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S t r e s z c z e n i e

W artykule omówiono wyniki badań wpływu sposobu ułożenia tkanin szklanych na 
wytrzymałość warstwy zbrojonej w BSO. Określono wytrzymałość, siły niszczące i odkształ-
cenia dwóch rodzajów siatek oraz warstwy zbrojonej. Zbadano zależność cech wytrzyma-
łościowych kompozytów złożonych z zaprawy cementowej i zbrojenia szklanego od liczby 
warstw tkaniny szklanej oraz kierunku jej ułożenia.
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A b s t r a c t

The results of laboratory tests concerning the effect of the glass fibre fabric on the strength 
characteristics of reinforcing layer in External Thermal Insulation Composite Systems are 
presented and discussed in the paper. The tensile strength, destructive force and deformation 
for two types of fabric and two types of reinforcing layer were tested.
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1. Wstęp

Bezspoinowy System Ociepleń (BSO) to obecnie najpopularniejsza metoda izolacji 
cieplnej budynków. Swoje powodzenie zawdzięcza nie tylko lekkości konstrukcji, łatwości 
wykonania, dostępności produktów na rynku, trwałości i estetycznemu wyglądowi, ale tak-
że możliwości ocieplenia tym systemem praktycznie każdego rodzaju ściany. 

Każda warstwa stanowiąca element BSO pełni odrębną i ważną funkcję wpływającą na 
trwałość wykonania całości systemu. Materiał termoizolacyjny, ma na celu poprawę wła-
ściwości cieplnych ściany. Warstwa zbrojeniowa, wykonana z siatki oraz zaprawy klejącej, 
odpowiada za przenoszenie naprężeń powstałych na skutek oddziaływania czynników at-
mosferycznych oraz pełni rolę stabilnego i twardego podłoża pod warstwę wyprawy elewa-
cyjnej. Warstwa zewnętrzna, na którą składa się cienkowarstwowa wyprawa tynkarska oraz 
opcjonalnie farba elewacyjna, ochrania cały system przed czynnikami atmosferycznymi 
oraz nadaje estetyczny wygląd elewacji [1]. 

Warstwa zbrojona, pomimo, że jest jedną z najważniejszych części systemu termoizo-
lacyjnego, jest także elementem, któremu literatura poświęca najmniej uwagi. Siatka, któ-
ra najczęściej wykonana jest z włókna szklanego, wraz z zaprawą klejącą tworzy warstwę 
zbrojoną, która chroni przed uszkodzeniami oraz przenosi obciążenia mechaniczne i ter-
miczne. Poprawne wykonanie tej warstwy jest ważne, ponieważ w dużym stopniu wpły-
wa na trwałość całego systemu termoizolacyjnego. Rodzaj użytej tkaniny może mieć zna-
czący wpływ na wytrzymałość systemu ze względu na niską odporność siatki zbrojącej 
na alkalia zawarte w zaprawach klejących. Różnego rodzaju kąpiele ochronne czy pokry-
wanie siatek odpowiednimi powłokami wpływa na polepszenie ich trwałości. Także spo-
sób zatopienia siatki zbrojącej w warstwie kleju wpływa na wytrzymałość ocieplenia wy-
konanego metodą BSO. W zależności od kierunku działania sił i ułożenia siatki warstwa 
może wykazywać wyższą lub niższą wytrzymałość na rozciąganie. Szczególnie obcią-
żone obszary elewacji (tzw. trudne miejsca, tj. naroża otworów okiennych i drzwiowych) 
wymagają dodatkowej uwagi i staranności, a wynikają z konstrukcji ściany w określo-
nych jej strefach. Zwiększenie liczby warstw siatki zbrojącej i jej rozmieszczenie w od-
powiedni sposób może polepszyć parametry systemu, a także zniwelować powstawanie 
pęknięć elewacji [2, 3], które niekorzystnie wpływają na estetykę oraz trwałość elewacji. 
W artykule przedstawiono wyniki badań wytrzymałościowych dotyczących siatki zbro-
jącej oraz całej warstwy zbrojonej systemu BSO [4].

2. Badany materiał

Podczas badań stosowano siatki z włókna szklanego dwóch producentów, kleju ce-
men-towego do zatapiania siatki zbrojącej w systemach ociepleń oraz styropianu typu Fa-
sada jako podłoża.

Siatka z włókna szklanego o nazwie AKE 145A miała splot gazejski i była alkalio-
-odporna dzięki zabezpieczeniu przez kąpiel akrylową. Masa powierzchniowa wynosiła 
150 ± 5 g/m2, wymiary oczek: 3,5mm×4,5mm. Kolejna badana siatka LS 145 była również 
wykonana z włókna szklanego o splocie gazejskim oraz była alkalioodporna. Gramatura 
wynosiła 158 ± 8 g/m2, wymiary oczek: 4,5mm×4,5 mm. 
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3. Przygotowanie próbek do badań

3.1. Badania wytrzymałości na zerwanie i wydłużenie tkaniny zbrojącej

Próbki do badań wytrzymałości przygotowano według zaleceń zawartych w ETAG 004 
[5]. W celu określenia wytrzymałości na zerwanie i wydłużenie siatki zbrojącej, wyko-
nano po 5 próbek, odpowiednio dla kierunku wątku i osnowy. Wymiary próbki wynosiły 
30mm × 300mm × 0,3 mm i zawierały co najmniej 5 nici splotu na szerokości paska. Bada-
nie zostało przeprowadzone dla 10 próbek „w stanie dostawy” oraz dla 10 próbek po starze-
niu w roztworze alkalicznym (5 dla kierunku wątku i 5 dla kierunku osnowy).

Badania siatki w stanie dostawy zostało wykonane po kondycjonowaniu próbek przez 
24h w temperaturze 23±2 ºC.

Badania próbek starzonych zostało przeprowadzone po zanurzeniu ich w roztworze al-
kalicznym i przechowywaniu w temperaturze 23±2 ºC przez 28 dni. Roztwór został przy-
gotowany poprzez rozpuszczenie 2g wodorotlenku sodu (NaOH), 8g wodorotlenku potasu 
(KOH) oraz 1g wodorotlenku wapnia (Ca(OH)2) w 2 litrach wody destylowanej. Po upły-
wie określonego czasu wyjęto próbki i spłukano je kwaśnym roztworem (5ml 33% kwasu 
solnego HCl w 4 litrach wody), a następnie umieszczono je na czas 5 min w trzech kąpie-
lach wodnych, każda o objętości 4 litrów. Na zakończenie tkaninę szklaną kondycjonowano 
przez 48 godzin w temperaturze 23±2 ºC. Przygotowano odpowiednio dwa zestawy próbek 
dla obu rodzajów siatek.

Próbki mocowano pionowo, centralnie w szczękach maszyny wytrzymałościowej 
INSTRON 3384. Długość wolnego odcinka tkaniny między szczękami wynosiła 200mm. 
Siłę zrywającą określono przy przesuwie belki z prędkością 100 mm/min, aż do momentu 
zerwania tkaniny.

3.2. Badania wytrzymałości na rozerwanie paska warstwy zbrojonej

W celu określenia wytrzymałości na rozerwanie paska warstwy zbrojonej badaniu pod-
dano próbki o zróżnicowanym ułożeniu siatki w zaprawie klejącej:

a) siatka pojedyncza ułożona wzdłuż osnowy,
b) siatka pojedyncza ułożona wzdłuż wątku,
c) siatka pojedyncza ułożona pod kątem 45º,
d) siatka podwójna: pierwsza warstwa wzdłuż osnowy, druga w kierunku wątku,
e) siatka podwójna, pierwsza warstwa ułożona wzdłuż osnowy, druga pod kątem 45º.
Do przygotowania próbek użyto płyt styropianowych typu Fasada jako podłoża, kle-

ju cementowego do zatapiania siatki zbrojącej w systemach ociepleń oraz dwóch różnych 
tkanin z włókna szklanego. Próbki przygotowano według zaleceń zawartych w ETAG 004.

Zaprawę klejącą nałożono na płytę styropianową w takiej ilości, aby uzyskać grubość 
3–4mm warstwy zbrojonej. Klej rozprowadzono przy pomocy metalowej zębatej pacy (usta-
wionej pod kątem 60º) równomiernie na całej powierzchni materiału izolacyjnego. Siatkę 
zatopiono przy pomocy płaskiej metalowej pacy, tak aby warstwa zbrojąca była zatopiona 
w połowie grubości warstwy zaprawy klejącej. W przypadku zbrojenia podwójnego war-
stwa spodnia była zatapiana głębiej, tak aby obie siatki znajdowały się w połowie grubości 
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warstwy kleju. Na koniec wierzchnia warstwa zaprawy została dokładnie wyrównana, tak 
aby otrzymać jej równą powierzchnię oraz jednakową grubość na całej powierzchni płyty. 
Tak przygotowane próbki pozostawiono do związania kleju na 28 dni w warunkach labora-
toryjnych (23±2)ºC i (50±5)% wilgotności względnej.

Siła niszcząca i wytrzymałość na rozciąganie paska warstwy zbrojonej została okre-
ślo-na na tej samej maszynie wytrzymałościowej co tkanina szklana. Przed rozpoczęciem 
badania brzegi próbek zabezpieczono papierową taśmą klejącą (Ryc. 1). Odległość między 
uchwytami maszyny wynosiła 150mm. Siła zrywająca wzrastała w trakcie rozsuwania się 
uchwytów z szybkością 3mm/min. Badanie prowadzono do momentu zerwania próbki. 

4. Wyniki badań

4.1.  Siła zrywająca i wydłużenie przy zerwaniu tkaniny zbrojącej.

Badanie wytrzymałości na zerwanie i wydłużenie tkaniny zbrojącej przeprowadzono 
na próbkach o długości 300mm i szerokości 30mm, długość pomiarowa próbki wynosiła 
200 mm (odległość między szczękami maszyny). Liczba nitek splotu dla tkaniny AKE 145A 
wynosiła: wzdłuż osnowy – 8 szt., wzdłuż wątku – 6 szt., natomiast dla tkaniny LS 145: 
wzdłuż osnowy – 7 szt., wzdłuż wątku – 6 szt. Analiza i porównanie wytrzymałości siatek 
odbywało się na podstawie wyników siły rozciągającej. Naprężenie rozciągające (siła/sze-
-rokość tkaniny) przyjmowało wartości od 20 N/mm do nawet 48 N/mm.

Rys. 1. Kształt i wymiary próbek przygotowanych do badania wytrzymałości na rozciąganie

Fig. 1. The shape and size of samples, prepared for tensile strength test
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T a b e l a  1

Zestawienie dla siatki AKE 145A oraz LS 145 średniej wartości maksymalnej 
siły rozciągającej [N], średniej wartości odkształcenia przy maksymalnej sile rozciągającej

Stan siatki i 
kierunek badania

Próbki w stanie dostawy Próbki starzone

Średnia max siła 
rozciągająca [N]

Śr. odkształcenie 
przy max sile [%]

Średnia max siła 
rozciągająca [N]

Śr. odkształcenie 
przy max sile [%]

Osnowa AKE 1434,7 3,9 654,7 1,9

Wątek AKE 1217,2 4,1 1217,2 4,1

Osnowa LS 909,8 3,4 586,9 2,2

Wątek LS 1212,0 2,9 880,0 2,3

4.2. Wytrzymałość na rozerwanie pasa warstwy zbrojonej

Badanie wytrzymałości na rozerwanie przeprowadzono na próbkach o długości po-
mia-rowej 150mm (odległość między szczękami maszyny). Podczas badania obserwowano 
próbki oraz rejestrowano obraz cyfrowo w celu określenia momentu pojawiania się pierw-
-szych rys i spękań. W większości przypadków nie można jednoznacznie zidentyfikować 
tego stanu na wykresach zależności siła–przemieszczenie, gdyż zaprawa klejąca ma zbyt 
niską wytrzymałość na rozciąganie w stosunku do warstwy zbrojonej.

Wykresy dla obu siatek badanych wzdłuż wątku i osnowy mają charakter liniowy 
z dobrze zaznaczonym momentem, w którym nastąpiło zerwanie próbki. Wyraźnie wi-
dać, że przyrost wydłużenia próbki następuje powoli, czemu towarzyszy znaczny wzrost 
siły obciążającej.

Wykres dla siatki LS 145 badanej pod kątem 45º ma nieco odmienny charakter, przy 
czym wyraźnie zaznaczone jest plastyczne zachowanie materiału przed zniszczeniem. Na 
początku charakter zmian jest liniowy, z wysokim przyrostem obciążenia w stosunku do 
wzrostu wydłużenia, następnie skokowo przechodzi ponownie w wykres liniowy wraz 
z postępem zniszczenia poszczególnych nici.

Rys. 2. Porównanie wartości siły zrywającej dla badanych tkanin

Fig. 2. Comparison of the breaking force for the tested fabrics
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T a b e l a  2

Wytrzymałość na rozciąganie i odkształcenie przy maksymalnej sile niszczącej, 
warstwy zbrojonej w różny sposób tkaninami AKE 145 i LS 145

Warstwa zbrojona tkaniną AKE145 Warstwa zbrojona tkaniną LS 145

Ułożenie w 
warstwie zbrojonej

Wytrzymałość na 
rozciąganie [MPa]

Odkształcenie przy 
max. sile [%]

Wytrzymałość na 
rozciąganie [MPa]

Odkształcenie przy 
max. sile [%]

Wzdłuż osnowy 14,6 3,2 10,1 3,0
Wzdłuż wątku 13,6 4,4 15,7 3,1

Pod kątem 45º . 2,4 1,4 2,2 1,1
podwójnie pod 

kątem 90º 22,2 4,1 15,0 4,1

podwójnie pod 
kątem 45º 14,8 3,3 10,5 2,8

Wytrzymałość warstwy zbrojonej pojedynczą tkaniną AKE 145 w kierunkach wątku 
i osnowy jest niemal na tym samym poziomie. Siła działająca w kierunku wątku powoduje 
większe odkształcenia.

W przypadku tkaniny LS 145 wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż osnowy jest o oko-
ło 30% niższa niż wzdłuż wątku, natomiast odkształcenie jest na podobnym poziomie 3%. 
W przypadku obu tkanin, gdy siła działa pod kątem 45º, wytrzymałość warstwy zbrojonej 
gwałtownie spada do poziomu około 2 MPa.

Na podstawie wyników badań można zauważyć, że zbrojenie siatką podwójną AKE 145, 
ułożoną prostopadle, znacznie zwiększa wytrzymałość warstwy zbrojącej, natomiast wy-
trzymałość dla zbrojenia siatką podwójną ułożoną pod kątem 45º jest niższa, ale pozostaje 
na takim poziomie, jak tkanina ułożona pojedynczo wzdłuż osnowy. Porównując odkształ-
cenia można zauważyć, że w przypadku zbrojenia prostopadłego wartość ta jest o niecały 
1% wyższa, niż przy odkształceniu siatki ułożonej w drugi sposób.

Rys. 3. Zależność siła – wydłużenie próbek z tkaniny AKE 145A i LS 145 
zatopionych w kleju, badanych pod katem 45º

Fig. 3. Force – elongation relation for samples of AKE 145A and LS 145 
embedded in the adhesive, tested at the angle of 45º
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Próbka z siatką podwójną LS 145 zatopioną pod kątem 45º zachowywała się podczas pró-
by rozciągania bardzo podobnie jak próbka z siatką podwójną zatopioną prostopadle. Przy 
wydłużeniu równym około 2 mm pojawiły się pierwsze rysy oraz rozwarstwienia brzegów 
próbki, które zwiększały swoją szerokość i liczbę wraz z przyrostem obciążenia. Zniszczenie 
próbki następowało gwałtownie wraz z odpryskiem fragmentów kleju od warstwy zbrojącej. 

Wytrzymałość próbek zbrojonych podwójnie, gdzie pierwsza warstwa układana była 
wzdłuż osnowy a następna jest pod kątem, zależała głównie od kierunku ułożenia pierw-
szej warstwy.

5. Wnioski

Tkanina szklana jest niezwykle istotnym elementem Bezspoinowych Systemów Ocie-
pleń. Wraz z zaprawą klejącą tworzy warstwę zbrojoną, która pełni rolę ochrony przed 
uszkodzeniami mechanicznymi oraz przenosi naprężenia termiczne. Odpowiednie ułożenie 
siatki może znacząco wpłynąć na wytrzymałość i trwałość całego systemu.

Wyniki badań potwierdzają, że alkalia zawarte w cemencie, który jest głównym skład-
nikiem spoiwa stosowanego w zaprawach klejących do siatek, mają wpływ na wytrzyma-
łość na zerwanie tkaniny zbrojącej. Pomimo stosowanych zabiegów ochronnych, w celu 
zmniejszenia niekorzystnego działania alkaliów, wartość wytrzymałości próbek poddanych 
starzeniu, wykonanych z siatki AKE 145A zmniejszyła się o ok. 50% w stosunku do warto-
ści początkowej. Można zauważyć, że siatka LS 145 jest bardziej odporna na alkalia, gdyż 
wytrzymałość próbek starzonych wahała się od 60% do 70% wytrzymałości początkowej, 
przy czym wytrzymałość siatki wzdłuż osnowy była mniejsza o około 10%.

Rodzaj zastosowanej siatki, sposób ułożenia oraz liczba warstw mają znaczący wpływ 
na wytrzymałość warstwy zbrojącej w systemach ociepleń. Wyniki badań potwierdzają fakt, 
że w celu uzyskania najwyższej wytrzymałości na rozciąganie należy zastosować zbroje-
nie siatką podwójną o warstwach ułożonych prostopadle, ponieważ wartość ta jest niemalże 
równa sumie wytrzymałości siatek pojedynczych mierzonych w obu kierunkach. Tkanina 
szklana podwójna o ułożeniu warstw pod kątem 45º również charakteryzuje się wyższą wy-
trzymałością niż siatka pojedyncza i jest sumą wytrzymałości dla obu badanych kierunków 
w przypadku siatki LS 145A, natomiast dla siatki AKE 145A wartość ta jest nawet wyższa. 

Rys. 4. Obraz zniszczenia próbek zbrojonych podwójnie

Fig. 4. The picture of destruction for specimens with two reinforcing fabrics
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W przypadku siatki pojedynczej AKE 145A można zauważyć, że tkanina cechuje się 
bardzo zbliżoną wytrzymałością na rozciąganie mierzoną wzdłuż wątku i osnowy. Pomi-
mo, że siatka jest w stanie przenieść obciążenie o podobnej wartości w obu kierunkach, to 
nici wątku wykazują się większą elastycznością i rozciągliwością niż nici osnowy. Różnica 
w odkształceniu wyniosła ponad 1%. Ze względu na powstawanie rys korzystniejsze jest 
ułożenie siatki nićmi osnowy równolegle do kierunku naprężeń, gdyż w przypadku obcią-
żania warstwy zbrojącej wzdłuż osnowy zaobserwowano znikome spękania zaprawy kleją-
cej. Podczas rozciągania wzdłuż wątku do spękania warstwy doszło bardzo szybko. W kry-
tycznym momencie obserwowano występowanie odprysku kleju od siatki.

Odmiennie zachowanie zaobserwowano w przypadku siatki pojedynczej LS 145, która 
charakteryzuje się wyższą wytrzymałością mierzoną wzdłuż wątku niż w kierunku osno-
wy. Pomimo, że granicą rozciągania warstwy zbrojącej jest wartość odkształcenia jedna-
kowa w obu kierunkach, to wzdłuż wątku następuje ona przy wyższej sile rozciągającej. 
Rozcią-ganie warstwy zbrojonej w obu kierunkach powodowało, już przy niewielkim od-
kształ-ceniu, wynoszącym zaledwie 0,65%, powstawanie licznych i rozległych spękań war-
stwy zaprawy klejącej, co może świadczyć o złej współpracy siatki i kleju.

Wyniki badań dla obu siatek zatopionych w zaprawie klejącej pod kątem 45º dowiodły, 
że konieczne jest dozbrajanie miejsc szczególnie narażonych na wysokie naprężenia rozcią-
gające, takich jak naroża otworów okiennych i drzwiowych, pasami siatki ułożonymi uko-
śnie względem otworu, ponieważ wytrzymałość warstwy zbrojącej w tym kierunku jest 
pięciokrotnie niższa. Kierunek głównych naprężeń rozciągających przy narożach jest na-
chylony pod kątem 45º do poziomu, dlatego brak dodatkowej warstwy siatki powoduje po-
wstawanie ukośnych pęknięć elewacji. Stosując dodatkowe zbrojenie, warstwa jest w sta-nie 
przenieść naprężenia, które są wtedy prostopadłe do poprzecznych włókien siatki.

Autorzy uważają za celowe kontynuowanie badań z zastosowaniem siatek wykonanych 
z innych materiałów, w celu stwierdzenia, czy byłyby one bardziej odporne na działanie al-
kaliów zawartych w zaprawie klejącej. Także inny typ splotu może wpłynąć na wzrost wy-
trzymałości warstwy zbrojonej, jej elastyczność, przyczepność do kleju, co w konsek-we-
ncji może ułatwić wykonanie BSO oraz zwiększyć ich trwałość. 
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