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Badania ceglanych sklepień balkonów
Dr inż. Rafał Nowak, prof. dr hab. inż. Romuald Orłowicz,  

Zachodniopomorski Technologiczny Uniwersytet w Szczecinie

1. Wprowadzenie

Balkon stanowi istotny element konstrukcyjny budynku, pozo-

stający pod wpływem bezpośrednich oddziaływań czynników 

atmosferycznych. Cykliczne zmiany temperatury i wilgotno-

ści, deszcze, obciążenia nawisem śniegowym i bezpośred-

nie opady śniegu, a także obciążenia składowanymi często 

na balkonie materiałami określają trudne warunki jego eksplo-

atacji, sprzyjające uszkodzeniom zwłaszcza płyty balkonowej. 

Podstawowa przyczyna jej uszkodzenia jest związana z prze-

dostawaniem się wody do wnętrza. Pierwsze objawy uszko-

dzeń na balkonie są widoczne w postaci złuszczeń, w których 

może dojść do odsłonięcia elementów izolacji wodochronnej, 

może wystąpić korozja obróbki blacharskiej oraz destrukcja 

materiału płyty. Nawet drobne odpryski fragmentów balkonu 

mogą być niebezpieczne dla przechodniów, większe uszko-

dzenia nieusuwane na czas mogą prowadzić do poważnych 

zagrożeń dla mieszkańców. Ocena stanu technicznego balko-

nu nie powinna być zatem traktowana drugorzędnie, a jej prze-

prowadzenie wymaga usunięcia fragmentu warstwy wierzch-

niej płyty, określenia stanu izolacji wodochronnej i elementów 

konstrukcyjnych płyty. Przy dużym uszkodzeniu może być ko-

nieczne wykonanie generalnego remontu.

2. Metody napraw

Sposoby napraw balkonów z płytą żelbetową rozpatrzono 

w pracy [1]. Mniej rozpoznanym jest zagadnienie oceny stanu 

technicznego i napraw balkonów z metalowymi belkami wspor-

nikowymi, przestrzeń między którymi wypełniona jest odcinko-

wymi sklepieniami ceglanymi. Balkony tego typu dość często 

można spotkać w kamienicach z okresu międzywojennego 

i wcześniejszego (rys. 1a). Najbardziej narażonymi na koro-

zję są belki metalowe, zwłaszcza w strefach zakotwienia. Na-

tomiast odcinkowe sklepienia ceglane ze względu na przedo-

stawanie się wody atmosferycznej mogą ulec wielokrotnemu 

zamrażaniu i rozmrażaniu. Dość często tak zdegradowane 

sklepienia podlegają usuwaniu (rys. 1b) i zastąpieniu ich mo-

nolitycznymi płytami żelbetowymi. Zdaniem autorów zabieg 

ten nie zawsze jest konieczny, gdyż ceglane sklepienia odcin-

kowe mogą mieć duże zapasy nośności [2]. W skrajnym przy-

padku można je naprawić za pomocą zbrojenia powierzch-

niowego materiałami kompozytowymi.

Ostatnio w naprawach konstrukcji murowych dużą popular-

ność zdobyły materiały kompozytowe na matrycy cemento-

wej FRCM (Fiber Reinforced Cementitious Matrix). Technolo-

gia wykonania wzmocnienia polega na nakładaniu warstwy 

nieorganicznej zaprawy na uprzednio przygotowane, zwilżo-

ne podłoże z jednoczesnym wtopieniem w tę warstwę siatki 

z włókien kompozytowych, a następnie nakładaniu zewnętrz-

nej, wykończeniowej warstwy zaprawy.

Z uwagi na brak danych w literaturze technicznej co do no-

śności balkonowych sklepień ceglanych oraz skuteczności 

ich wzmocnienia autorzy wykonali badania laboratoryjne pró-

bek w skali naturalnej w postaci pasm o szerokości 25 cm i 

rozpiętości 0,9 m (rys. 2b). Próbki wykonano z cegły o wy-

trzymałości na ściskanie na sztorc zbliżonej do wytrzymałości 

cegły stosowanej w kamienicach z okresu międzywojennego 

(13 MPa) [3]. Próbki murowano przy układaniu cegły na płask. 

Część próbek badano bez wzmacniania, natomiast część 

Rys. 1. Płyty balkonowe w postaci rusztu metalowego 
ze sklepieniami ceglanymi

Rys. 2. Wymiary (a) i stanowisko badawcze (b) balkono-
wych sklepień ceglanych

a)

b)

a) b)
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została wzmocniona zbrojeniem górnej i dolnej powierzchni. 

Do zbrojenia zastosowano siatki Mapegrid G 220 z włókien 

szklanych o wytrzymałości na rozciąganie 45 kN/m i wydłu-

żeniu przy zerwaniu ok. 3%. Zamocowania siatek do dolnej 

i górnej powierzchni próbek wykonano na zaprawie cemen-

towo-polimerowej Planitop HDM.

Próbki zostały przebadane aż do zniszczenia obciążeniem 

skupionym o stałym przyroście w czasie, zgodnie ze sche-

matami tabeli 1. W trakcie badań była prowadzona rejestra-

cja przebiegu zniszczenia modeli za pomocą kamery o wyso-

kiej rozdzielczości, w celu wychwycenia procesów zniszczenia 

próbek. Badania modeli prowadzono za pomocą siłownika hy-

draulicznego (rys. 2a). Rejestracja przemieszczeń pionowych 

próbek odbywała się za pomocą przetworników indukcyjnych. 

W celu umożliwienia rejestracji siły rozporu H w modelach za-

stosowano stalowy ściąg pracujący jako siłomierz (przetwornik 

tensometryczny). Rejestracja odkształceń sklepień w najbar-

dziej wytężonych przekrojach odbywała się za pomocą tenso-

metrów elektrooporowych. Pomiary wyników z tensometrów, 

czujników indukcyjnych oraz siłomierzy były dokonane w cza-

sie rzeczywistym (o częstotliwości 10 Hz) za pomocą mostka 

tensometrycznego HBM Hottinger MGC Plus.

Wybrane wyniki badań przytoczono w tabeli 1, natomiast 

przebieg maksymalnych ugięć i siły rozporowej H w sklepie-

niach obciążonych niesymetrycznie pojedynczą siłą P (sche-

mat 2 wg tabeli 1) przedstawiono na rysunku 3. Różnica ugięć 

i sił rozporowych przy jednakowym obciążeniu próbek nie-

zbrojonych i zbrojonych wynika z różnicy ich sztywności gię-

tej. W próbkach zbrojonych siatki kompozytowe mocowa-

no w warstwie cementowo-polimerowej o grubości ok. 8 mm 

i wytrzymałości na ściskanie porównywalną z wytrzymało-

ścią cegły. W związku z powyższym grubość próbek zbro-

jonych była o (6,5 + 2·0,8)/6,5 = 1,25 razy większa niż pró-

bek niezbrojonych.

3. Podsumowanie

Sposób niszczenia próbek niezbrojonych był kruchy bez 

ostrzeżenia, natomiast próbki zbrojone charakteryzowały 

się pewną „lepkością” niszczenia. Z analizy rozkładu naprę-

żeń normalnych w przekrojach sklepień wynika, że przy ob-

ciążeniach symetrycznych panuje w nich głównie ściskanie, 

a niszczenie następuje w wyniku rozdrobnienia muru (rys. 4). 

Stąd stwierdzono nieznaczący wpływ zbrojenia na nośność 

próbek. W próbkach obciążonych niesymetrycznie (schemat 

2 w tabeli 1) w dolnej części przekroju pod siłą P i w górnej 

części przekroju z przeciwległej strony występowały znaczą-

ce naprężenia rozciągające przejmowane przez zbrojenie. 

Podczas niszczenia występowało odspojenie (delaminacja) 

zbrojenia w dolnej strefie z jego rozerwaniem. W tym przy-

padku nośność próbki zbrojonej była o około 73% większa 

niż próbki niezbrojonej.

Warto nadmienić, że dla balkonów kamienic mieszkalnych 

zgodnie z normą EN 1991-1-1 maksymalne tymczasowe ob-

liczeniowe obciążenia skupione wynosi Q = 3×1,5=4,5 kN 

(1,5 – współczynnik bezpieczeństwa obciążenia). Jest to 

wartość znacznie mniejsza od uzyskanej podczas badań 

minimalnej nośności próbki niezbrojonej P
n
 = 45/3=15 kN 

(3 – materiałowy współczynnik bezpieczeństwa). Stąd można 

wywnioskować, że ceglane sklepienia balkonowe mają zna-

czące zapasy nośności (pod warunkiem braku ich nadmier-

nych uszkodzeń). W takim przypadku decydujące o nośności 

przedmiotowych balkonów mogą być skrajne belki metalowe 

obciążone nie tylko pionowo, ale i poziomo w wyniku przeka-

zywania na nie niezrównoważonych sił rozporowych od skle-

pień ceglanych [2].

Autorzy wyrażają podziękowanie firmie Mapei 

za pomoc w realizacji badań doświadczalnych.
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Rys. 3. Przebieg maksymalnego ugięcia f (a) i siły roz-
porowej H (b) w zależności od wartości siły P dla próbek 
obciążonych niesymetrycznie (1 – próbka niezbrojona, 
2 – próbka ze zbrojeniem siatkami kompozytowymi)

Rys. 4. Mechanizm niszczenia zbrojonych próbek przy 
obciążeniu według schematu 1 w tabeli 1 (a) i schematu 
3 w tabeli 1 (b)

Tabela 1. Wybrane wyniki badań doświadczalnych pró-
bek sklepień

Schemat badań

Siła niszcząca P
n
 

[kN]
Rozpór H 

przy sile P
n
 [kN]

bez 
zbrojenia

zbrojone
bez 

zbrojenia
zbrojone

1 75 72 132 212

2 45 78 67 107

3 93 120 125 153

P
 [

k
N

]

f [mm] H [kN]

P
 [

k
N

]

a)

a)

b)

b)


