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W zmacnianie słupów jest
stosowane w celu zwięk-
szenia lub przywrócenia
ich nośności, np. gdy kon-

strukcja wymaga przenoszenia dodatko-
wego obciążenia użytkowego lub wła-
snego, które nie zostało uwzględnione
w pierwotnym projekcie, aby zmniej-
szyć naprężenia powstałe w wyniku błę-
dów projektowych lub wykonawczych
albo w celu przywrócenia pierwotnej no-
śności uszkodzonym elementom kon-
strukcyjnym. Dostępnych jest wiele me-
tod wzmacniania. Systemy bazujące
na materiałach kompozytowych typu
FRCM (Fiber Reinforced Cementitious
Matrix), które można stosować zarówno
w przypadku kolumn o przekroju okrą-
głym, jak i prostokątnym, mają wiele za-
let, m.in. szybkie tempo wykonania,
kompatybilność systemu z materiałem
wzmacnianym czy koszt wykonania.
Szeroki wachlarz możliwości doboru
odpowiedniej formy kompozytu umoż-
liwia optymalizowanie sposobu wzmoc-
nienia w odniesieniu do konkretnego
elementu. Stosowanie materiałów kom-
pozytowych na bazie włókien, w formie
siatek przyklejanych na zaprawach mi-

neralnych, polega najczęściej na owijaniu
słupów. Metoda ta jest szczególnie zale-
cana, gdy słup ma przekrój okrągły.
W celu skutecznego wzmocnienia powi-
nien on zostać dokładnie owinięty mate-
riałem kompozytowym. Jeśli ma prze-
krój prostokątny, wówczas stosunek wy-
miarów przekroju poprzecznego słupa
nie powinien być większy niż 2 : 1. Efek-
tywność wzmocnienia jest też związa-
na z promieniem wyokrąglenia naroży
– im jest on większy, tym większy sto-
pień wzmocnienia. Na rysunku przedsta-
wiono efektywny obszar wzmocnienia
słupów o różnym kształcie.

Zaaplikowane wzmocnienie powo-
duje powstanie trójosiowego stanu na-
prężeń w okrągłym przekroju poprzecz-
nym. Nieefektywność wzmocnienia słu-
pa o przekroju prostokątnym lub kwa-
dratowym jest spowodowana nierów-

nomiernym rozkładem naprężeń, bra-
kiem czystego stanu trójosiowego naprę-
żeń i ich koncentracją w narożach prze-
kroju, co może prowadzić do przedwcze-
snego zniszczenia wzmocnionego ele-
mentu. Wzmocnienie kompozytowe
owijające słup aktywuje się wtedy, gdy
element konstrukcyjny zacznie być roz-
sadzany w kierunku poprzecznym w wy-
niku działania sił skierowanych promie-
niście od rdzenia słupa. Oznacza to, że
jest ono systemem pasywnym. Zagad-
nienia dotyczące wzmacniania konstruk-
cji materiałami kompozytowymi na bazie
włókien przedstawiono m.in. w [1 ÷ 7].

Etapy efektywnego
wzmacniania

Naprawa (wzmocnienie) słupów be-
tonowych materiałami kompozytowymi
przebiega w kilku etapach zależnych
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Streszczenie. Betonowe i żelbetowe słupy to jedne z najbardziej
rozpowszechnionych pionowych elementów nośnych w budow-
nictwie. Ze względu na zmianę obciążeń użytkowych lub czyn-
ników środowiskowych często wymagane jest wzmocnienie
zniszczonych elementów w celu przywrócenia i utrzymania ich
właściwości użytkowych. W artykule omówiono technologię
wzmacniania słupów poddanych osiowemu ściskaniu materiała-
mi kompozytowymi. Przedstawiono teoretyczne i praktyczne
aspekty wykonania prac wzmacniających.
Słowa kluczowe: słupy; uszkodzenie; naprawa; wzmocnienie;
kompozyt.

Abstract. Concrete and reinforced concrete columns are among
the most common vertical load-bearing elements in
construction. Due to changing loads or environmental factors,
it is often required to reinforce deteriorated elements in order
to restore and maintain their performance. This paper proposes
a technology for strengthening columns under axial compression
with composite materials. The theoretical basis is briefly
presented and the focus is on the practical aspects of performing
the strengthening work.
Keywords: columns; damage; repair; strengthening; composite.
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Efektywny obszar oddziaływania wzmocnienia w formie owinięcia w słupach betono-
wych: a) okrągłych; b) kwadratowych; c) prostokątnych
Effective confinement area of influence of reinforcement in: a) circular; b) square and c) rec-
tangular concrete columns
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od stanu elementów i obejmuje: repro-
filację konstrukcji osłabionej ubytkami;
iniekcję sklejającą zarysowania oraz
wzmocnienie.

Reprofilacja. Powierzchnię betonową
należy oczyścić z zabrudzeń, mleczka ce-
mentowego, luźnych części niezwiąza-
nych z podłożem lub kruszącej się zapra-
wy np. metodą piaskowania, śrutowania,
frezowania, szlifowania, mycia ciśnienio-
wego itp., aż do odsłonięcia nośnej war-
stwy podłoża, tzn. takiej, która odznacza
się wytrzymałością na odrywanie powy-
żej 1,5 N/mm2. Ubytki zaleca się wypeł-
nić zaprawą systemową typu PCC. W za-
leżności od ich głębokości i występowa-
nia prętów zbrojeniowych wyróżnia się:

■ ubytki głębokie w naprawianym ele-
mencie wraz z zabezpieczeniem zbrojenia;

■ ubytki głębokie w naprawianym ele-
mencie bez zabezpieczenia zbrojenia;

■ ubytki powierzchniowe do 5 mm
głębokości.

Iniekcja sklejająca. W przypadku
bardzo złego stanu lica konstrukcji za-
leca się wstępne jej wzmocnienie mate-
riałami kompozytowymi, np. przez owi-
nięcie (fotografia 1). W miejscu wystę-
powania zarysowań konieczne jest wy-
konanie iniekcji sklejającej (fotogra-
fia 2) za pomocą środków na bazie
żywicy epoksydowej lub mineralnych.
Iniekty epoksydowe to dwuskładniko-
we kompozyty żywicy epoksydowej

i utwardzacza, przeznaczone do klejenia
szczególnie konstrukcji betonowych
(żelbetowych). W przypadku niewielkich
rys (włosowatych) można zastosować
żywicę epoksydową o małej lepkości.

Niewielkim powierzchniowym pęk-
nięciom skurczowym i płytkim włoso-
watym należy nadać kształt litery V i wy-
pełnić iniektem, stosując metodę wlewa-
nia lub wielokrotnego smarowania. Głęb-
sze pęknięcia zaleca się zamknąć (skle-
ić) siłowo metodą iniekcji ciśnieniowej,
stosując iniekt o małej lepkości, z uży-
ciem pakerów wierconych lub klejonych
sytuowanych ukośnie i na przemian,
a następnie zaszpachlować zaprawą
żywiczną lub mineralną.

Wzmocnienie. Zastosowanie zbroje-
nia w postaci systemu FRCM (siatek
z włókien klejonych na zaprawie mine-
ralnej) może zrównoważyć ubytki stali
i przywrócić ustrojowi konstrukcyjne-
mu stany graniczne nośności i użytko-
wania w sposób szybki i dający bardzo
dobre efekty. W przypadku słupów
najefektywniejsze jest ich całkowite
owinięcie materiałem kompozytowym
(fotografia 3). Należy pamiętać o zasto-
sowaniu wymaganych zakładów siatek.
Zalecany zakład w przypadku słupów
to ok. ¼ obwodu. Na fotografii 4 po-
kazano wzmocniony słup.

W tradycyjnych systemach FRP ze-
stawy żywic epoksydowych używane są
do przyklejania włókna do konstrukcji
w taki sposób, aby utworzyły współpra-
cujący system przenoszący naprężenia
występujące w konstrukcji. Żywice

epoksydowe, z powodu swoich właści-
wości, mają ograniczone zastosowanie,
m.in. w przypadku wilgoci występującej
w konstrukcji. W systemach FRCM,
w odróżnieniu od FRP, stosuje się nie-
organiczną zaprawę mineralną, która
jest chemicznie, fizycznie i mechanicz-
nie kompatybilna z podłożem. Zalety
stosowania zaprawy mineralnej jako ma-
trycy łączącej wzmocnienie z włókien

Fot. 1. Wstępne wzmocnienie materiałami
kompozytowymi
Photo 1. Pre-strengthening with composite
materials

Fot. 2. Iniekcja uszkodzonego słupa
Photo 2. Injection of a cracked column

Fot. 3. Owinięcie słupa materiałem kompo-
zytowym
Photo 3. Wrapping a column with composite
material

Fot. 4. Wzmocniony słup
Photo 4. Strengthened column

►
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z elementem konstrukcyjnym (system
FRCM) są następujące:

● odporność na działanie wysokiej
temperatury zbliżona do odporności
podłoża;

● możliwość nałożenia na wilgotne
podłoże – systemy FRP mogą być sto-
sowane, gdy podłoże jest suche, ponie-
waż żywice (poliestrowe i epoksydowe)
nie wiążą w obecności wody; wymaga-
nia tego nie stawia się w przypadku sys-
temów FRCM;

● łatwość nakładania nawet na nie-
równe i nieregularne podłoże – warstwa
mineralnej zaprawy wyrównuje nierów-
ności podłoża; nie ma potrzeby wstęp-
nego wygładzania podłoża, tak jak to
ma miejsce w przypadku systemów
FRP;

● łatwość wykonania – materiał jest
mieszany z wodą, a otrzymaną zaprawę
nakłada się jak zwykłą zaprawę, po
czym zatapia w niej siatkę wzmacnia-
jącą;

● urabialność – możliwość stosowa-
nia systemu w temperaturze +5 ÷ +40°C;
w przypadku systemów FRP z żywicami
syntetycznymi zakres temperatury i wil-
gotność są ograniczone;

● bezpieczeństwo stosowania – na-
kładając zaprawę, wystarczy przestrze-
gać zaleceń instrukcji dotyczących sto-
sowania zapraw mineralnych;

● użyte narzędzia można czyścić wo-
dą – systemy FRP wymagają użycia spe-
cjalnych rozpuszczalników, a w wielu
przypadkach narzędzia nie mogą być
użyte ponownie;

● wzmocnienie grubości 1 ÷ 2 cm
wykonywane jest w warunkach budo-
wy bezpośrednio na konstrukcji.

Podsumowanie
Naprawa konstrukcji budowlanych to

skomplikowany proces techniczno-
-technologiczny wymagający ustalenia
przyczyn, a następnie doboru metody
badawczej, którego nie można przerzu-
cić na wykonawcę łącznie z odpowie-
dzialnością za jego skuteczność. Wy-
maga on współpracy wszystkich uczest-
ników procesu budowlanego i posługi-
wania się dokumentacją powykonaw-
czą lub dokumentacją budowy. Ko-
nieczna jest też analiza zapisów pro-
tokołów przeglądów okresowych i/lub
innych opracowań sporządzonych

w okresie eksploatacji. W przypadku
starszych obiektów często jest wyma-
gane przeprowadzenie badań in situ
oraz laboratoryjnych, w tym niszczą-
cych. Prace naprawcze nie mogą być
wyłącznie działaniem rutynowym. Po-
winny być poparte analizą aktualnego
stanu technicznego, a także możliwości
trwałego usunięcia przyczyn degradacji
oraz aplikacji tradycyjnych lub nowych
technologii na uszkodzone podłoża.
Rodzaj i zakres prac wzmacniających
powinny mieć swoje umocowanie
w wynikach obliczeń konstrukcyjnych.

Aplikacja materiałów wzmacniają-
cych oraz uszczelniająco-zabezpiecza-
jących powinna odbywać się na odpo-
wiednio przygotowanym podłożu i w od-
powiednich warunkach otoczenia, ściśle
wg instrukcji producenta i dostawcy
technologii. Po zakończeniu robót, użyt-
kownik powinien zostać poinformowa-
ny o sposobie utrzymania i konserwacji
wzmocnienia w czasie eksploatacji
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.
Każda technologia naprawcza sprawdzi
się w praktyce, o ile zostaną zapewnio-
ne wymagane warunki aplikacji, a na-
stępnie eksploatacji, wsparte stałym
monitoringiem zachowania konstrukcji
po ich wykonaniu.

Wszystkie fotografie: Autor
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