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T rwałość konstrukcji żelbeto-
wych związana jest z odpor-
nością betonu i zbrojenia
na działanie warunków środo-

wiska. Jednym z mechanizmów nisz-
czenia żelbetu jest korozja prętów sta-
lowych, m.in. z powodu karbonatyza-
cji otuliny betonowej. Aby uniknąć
niekorzystnych skutków spowodowa-
nych tym zjawiskiem, zamiast typo-
wych rozwiązań, takich jak wykorzy-
stanie odpowiednej klasy betonu, za-
pewnienie otuliny o odpowiedniej gru-
bości lub użycie powłok ochronnych
do betonu, można zastosować materia-
ły o zwiększonej odporności na koro-
zję [3]. Pręty kompozytowe na bazie
FRP (Fibre Reinforced Polymers) mo-
gą być alternatywnym rozwiązaniem

w stosunku do konwencjonalnego
zbrojenia stalowego, a także zwięk-
szyć nośność konstrukcji [1].

Powszechne stosowanie zbroje-
nia na bazie FRP w konstrukcjach be-
tonowych ogranicza podwyższona
temperatura, dlatego też zbadano, jak
zmieniają się właściwości mechanicz-
ne elementów podczas i po zakończe-
niu ekspozycji na taką temperaturę.

W artykule przedstawiono wyniki
badań doświadczalnych belek pełno-
wymiarowych narażonych na wysoką
temperaturę. Zastosowano różne ro-
dzaje prętów w strefie rozciągania:
i – zbrojenie na bazie włókien bazalto-
wych BFRP (Basalt FRP); ii – hybry-
dowe zbrojenie z włóknami węglowy-
mi i bazaltowymi HFRP (Hybrid FRP)
oraz iii – hybrydowe zbrojenie ze
zmodyfikowaną żywicą epoksydową
nHFRP (nano-Hybrid FRP).

Badane elementy
Do badań przygotowano 6 belek

o przekroju prostokątnym b x h = 140
x 280 mm i długości 3200 mm. Wszyst-
kie elementy zostały wykonane z tej
samej mieszanki betonowej (klasa wy-
trzymałości betonu C40/45). Belki by-
ły zbrojone wyłącznie prętami FRP.
Zbrojenie główne części górnej wyko-
nano z dwóch prętów BFRP o średni-
cy 8 mm, a zbrojenie poprzeczne
(strzemiona) z prętów BFRP o średni-
cy 6 mm oraz rozstawie 100 mm i zo-
stało ono odpowiednio zagięte w fazie
produkcji. Zbrojenie główne w strefie
rozciągania wykonano z dwóch prętów
o średnicy 14 mm. Badaniom podda-
no po dwie próbki zbrojone prętami
BFRP, HFRP oraz nHFRP. Właściwo-
ści mechaniczne użytych prętów (zba-
dane eksperymentalnie) przedsta-
wiono w tabeli 1 [3]. Otulina nomi-
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Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki badań ekspery-
mentalnych belek pełnowymiarowych zbrojonych różnego rodza-
ju zbrojeniem FRP: (i) zbrojenie na bazie włókien bazaltowych
BFRP (Basalt FRP); (ii) hybrydowe zbrojenie HFRP (Hybrid FRP)
z włóknami węglowymi i bazaltowymi oraz (iii) nano-hybrydo-
we pręty nHFRP (nano-Hybrid FRP) ze zmodyfikowaną żywicą
epoksydową. Sprawdzenie odporności ogniowej przeprowadzono
wg scenariusza pożaru umownego zgodnie z krzywą standardo-
wą ISO-834 – elementy były poddane obciążeniu (zginaniu
4-punktowemu) i jednocześnie podgrzaniu z trzech stron (z boków
oraz od strony dolnej). Wyniki wskazały, że wysoka temperatura
ma istotny wpływ na nośność elementów (zmniejszenie nośności
średnio o ok. 40%) oraz na sposób ich zniszczenia. Belka zbrojo-
na prętami BFRP wykazała najlepsze wyniki – zniszczenie próbki
nastąpiło po 97 min, maksymalne ugięcie wyniosło 16 cm, a tem-
peratura mierzona na spodzie belki ok. 940°C i ok. 600°C na prę-
tach. Odporność ogniowa elementów zbrojonych prętami FRP
różniła się w zależności od rodzaju zastosowanego zbrojenia.
Słowa kluczowe: zbrojenie FRP; pręty kompozytowe; BFRP;
HFRP; odporność ogniowa FRP.

Abstract. This paper describes the results of experimental studies
for full-size beams reinforced with various types of FRP
reinforcement: (i) Basalt – FRP (BFRP), (ii) Hybrid – FRP
(HFRP) with carbon and basalt fibers, and (iii) nano-Hybrid-FRP
(nHFRP) with modified epoxy resin. The fire resistance was
checked in accordance with the contractual fire scenario based on
the ISO-834 standard curve – the elements were subjected to
loading (4-point bending) and at the same time heating of three
edges (from the sides and from the bottom). The results showed
that the temperature has a significant impact on the load-bearing
capacity of the elements (the strength capacity was reduced by
approximately 40%) and on the method of their destruction. The
beam reinforced with BFRP bars showed the best results,
destruction of the sample occurred after 97 minutes, maximum
deflection - 16 cm, and the temperature measured on the bottom
of the beam reached 940°C and about 600°C on the bars. The fire
resistance of FRP reinforced elements was varying and depends
on the type of reinforcement used.
Keywords: FRP reinforcement; composite bars; HFRP; BFRP;
fire resistance of FRP.
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nalna ze wszystkich stron wynosiła
Cnom = 30 mm.

Badania w wysokiej temperaturze,
przy jednoczesnym obciążeniu, prze-
prowadzono na trzech belkach, po jed-
nej z każdym rodzajem prętów. Nato-
miast trzy pozostałe belki były użyte ja-
ko referencyjne (zastosowano tylko ob-
ciążenie, aby określić nośność i mecha-
nizm zniszczenia belek). Opis elemen-
tów przedstawiono w tabeli 2.

Badania laboratoryjne
Badania belek narażonych na wy-

soką temperaturę przeprowadzono wg
scenariusza pożaru umownego zgodnie
z krzywą standardową ISO-834 [4].
Podgrzewana była część środkowa ele-
mentów (z boków oraz od strony dol-
nej), przy jednoczesnym zastosowaniu
obciążenia stanowiącego 50% momen-
tu niszczącego, określonego na iden-
tycznych belkach referencyjnych. Przy-
jęto schemat statyczny elementu swo-
bodnie podpartego obciążonego dwie-
ma siłami skupionymi, usytuowanymi
w 1/3 i 2/3 rozpiętości elementu.

Podczas badań dokonywano pomiaru
ugięcia za pomocą trzech czujników in-
dukcyjnych. Przed betonowaniem zain-
stalowano termopary płaszczowe typu K
(do 1100°C) wewnątrz badanych belek,
w wybranych miejscach przekroju, w ce-
lu monitorowania temperatury prętów
i betonu podczas oddziaływania wysokiej
temperatury. W każdej belce znajdowało
się 8 termopar. Rozmieszczono je w środ-
ku rozpiętości elementu, a także w dwóch
przekrojach w pobliżu krawędzi pieca
(wewnątrz i na zewnątrz pieca), co po-
zwoliło na określenie zmiany temperatu-
ry wzdłuż ogrzewanego odcinka na całej
wysokości belki. Stanowisko badawcze
oraz usytuowanie czujników i termopar
przedstawiono na rysunku 1, a na fotogra-
fii przykładowy badany element.

Wyniki badań
Belki ze zbrojeniem hybrydowym

(H2∅14 i N2∅14) oraz wszystkie belki
referencyjne zostały zniszczone przez

zmiażdżenie betonu w strefie ściskanej,
natomiast belka zbrojona BFRP uległa
zniszczeniu na skutek zerwania zbrojenia
rozciąganego. Najlepsze wyniki podczas
badań uzyskano w przypadku belki ze
zbrojeniem BFRP (zniszczenie próbki
nastąpiło po 97 min), a temperatura mie-
rzona na spodzie belki wyniosła 940°C
i ok. 600°C na prętach. Przykładowy roz-
kład temperatury na trzech przekrojach
belki B2∅14 pokazano na rysunku 2.

Pomiar ugięć przeprowadzono w środku
rozpiętości belek. Czujniki były przyłożone
do górnej krawędzi elementów. Maksymal-
ne uzyskane ugięcie belki B2∅14 wynio-
sło 16 cm, a w przypadku belek hybrydo-
wych wartość ugięcia była zbliżona i osią-
gnęła ok. 7 cm. Zależność „ugięcie – czas
ogrzewania” przedstawiono na rysunku 3.

Podsumowanie
Wyniki przedstawione w artykule oraz

inne badania, które przeprowadziłem,
wskazują, że mechanizm utraty nośności
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Tabela 1. Właściwości mechaniczne prętów
zastosowanych jako zbrojenie
Table 1. Mechanical characteristics of
utilized bars

Rodzaj
zbro-
jenia

Najwięk-
sza śred-
nia siła

zrywają-
ca Fu [kN]

Średnia
wytrzy-
małość
na roz-
ciąganie
fu [MPa]

Wydłu-
żenie

względne
przy zer-

waniu
εu [%]

Moduł
Young`a
E1 [GPa]

BFRP
∅6 37,07 1148,81 2,48 46,47

BFRP
∅8 60,03 1103,30 2,52 43,87

BFRP
∅14 179,26 1101,94 2,39 46,02

HFRP
∅14 206,57 1160,06 1,61 72,12

nHFRP
∅14 150,54 958,00 1,58 60,44

Tabela 2. Opis elementów badanych w wy-
sokiej temperaturze
Table 2. Descriptions of the samples tested in
elevated temperatures

Oznacze-
nie ele-
mentu

Stopień
zbroje-
nia [%]

Zbrojenie
(strefa roz-
ciągania)

[liczba/średni
ca/rodzaj]

Moment
niszczący
(określony

z elementów
referencyj-

nych) [kNm]
B2∅14

1,13

2/14/BFRP 70

H2∅14 2/14/HFRP 85

N2∅14 2/14/nHFRP 81

Rys. 1. Stanowisko badawcze
Fig. 1. The test stand
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elementów zginanych w warunkach po-
żarowych zależy od rodzaju zastosowa-
nego zbrojenia rozciąganego. Belki zbro-
jone prętami BFRP ulegały awarii w stre-
fie rozciągania, a utrata nośności belek
zbrojonych prętami HFRP następowała
na skutek skruszenia betonu w strefie
ściskanej. Najlepsze wyniki uzyskano
w przypadku belki zbrojonej BFRP, co mo-
że świadczyć o tym, że pręty na bazie włó-
kien bazaltowych mają lepszą odporność
niż pręty z częściową substytucją włókien.
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Rys. 2. Rozkład temperatury w belce
B2ø14: a) przekrój A; b) przekroje B i C
Fig. 2. Temperature distribution in the beam
B2ø14: a) section A; b) sections B and C
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Rys. 3. Ugięcie badanych belek w zależ-
ności od czasu ogrzewania: a) B2ø14;
b) H2ø14; c) N2ø14
Fig. 3. The deflections of the beams
depending on heating time: a) B2ø14;
b) H2ø14; c) N2ø14
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