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S t r e s z c z e n i e  
W niniejszym artykule zaprezentowano wyniki badań dynamicznych in situ na jednokondygnacyj-
nym budynku ceglanym w stanie przed uszkodzeniem, po jego uszkodzeniu oraz po naprawie 
metodą złączy podatnych. Obiekt był poddany wymuszeniom dynamicznym za pomocą młotka 
modalnego oraz wibrosejsu, generującego drgania harmoniczne i impulsowe na powierzchni 
gruntu obok budynku. Wyniki badań wykazały skuteczność metody złączy podatnych jako spo-
sobu naprawy i zabezpieczania pękniętych budynków. Metoda ta jest szczególnie dedykowana 
uszkodzonym konstrukcjom zlokalizowanym na terenach sejsmicznych, terenach występowania 
szkód górniczych oraz w miejscach działania wpływów komunikacyjnych na budowle.  
Słowa kluczowe:  złącza podatne, naprawa uszkodzonych budynków, odpowiedź dynamiczna 

budynków, redukcja drgań 

A b s t r a c t  
In the paper, results of dynamic investigations in situ on a masonry building in natural scale 
were presented. The object was tested in the state before damage, after damage and just after 
repair by use of the Flexible Joint Method. The building was excited by use of a modal hammer 
and the Vibrosejs, which generated harmonic and impulse vibrations at the soil surface near the 
building. The presented results of the investigations demonstrated effectiveness of the Flexible 
Joint Method, as the way to repair and protection of cracked masonry. The method is particularly 
dedicated to damaged structures localized in seismic areas and areas where mining shocks 
appear. It is useful too in areas where traffic vibrations influence buildings.  
Keywords:  flexible joints, repair of damaged buildings, dynamic response of buildings, reduction 

of vibration 
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1.  Wstęp  

W pękniętych konstrukcjach murowych poddanych działaniom dynamicznym wzmocnie-
nie powinno bezpiecznie przenieść naprężenia rozciągające [1]. Zdecydowanej większości 
typowych wzmocnień towarzyszy wzrost sztywności konstrukcji i często przyrost masy [2], 
co jest zjawiskiem niekorzystnym przy działaniu wpływów sejsmicznych lub parasejsmicz-
nych. Przy wzmacnianiu konstrukcji murowych należy unikać stosowania zbyt mocnych 
materiałów w stosunku do właściwości materiału konstrukcji murowej oraz powinno się tak 
dobierać nowe materiały, aby były kompatybilne z mechanicznego punktu widzenia przy 
współpracy z materiałami konstrukcji wzmacnianej. Ma to na celu redukcję możliwych kon-
centracji naprężeń, jakie powstają m.in. przy wypełnieniu pęknięć murów żywicami lub 
zaprawami o wysokiej sztywności. Jako kryterium selekcji powinna być brana raczej od-
kształcalność niż nośność, zwłaszcza na terenach, gdzie występują wpływy dynamiczne. 

Metodą naprawy, która spełnia powyższe zalecenia, jest metoda złączy podatnych, pole-
gająca na wypełnieniu pęknięć w elementach konstrukcyjnych przy użyciu podatnego po-
limeru trwale sprężysto-plastycznego [3], o dużej odkształcalności i specjalnie dobranych 
parametrach wytrzymałościowych. Opis proponowanej metody wraz z wynikami uzyska-
nymi z badań laboratoryjnych można znaleźć m.in. w [4–6]. 

2.  Badania dynamiczne in situ budynku murowanego 

2.1. Opis obiektu przed uszkodzeniem, po uszkodzeniu i po naprawie 

Badania dynamiczne na obiekcie rzeczywistym zostały przeprowadzone na poligonie 
badawczym w Balicach, którego opis można znaleźć w [7]. Testom dynamicznym poddano 
przeznaczony do rozbiórki budynek wykonany z cegły pełnej, który badany był w trzech 
fazach. W pierwszej badano obiekt nieuszkodzony (ryc. 1a), następnie uszkodzony 
(pęknięcia jak na ryc. 1b wykonano przy użyciu koparki) i na końcu budynek sklejony 
polimerem wypełniającym pęknięcia (ryc. 1c). Budynek przekryty stropem żelbetowym 
miał ściany o grubości 1 cegły, które wykonano na żelbetowej płycie podłogi o grubości 
30 cm, opartej na ławach ceglanych zagłębionych w gruncie na 1,6 m. 

Wymuszenie dynamiczne budynku przeprowadzono za pomocą młotka modalnego PCB 
086D50 o masie 5,5 kg z głowicą miękką (do 250 Hz), którego częstotliwość rezonansowa 
wynosi 5 kHz. Uderzano młotkiem z siłą ok. 3 kN w górne naroże tylnej ściany budynku 
(ryc. 1a) w trzech ww. fazach, a przy użyciu wibrosejsu MARK IV (ryc. 1d) wymuszano 
harmoniczne i impulsowe drgania pionowe na powierzchni gruntu w odległości 15 m od 
frontu budynku. Wibrosejsem nie wzbudzano drgań na budynku uszkodzonym, gdyż spo-
wodowałoby to jego zawalenie. Drgania rejestrowane były przez akcelerometry rozmiesz-
czone na całym budynku i na płycie wibrosejsu. Do analizy wyników wybrano czujniki 8y 
i 5y, umieszczone w górnym i dolnym narożu budynku na kierunku poziomym (ryc. 1a). 
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Ryc. 1. Widok badanego budynku: a) nieuszkodzonego, b) uszkodzonego, c) pęknięcia wypełnionego 

polimerem, d) wibrosejsu MARK IV (masa 20 T) generującego drgania na powierzchni gruntu 

Fig. 1. View of the investigated building: a) undamaged, b) damaged, c) cracks filled in with polymer, 
d) view of the Vibrosejs MARK IV (of mass 20 T) generating vibration at soil surface 

2.2. Badania dynamiczne przy użyciu młotka modalnego 

Celem badań dynamicznych budynku przy użyciu młotka modalnego było określenie 
zmian charakterystyki dynamicznej w dziedzinie częstotliwości oraz określenie inertancji, 
której interpretacja fizyczna jest opisana wzorem (1) 

 
F
aI =  (1) 

gdzie: 
 a  –  przyspieszenie [cm/s2], 
 F  –  siła [N]. 

Na rycinie 2 przedstawiono wyznaczone inertancje dla punktu 8y, które obrazują wpływ 
uszkodzeń oraz naprawy na odpowiedź dynamiczną budynku. Po uszkodzeniu charakte-
rystyka częstotliwościowa budynku uległa widocznemu przesunięciu w kierunku niższych 
częstotliwości (por. linię kropkowaną i przerywaną). Z kolei sklejenie pękniętej konstrukcji 
polimerem spowodowało ponowne przesunięcie charakterystyki w kierunku częstotliwości 
wyższych (por. linię przerywaną i ciągłą). Skala przesunięć w zakresie wyższych częstotli-
wości jest znacznie większa niż dla częstotliwości niższych. 

uderzenie młotkiem modalnym 

8y 

5y 
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Porównanie amplitud inertancji w poszczególnych fazach pracy badanego budynku 
pokazuje, że po pęknięciu inertancja znacząco wzrasta w stosunku do budynku nieuszko-
dzonego (por. linię kropkowaną i przerywaną), a po sklejeniu polimerem ulega ponownie 
obniżeniu (por. linię przerywaną i ciągłą). Wynika stąd (zgodnie ze wzorem (1)), że przy 
stałym poziomie przyspieszeń rejestrowanym na budynku pracującym w poszczególnych 
fazach, największe siły bezwładności działają na budynek nieuszkodzony. Wzrost podatno-
ści konstrukcji po jej uszkodzeniu znacząco obniża wielkość sił bezwładności (tu ponad- 
trzykrotnie), ale ich poziom może być i tak zbyt duży w odniesieniu do nośności pęknię-
tego obiektu. Sklejenie pękniętego budynku polimerem powoduje wzrost sił bezwładności 
(tu o niecałe 50% w stosunku do stanu uszkodzonego), ale nośność naprawionej polimerem 
konstrukcji w stosunku do uszkodzonej wzrasta w bardzo dużym stopniu, co pokazały ba-
dania dynamiczne z zastosowaniem wibrosejsu. 

 
Inertancja dla różnych faz pracy budynku (czujnik 8y)
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Ryc. 2. Inertancja badanego budynku zarejestrowana na czujniku 8y 

Fig. 2. Inertance of the investigated building measured on the gauge 8y 

2.3. Badania dynamiczne z zastosowaniem wibrosejsu 

Testy dynamiczne przy użyciu wibrosejsu miały być weryfikacją skuteczności zapropo-
nowanej nowej metody naprawy i zabezpieczenia pękniętych budynków, z zastosowaniem 
złącza podatnego wykonanego z masy poliuretanowej, zlokalizowanych na terenach, gdzie 
występują wpływy dynamiczne. Badania dynamiczne przeprowadzono na budynku nieusz-
kodzonym i na budynku sklejonym polimerem, dla dwóch rodzajów wymuszenia na po-
wierzchni gruntu. Pierwszym było wymuszenie impulsowe uderzeniem płyty wibrosejsu 
o masie 20 T o podłoże, a drugim drgania harmoniczne o zmiennej liniowo w czasie czę-
stotliwości w paśmie 6–100 Hz (sweep) oraz drgania harmoniczne ustalone z zadaną czę-
stotliwością w paśmie 6–30 Hz (dominujące częstotliwości odbierane przez budynek przy 
wymuszeniu na powierzchni gruntu).  

Z serii wymuszeń impulsowych wyznaczono moduł funkcji transmitancji pomiędzy 
akcelerometrem na płycie wibrosejsu i akcelerometrem w punkcie 8y (ryc. 3). W odróżnie-
niu od wymuszenia młotkiem modalnym, budynek odpowiada jedną podstawową często-
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tliwością (10–11 Hz) przy braku uszkodzenia, natomiast budynek uszkodzony odpowiada 
trochę niższą podstawową częstotliwością (9–10 Hz) oraz dwiema dodatkowymi w pa-
smach 18–19 Hz i 23–25 Hz. Udział częstotliwości powyżej 30 Hz w odpowiedzi dyna-
micznej budynku jest w obu przypadkach praktycznie pomijalnie mały. 

 
Moduł transmitancji dla różnych faz pracy budynku
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Ryc. 3. Moduł transmitancji przy uderzeniu impulsowym płytą o podłoże gruntowe 

Fig. 3. Module of the transfer function for impact excitation of the Vibrosejs plate on soil surface 

Amplituda modułu transmitancji pozwala określić poziom przenoszenia drgań ze źródła 
drgań na budynek. Stopień przeniesienia drgań w rezonansie dla budynku nieuszkodzonego 
wynosi 3,8%, natomiast dla budynku sklejonego 2,4%. Wyraźnie widoczny jest spadek 
amplitudy modułu transmitancji dla budynku sklejonego w stosunku do nieuszkodzonego 
w paśmie poniżej 23 Hz, co świadczy o istotnym przyroście właściwości tłumiących bu-
dynku sklejonego po pęknięciu w stosunku do budynku nieuszkodzonego. Na charaktery-
stykę sygnału rejestrowanego w punkcie 8y znaczący wpływ miały właściwości samego 
budynku, natomiast niewielki – zmiany wilgotności w gruncie (pomiary na budynku 
nieuszkodzonym przeprowadzono w maju 2006 – grunt wilgotny, a na budynku sklejonym 
w lipcu 2006 – grunt suchy), zbudowanym z gliny pylastej do głębokości 5 m [7].  

Charakter zmian modułu transmitancji dla budynku nieuszkodzonego i sklejonego po-
limerem (ryc. 4), przy wymuszeniu wibrosejsem w paśmie częstotliwości 6–30 Hz z usta-
lonymi drganiami harmonicznymi (o czasie trwania 30 s), jest prawie identyczny jak ten, 
który otrzymano przy wymuszeniu impulsowym (ryc. 3). Natomiast różnice pomiędzy 
wymuszeniem impulsowym i harmonicznym występują w stopniu przenoszenia drgań. 
W paśmie 6–17 Hz stopień przenoszenia drgań przy wymuszeniu impulsowym i harmo-
nicznym jest praktycznie porównywalny (ryc. 4). Z kolei przy wyższych częstotliwościach 
stopień przenoszenia drgań harmonicznych na budynek sklejony jest wyraźnie większy, 
gdyż wzrost podatności konstrukcji włącza do procesu dyssypacji energii kinetycznej także 
wyższe formy drgań.  

Harmoniczne drgania ustalone o stosunkowo długim czasie działania (30 s) pozwalają 
budynkowi na wykształcenie pełnej odpowiedzi dynamicznej, co w oczywisty sposób 
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przekłada się na wzrost poziomu przenoszenia. Przy tym wymuszeniu stopień przeniesienia 
drgań w rezonansie dla budynku nieuszkodzonego wynosi 20%, natomiast dla budynku 
sklejonego – 21%. Redukcja poziomu drgań jest wyraźnie widoczna jedynie w paśmie  
19–21 Hz, natomiast w przypadku pozostałych częstotliwości poziom przenoszenia nie 
uległ zmianie lub się zwiększył. Niewielka redukcja poziomu drgań lub nawet jego wzrost 
na budynku sklejonym przy drganiach ustalonych nie jest w tym przypadku czynnikiem 
szkodliwym dla budynku, gdy weźmie się pod uwagę redukcję sił bezwładności, jaka 
towarzyszy bardziej podatnej konstrukcji (por. p. 2.2). 

 
Moduł transmitancji przy ustalonych drganiach 
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Ryc. 4. Moduł transmitancji przy ustalonych drganiach harmonicznych 

Fig. 4. Module of the transfer function for stationary harmonic vibrations 

Poziom maksymalnych przyspieszeń na kierunku poziomym, zarejestrowany na sklejo-
nym budynku w poziomie stropu (czujnik 8y) przy ustalonych drganiach harmonicznych 
(ryc. 5a), wskazuje na dużą skuteczność zastosowanej metody naprawy. Przyspieszenia 
zarejestrowane w trakcie drgań rezonansowych dochodziły do 30 cm/s2. Budynek przetrwał 
wszystkie badania dynamiczne bez pojawienia się dodatkowych uszkodzeń i jakiegokol-
wiek naruszenia struktury złączy polimerowych, wykonanych w trakcie naprawy. Należy 
zaznaczyć, że stan budynku przed naprawą groził jego zawaleniem w przypadku wystąpie-
nia choćby niewielkich drgań (por. ryc. 1b).  

Aby móc porównać poziom szkodliwości drgań odbieranych przez naprawiony budy-
nek, przeprowadzono procedurę przybliżonej oceny działania drgań przekazywanych przez 
podłoże [8]. Do analizy przyjęto skalę SWD-I, dla której wykonano analizę tercjową 
z sygnału zarejestrowanego akcelerometrem umieszczonym na budynku w poziomie terenu 
(czujnik 5y – ryc. 1a), przy wymuszeniu sweepem w paśmie 6–100 Hz o długości 60 s. 
Diagram skali SWD-I otrzymany po analizie zamieszczono na ryc. 5b. 

Zlokalizowane w III strefie drgania odczuwane przez sklejony budynek mogą powodo-
wać lokalne zarysowania i spękania. Takie zarysowania i pęknięcia pojawiły się w miej-
scach, gdzie przed naprawą występowały mikropęknięcia, pominięte w procesie naprawy 
ze względu na ich wielkość. Niemniej należy podkreślić, że wykonane złącze podatne 
w pełni zabezpieczyło całą popękaną konstrukcję przed dalszą destrukcją. 
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 a) 

Maksymalne przyspieszenia na budynku (czujnik 8y)
przy ustalonych drganiach harmonicznych 
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SWD-I dla budynku sklejonego (czujnik 5y) 
przy wymuszeniu sweepem 6-100 Hz
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Ryc. 5. a) Maksymalne przyspieszenia poziome na sklejonym budynku w poziomie stropu, b) skala 

SWD-I dla sklejonego budynku przy wymuszeniu sweepem  z  częstotliwościami  6–100 Hz 

Fig. 5. a) Maximum acceleration of horizontal vibrations at the roof level of the bonded building, 
b) the SWD-I scale of the bonded building for sweep excitation with the frequency of 6–100 Hz 

3.  Podsumowanie 

Przedstawione badania dynamiczne in situ budynku murowanego (testowanego w fazie 
przed uszkodzeniem, po uszkodzeniu i po sklejeniu polimerem) potwierdziły istnienie ko-
rzystnych właściwości dynamicznych złącza podatnego. Właściwości te, rozważane do-
tychczas tylko na bazie teoretycznej oraz na podstawie laboratoryjnego badania masy poli-
merowej, zostały wykorzystane w praktyce inżynierskiej do naprawy pękniętego budynku 
poddanego silnym wibracjom, przekazywanym z podłoża gruntowego. Wykazały one sto-
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sunkowo wysoką skuteczność nowej metody, jako sposobu zabezpieczania i naprawy pęk-
niętych budynków na terenach działania wpływów dynamicznych. Uzyskane wyniki po-
zwalają zakładać, że nowa metoda klejenia polimerami pękniętych budynków będzie uży-
teczna, zwłaszcza na terenach sejsmicznych i terenach występowania szkód górniczych 
oraz w miejscach działania wpływów komunikacyjnych na budowle, gdzie mamy do czy-
nienia z drganiami niestacjonarnymi w paśmie niskich i średnich częstotliwości. 
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