO-FRCM.

W ramach badań rejestrowano odkształce-
nia oraz przemieszczenia punktów pierścieni 
wraz z przyrostem siły niszczącej. Zniszczenie 
pierścienia wzmocnionego w systemie C-FRCM 
nastąpiło na skutek zerwania siatki, przy czym 
towarzyszyły temu liczne pęknięcia pierście-
nia na kierunku radialnym i obwodowym. 

Rys. 1. Stanowisko do 
badań pierścieni

Rys. 2. Wzmacnianie 
pierścienia R8 przy 
użyciu siatek z włókien 
węglowych –  
system C-FRCM
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W przypadku wzmocnienia w systemie 
PBO-FRCM zniszczenie nastąpiło na skutek 
zmiażdżenia cegieł w strefie docisku siłowni-
ków, przy nienaruszonej siatce wzmacniającej.

Mechanizm zniszczenia pierścienia uwi-
docznił się pęknięciami na kierunku obwodo-
wym i promieniowym wraz z rozwarstwieniem 
i odpadnięciem lica ceglanego w strefie przy-
łożenia obciążenia. Taki mechanizm zniszcze-
nia świadczył o znacznym przyroście nośności 
i sztywności modelu po wzmocnieniu. 

Wyniki badań wskazują na znaczną 
efektywność metod wzmacniania pierścieni 
w systemach FRCM. Dr inż. Krzysztof Raszczuk 
w swoich badaniach dokonał dla potwierdze-
nia tej tezy oceny efektywności wzmocnień 
zgodnej z zasadą, że w obiektach historycz-
nych należy dążyć do uzyskania zamierzonych 
efektów wzmocnienia przy jak najmniejszym 
przekroju poprzecznym wprowadzonych ele-
mentów wzmacniających. W tym przypadku 
oceną efektywności wzmocnienia jest wskaźnik 
będący ilorazem siły niszczącej element kon-
strukcyjny po wzmocnieniu przez sztywność 
przekroju użytego materiału wzmacniającego.

Wynika z tego, że w oparciu o wyliczone 
wskaźniki efektywności, oznaczone symbo-
lem WE, najkorzystniejsze są wzmocnienia 
z zastosowaniem systemów FRCM z włókna-
mi węglowymi i PBO, w następnej kolejno-
ści sploty stalowe i system FRCM z włóknami 
bazaltowymi. Wskaźniki te wynoszą kolejno:

• wzmocnienie siatką PBO w systemie  
PBO-FRCM WE = 21,1

• wzmocnienie siatką węglową w systemie 
C-FRCM WE = 14,0

• wzmocnienie cięgnami stalowymi o śred-
nicy 0–5 mm WE = 13,6

• wzmocnienie siatką bazaltową w syste-
mie B-FRCM WE = 12,9
Przykładowo widać tu, że dla systemu 

C-FRCM wskaźnik efektywności wzmocnie-
nia WE jest niższy o 33,6% w porównaniu 
z systemem wzmocnienia PBO-FRCM i analo-
gicznie, wskaźnik ten jest niższy o 39,9% dla 
systemu B-FRCM (system z siatką bazaltową).

Alternatywnym materiałem mogącym 
mieć zastosowanie w obwodowym wzmacnia-
niu konstrukcji ceglanych są cięgna w posta-
ci wiotkich wiązek włókien węglowych lub 
PBO w polietylenowym oplocie.

Tak więc przy obwodowym wzmacnia-
niu ceglanych pierścieni lub równoleżniko-
wych pasm kopuł należy rozważyć, w zależ-
ności od zewnętrznej powierzchni istniejącej 
konstrukcji, następujące metody wzmacniania:

• powierzchnia nieotynkowana – cięgna 
umieszczone w spoinach (wiązki włókien 
węglowych lub włókien PBO) – rys. 4a,

• powierzchnia tynkowana – powierzch-
niowo siatki (włókna węglowe lub PBO) – 
rys. 4b.
Podsumowując przeprowadzone bada-

nia na modelach w skali technicznej, można 
stwierdzić, że:

• badania potwierdziły możliwość i przy-
datność stosowania systemu FRCM do 
wzmacniania zakrzywionych historycz-
nych konstrukcji ceglanych, 

• potwierdzono łatwość w aplikacji syste-
mów FRCM w konstrukcjach łuków, pier-
ścieni i sklepień. 
Zalety wzmocnień materiałami kompo-

zytowymi FRCM uwidaczniają się zwłasz-
cza w konserwacji zabytków. Chodzi głów-
nie o stosunek wagi i wymiarów materiałów 
wzmacniających do uzyskania wzrostu nośno-
ści. Ponadto materiały te można bardzo łatwo 
„ukryć” w konstrukcji tak, że zachowany jest 
jej pierwotny wygląd.

Rys. 3. Pierścień R9 
wzmocniony systemem 
PBO-FRCM:  
a) nakładanie siatki;  
b) zniszczenie poprzez 
zmiażdżenie cegieł

Rys. 4.  Sposoby 
wzmocnienia pierścieni

Firma Visbud-Projekt Sp. z o.o., będąca w Polsce wyłącznym przedstawicielem marki Ruregold, składa podziękowania: 
prof. dr. hab. inż. Łukaszowi Drobcowi, prof. dr. hab. inż. Jerzemu Jasieńce, dr. inż. Łukaszowi Bednarzowi, dr. inż. Krzysztofowi 
Raszczukowi – za udostępnienie wybranych fragmentów ich prac badawczych związanych ze wzmocnieniami konstrukcji sys-
temami FRCM. Są one bardzo cenne dla dalszego rozwoju tego kierunku wzmacniania konstrukcji, lepszego ich poznania, 
a także wprowadzania nowych rozwiązań, które zwiększają efektywność tych wzmocnień.


