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W zmacnianie konstrukcji
żelbetowych z wykorzy-
staniem materiałów kom-
pozytowych jest w ostat-

nich latach coraz częściej stosowaną al-
ternatywą dla tradycyjnych metod
wzmacniania [2]. Najczęściej wybiera-
ne są kompozyty FRP (Fibre Reinforced
Polymers), które składają się z włókien
o dużej wytrzymałości (najczęściej wę-
glowych, szklanych lub syntetycznych)
zanurzonych w organicznej matrycy po-
limerowej, zazwyczaj żywicy epoksydo-
wej [1, 2]. W przypadku tego typu kom-
pozytów występują problemy dotyczące
niekompatybilności ich matrycy z podło-
żem betonowym oraz aplikacji na wil-
gotną powierzchnię [1], ale ich naj-
większą wadą jest mała odporność
na podwyższoną temperaturę [1, 9].
Żywice epoksydowe tracą swoje para-
metry wytrzymałościowe po przekro-
czeniu temperatury zeszklenia (Tg), któ-
ra wynosi ok. +50°C [9, 10]. Zwiększe-

nie odporności termicznej materiału
może zostać uzyskane dzięki zamianie
wrażliwej matrycy organicznej, co było
jedną z przyczyn powstania kompozy-
tów FRCM (Fabric Reinforced Cemen-
titious Matrix). W badaniach udowod-
niono, że kompozyty FRCM znacznie
lepiej zachowują się w warunkach pod-
wyższonej temperatury niż kompozyty
FRP [10], a ich matryca mineralna wy-
kazuje lepszą kompatybilność z podło-
żem i nie jest wrażliwa na wilgoć [1].
W związku z innymi właściwościami fi-
zycznymi matrycy mineralnej konieczne
było przearanżowanie włókien kompo-
zytu, które w przypadku kompozytów
FRCM nie występują w postaci mat zna-
nych z systemu FRP, tylko w postaci luź-
no splecionych dwukierunkowych siatek.

Spośród wielu rodzajów włókien wy-
korzystywanych w kompozytach FRCM
szczególnej uwagi warte są włókna PBO
(p-Phenylene Benzobis Oxazole), które
charakteryzują się bardzo wysokimi
parametrami mechanicznymi (fotogra-
fia 1). Ich wytrzymałość na rozciąga-
nie wynosi 5800 MPa, a moduł Younga
270 GPa [12]. Tak duże naprężenia

siatki wymagają odkształceń na pozio-
mie 2,15%, co jest problematyczne ze
względu na małą wytrzymałość matrycy
mineralnej, która powoduje przedwcze-
sne odspojenie lub poślizg siatki.
Zwiększenie wykorzystania materiału
jest możliwe przez jego odpowiednie
zakotwienie [3, 6, 11].

Światłowodowe pomiary
odkształceń

Kompozyty wzmacniające doznają
największych odkształceń w miejscach
zarysowania powierzchni elementu,
do którego zostały przyklejone. Przewi-
dzenie dokładnego miejsca zarysowa-
nia przed obciążeniem elementu, a tym
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Streszczenie. W artykule przedstawiono badania kompozytu
FRCM (Fabric Reinforced Cementitious Matrix) z włóknami PBO
(p-Phenylene Benzobis Oxazole), w których zastosowano metodę po-
miaru odkształceń z wykorzystaniem DFOS (Distributed Fibre Optic
Sensors). Kompozyty FRCM za pomocą wysokowytrzymałych włó-
kien PBO pozwalają na osiągnięcie dużego przyrostu nośności
wzmacnianych konstrukcji żelbetowych bez szybkiej utraty efektyw-
ności w sytuacji pożarowej, co jest główną wadą kompozytów FRP
(Fibre Reinforced Polymers). Zastosowana metoda badawcza, wy-
korzystująca czujniki światłowodowe, pozwala na geometrycznie
ciągły pomiar odkształceń, który jest istotny przy ocenie efektyw-
ności pracy kompozytów FRCM. Umożliwia też wyznaczenie miej-
sca zarysowania elementu żelbetowego. W artykule przeprowadzo-
no analizę przydatności tego typu pomiarów oraz przedstawiono
perspektywy rozwoju badań kompozytów PBO-FRCM.
Słowa kluczowe: PBO; FRCM; kompozyt; DFOS; żelbet.

Abstract. This paper discusses the research on FRCM (Fabric
Reinforced Cementitious Matrix) composite with PBO
(p-Phenylene Benzobis Oxazole) fibres, in which the Distributed
Fibre Optic Sensors (DFOS) were used for strain measurements.
FRCM composites with high strength PBO fibres allow to gain
high load bearing capacity increases of the strengthened RC
structure without losing the effect in case of fire situation, as it
happens with FRP composites (Fibre Reinforced Polymers). The
used research method allows to obtain geometrically continuous
strain measurement that is important in FRCM composite
effectiveness evaluation. Additionally, it allows to find a place of
RC element cracking. Suitability analysis of this kind of research
method has been carried out and future perspectives on PBO-
-FRCM composites research are presented.
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Fot. 1. Siatka z włókien PBO [7]
Photo 1. PBO mesh [7]
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samym umieszczenie tam tensometru
elektrooporowego, nie jest możliwe. Po-
mocne w tym przypadku są geometrycz-
nie ciągłe pomiary odkształceń, np. z wy-
korzystaniem ciągłych czujników świa-
tłowodowych DFOS (Distributed Fibre
Optic Sensors). Do pomiaru wykorzystu-
je się zaawansowane urządzenia optycz-
ne nazywane reflektometrami, które na
podstawie analizy fali świetlnej odbitej
od mikrodefektów światłowodu są w sta-
nie określić zmianę jego odkształceń [8].
Jako główne zalety pomiarów światło-
wodowych wymienia się niewielki roz-
miar, masę i koszt czujników oraz geo-
metryczną ciągłość pomiaru. Metoda ta
jest szczególnie przydatna do monitoro-
wania stanu konstrukcji istniejących [5].
Światłowody są również z powodzeniem
wykorzystywane w badaniach laborato-
ryjnych [4], dlatego zdecydowaliśmy się
sprawdzić ich przydatność przy badaniu
kompozytów FRCM.

Elementy badawcze
W badaniach wykorzystano płyty żel-

betowe o rozpiętości 1700 mm, szeroko-
ści 1000 mm i grubości 150 mm, wzmoc-
nione kompozytem PBO-FRCM z pręto-
wym zakotwieniem końców siatki. Ele-
menty zniszczono w próbie czteropunk-
towego zginania, a pomiarów odkształceń
powierzchni betonu i kompozytu dokona-
no z wykorzystaniem czujników światło-
wodowych oraz tensometrów elektroopo-
rowych (fotografia 2).

Czujniki światłowodowe ułożono na
powierzchni betonu oraz kompozytu
w sześciu równoległych rzędach w kie-
runku podłużnym elementu oraz w dwóch
rzędach w kierunku poprzecznym. Mon-
taż światłowodów rozpoczęto od dokład-
nego wyrównania i oczyszczenia po-
wierzchni. Światłowód przyklejono tym-
czasowo taśmami, aby ustabilizować je-
go trasę i zapewnić odpowiednie napię-

cie włókna. Ostatecznego montażu doko-
nano z wykorzystaniem kleju epoksydo-
wego, który rozprowadzono równomier-
nie na całej długości światłowodu, aby
zapewnić dobre przenoszenie odkształ-
ceń w każdym punkcie pomiarowym.

Wybrane wyniki pomiarów
Element kontrolny bez wzmocnienia

kompozytowego uległ zniszczeniu przy
sile ok. 171 kN, natomiast element
wzmocniony kompozytem PBO-FRCM
z zakotwieniem prętowym końców siat-
ki pozwolił na przeniesienie siły 222 kN,
co przekłada się na ok. 30% przyrost no-
śności. Zmierzono również charaktery-
styczne wartości odkształceń wzmacnia-
nego elementu i kompozytu. Zastosowa-
nie rozłożonych czujników światłowo-
dowych pozwoliło na uzyskanie wyni-
ków, które wykraczają poza możliwości
tensometrów elektrooporowych. Szcze-
gólnie użyteczne do analizy pracy ele-
mentu okazały się wskazania miejsca
zarysowania, które na wykresach obja-
wiają się w formie pików odkształceń.
Na rysunku 1 przedstawiono przykłado-

wy rozwój zarysowania płyty przy
jej krawędzi. Stwierdzono 7 głów-
nych zarysowań elementu, co po-
krywa się z oceną wizualną zaryso-
wania przeprowadzoną na bocznej
krawędzi elementu. W przypadku
elementu niewzmocnionego rysy
pojawiały się w większych odstę-
pach, co nie jest korzystne z punk-
tu widzenia ich rozwartości. Anali-
za rozkładu odkształceń uzyskane-
go bezpośrednio przed momentem
zarysowania pokazała, że miejsce
wystąpienia rysy ujawnia się, za-

nim zacznie ona być widoczna, co można
wykorzystać przy analizie stanu istnieją-
cej konstrukcji. Dodatkowo, przy odpo-
wiednio gęstym ułożeniu światłowodów
na powierzchni elementu płytowego,
możliwe jest wyznaczenie morfologii
powstających w nim zarysowań. Taką
analizę, podobnie jak w zaprezentowa-
nym przypadku, można wykonać pod
warstwą kompozytu, bez jego usuwania,
co nie jest możliwe w przypadku innych
metod pomiarowych. Wadą pomiarów
światłowodowych jest ich nieciągłość
w czasie i potrzeba zatrzymania procesu
obciążania w celu akwizycji danych.
W przypadku małych kroków obciąże-
nia znacznie wydłuża to czas pomiaru.

Geometryczna ciągłość pomiaru po-
zwala na osiągnięcie dużej rozdzielczo-
ści pomiaru odkształceń, przez co są one
bardziej miarodajne. Unika się możli-
wości pomiaru w punkcie, w którym
wartość odkształceń jest niereprezenta-
tywna. Dzięki temu możliwe jest opra-
cowanie dokładnych wykresów przed-
stawiających rozwój odkształceń ele-
mentu w czasie badania. Na rysunku 2
przedstawiono odkształcenia kompozy-
tu w początkowej fazie obciążenia.
Kompozyt PBO-FRCM zaczyna się za-
uważalnie odkształcać dopiero po zary-
sowaniu powierzchni betonu, do której
przymocowano wzmocnienie. Kolejny
skokowy przyrost odkształceń widocz-
ny jest po przekroczeniu obciążenia
80 kN, kiedy powstają duże zarysowa-
nia matrycy kompozytu PBO-FRCM.
W przypadku wyższych wartości ob-
ciążeń uwidacznia się znaczny wpływ
wyciągania włókna światłowodowego
z kleju w obrębie zarysowania, co po-
woduje, że wyniki są nieczytelne.
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Fot. 2. Rozeta tensometryczna oraz czujni-
ki światłowodowe przed aplikacją kleju
Photo 2. Tensometric rosette and fibre optic sen-
sors before glue application [Fot. F. Grzymski]

Rys. 1. Rozkład odkształceń podłużnych
betonu pod kompozytem PBO-FRCM –
widoczne zarysowanie
Fig. 1. Longitudinal strains of concrete under
PBO-FRCM composite – visible cracking

Rys. 2. Przyrost odkształceń podłużnych kompo-
zytu PBO-FRCM w czasie badania
Fig. 2. Increase of longitudinal strains of PBO-FRCM
composite during testing
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Podsumowanie
Przeprowadzone badania wykazały

skuteczność pomiarów światłowodowych
przy wyznaczaniu odkształceń kompozy-
tów wzmacniających PBO-FRCM. Za-
stosowanie metody DFOS pozwala na
uzyskanie istotnych informacji, które zo-
stałyby pominięte przy zastosowaniu ten-
sometrii elektrooporowej. Szczególnie
istotna jest możliwość wyznaczenia do-
kładnego miejsca zarysowania, nawet
na powierzchni betonu przykrytej kom-
pozytem. Dodatkowo geometrycznie cią-
gły pomiar redukuje ryzyko pominięcia
punktu pomiarowego, w którym wystę-
pują ekstremalne wartości odkształceń.
Przy dużej wartości odkształceń i dużej
szerokości rozwarcia rys wyniki stają się
nieczytelne, ale należy pamiętać, że
w tym przypadku zawodzi również tenso-
metria elektrooporowa – tensometry ule-
gają rozerwaniu. Dodatkową wadą po-
miaru światłowodowego jest czas trwania
odczytu przemieszczeń, który uniemożli-
wia pomiar ciągły w czasie badania.

Uzyskane w badaniach odkształcenia
siatki PBO w kompozycie FRCM nie zbli-
żają się do opisywanej przez producenta
wartości 2,15%, co świadczy o niewystar-

czającym jej wykorzystaniu. Zniszczeniu
uległa mineralna matryca kompozytu
FRCM, a nie włókna PBO. Istotnym kie-
runkiem dalszych badań z wykorzysta-
niem kompozytów PBO-FRCM jest roz-
wój systemów zakotwień, pozwalających
zwiększyć ich efektywność, co uzupełni
znane i opisane zalety kompozytów
FRCM. W przypadku badań światłowo-
dowych pomocne byłoby opracowanie
metody dokładnego wyznaczenia szero-
kości rozwarcia rys, nad czym aktualnie
trwają prace [4].
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