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Streszczenie
W artykule zaprezentowano wyniki bada dotyczcych podniesienia wytrzymaoci na ciskanie cylindrycznych próbek betonowych
wzmocnionych za pomoc rónych laminatów wglowych. Cylindryczne próbki betonu klasy C25/30 o rednicy 47 mm i wysokoci 112,5 mm
owinito wóknami wglowymi K 63712 tworzcymi rón liczb warstw kompozytowych (0–5). Próbki betonu owijano równie wóknami
wglowymi w postaci mat 1D i tkanin 2D. Wytrzymao na ciskanie próbek betonu wzmocnionych za pomoc 5 warstw wókien wglowych
K63712 zwikszya si ponad 3-krotnie. Najbardziej efektywne wzmocnienie stwierdzono w przypadku próbek betonu owinitych dwoma
warstwami wókien wglowych w postaci maty 1D (300 g/cm2). Uzyskano zwikszenie wytrzymaoci 3,1 raza w porównaniu z próbkami
niewzmacnianymi, które przed wzmocnieniem mat wglow 1D (300 g/cm2) miay wytrzymao na ciskanie wynoszc 54,6±3,2 MPa,
natomiast po zastosowaniu maty pokazay wytrzymao 178,5±19,0 MPa.
Sowa kluczowe: laminaty, wókna, waciwoci mechaniczne, beton, wgiel

APPLICATION OF THE CARBON LAMINATES FOR REINFORCING CONCRETE-BASED BUILDING UNITS
The paper presents the results of a study on compressive strength improvement in case of the cylindrical concrete specimens reinforced with different types of carbon laminates. The cylindrical specimens made of C25/30 class concrete, having a diameter of 47 mm
and a height of 112,5 mm, were wound with the K 63712 carbon ﬁbers forming a various number (0-5) of composite layers. The concrete
specimens were also wound with carbon ﬁbers in a form of 1D mat and 2D cloth. The compressive strength of the cylindrical concrete
specimens reinforced with ﬁve K63712 carbon ﬁber layers increased more than 3 times. The most effective reinforcement was found in
case of the concrete specimens wound with two layers of 1D carbon ﬁber mat (300 g/cm2). The strength increased 3.1 times in comparison
to the non-reinforced specimens that had the compressive strength of 54.6±3.2 MPa and 178.5±19.0 MPa before and after reinforcing
with the 1D carbon ﬁber mat, respectively
Keywords: Laminates, Fibers, Mechanical properties, Concrete, Carbon

Wprowadzenie
Laminaty wglowe o osnowie polimerowej charakteryzuj si wysok wytrzymaoci na rozciganie, wysokim
moduem sprystoci, ma gstoci, du odpornoci na
dziaanie czynników korozyjnych. atwo mona otrzymywa
odpowiedni typ laminatu o zaoonych waciwociach do
wymaganych zastosowa . Dobór odpowiedniej ywicy epoksydowej do czenia wókien wglowych w laminacie oraz do
przyklejania laminatów do elementów betonowych pozwala
na wielokrotne zwikszenie nonoci tych elementów, na
zwikszenie wytrzymaoci na zginanie belek i stropów oraz
wytrzymaoci na ciskanie kolumn i supów.
Laminaty z wóknami szklanymi przyklejone na obwodzie
wzmacnianych walców betonowych umoliwiaj zwikszenie
ich wytrzymaoci na ciskanie do 100% a laminaty z wóknami aramidowymi i wglowymi do 200% [1, 2]. Efektywno
wzmocnienia zaley od konﬁguracji wókien w laminacie
i zwiksza si, gdy wókna s uoone wzdu obwodu próbki,
a take zwiksza si wraz z gruboci stosowanych lamina-

tów [3,4]. Stwierdzono te, e procentowy wzrost wzmocnienia jest wyszy dla betonów o niskiej i redniej wytrzymaoci
w porównaniu z betonami wysoko wytrzymaymi [1].
W pracy przedstawiono wyniki bada laboratoryjnych
nad zwikszeniem wytrzymaoci na ciskanie walców
betonu o redniej wytrzymaoci wzmocnionych laminatami
wglowymi o rónym typie i gruboci.

Materiay i próbki do bada
Badania nad wzmacnianiem elementów betonowych
przeprowadzono na specjalnie w tym celu wykonanych
walcach z betonu cementowego klasy wytrzymaociowej
C25/30 o rednicy F 47 mm i wysokoci h 112 mm.
Mieszanka betonowa skadaa si z 45,3 % mas. wiru 2/8
mm, 29,2 % mas. piasku 0/4 mm, 15,9 % mas. cementu
portlandzkiego CEM III/A 32,5 R, 8,5 % mas. wody oraz
0,13 % mas. superplastyﬁkatora – Chrysoﬂuid CE40. Wykonany zgodnie z norm PN-EN 206-1:2003 beton mia
wytrzymao na ciskanie = 37,2 MPa oznaczon na
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kostkach szeciennych o boku 150 mm zgodnie z norm
PN-EN 12390-3:2002.
W celu zwikszenia wytrzymaoci na ciskanie walców
betonowych nawinito na ich obwodzie specjalnie przygotowane warstwy wókien wglowych nasczonych ywic
epoksydow 601 (Rys. 1).

Otrzymano w ten sposób walce betonowe z jedn do
piciu warstw wókien wysokomoduowych K63712 (rowing
12K) oraz walce z dwoma warstwami wókien wysokowytrzymaych UTS 1D w postaci mat (M-125 g/m2 lub M-300
g/m2) i STS 2D w postaci tkaniny (T-210 g/m2) o orientacji
0o-90o i 45o – 45o.
Charakterystyka uytych wókien przedstawiona jest
w tabeli 1.
Badania wytrzymaoci na ciskanie wykonano na
maszynie wytrzymaociowej MTS 815 stosujc prdko
odksztacenia wynoszc poniej 0,2 mm/min.

Wyniki bada
Wytrzymao na ciskanie walców betonowych
wzmocnionych warstwami wókien wglowych K
63712 nawinitych po obwodzie walców
Na rysunku 2 przedstawiono typowy przebieg zalenoci odksztacenie - naprenie dla walca bez wzmocnienia
i walca wzmocnionego dwoma warstwami wókien K 63712.
Grubo jednej warstwy wókien wynosia ok. 0,5 mm.
Rozróni mona trzy stadia odksztace . W pierwszym, przy niskich
napreniach, przebieg krzywej dla
140
walca bez wzmocnienia i wzmocnionego
3
dwoma warstwami wókien jest podob120
ny. Nachylenie krzywej w tym obszarze
100
zaley od moduu Younga betonu.
W drugim stadium krzywe zmieniaj
80
przebieg. Beton bez laminatu ulega
2
2 w K 63712
zniszczeniu po przekroczeniu maksy60
bez
malnego naprenia i przy malejcym
40
napreniu nastpuje charakterystyczna
1
fragmentacja walca (Rys. 3). Natomiast
20
w betonie wzmocnionym laminatem,
w tym zakresie napre , nastpuje
0
rozwój mikrospka i spka oraz prze0,00
0,20
0,40
0,60 odks0,80
1,20
1,40
z t [% ] 1,00
mieszczanie si kruszywa w walcu, co
powoduje jego rozszerzanie i nacisk na
Rys. 2. Zaleno odksztacenie - naprenie otrzymana przy ciskaniu walców betonowarstwy laminatu, uaktywnia si rola lawych bez wzmocnienia i wzmocnionych dwoma warstwami laminatu z wóknami wglowym
minatu w procesie wzmacniania betonu.
K 63712.
Fig. 2. Stress-strain relationship obtained during the compression test of the concrete W trzecim stadium charakteryzujcym
cylinders with and with no reinforcement by means of two layers of the laminate with the si wysokim stopniem wzmocnienia,
K 63712 carbon ﬁbres.
nastpuje liniowy wzrost odksztacenia

napr [MPa]

Rys.1. Walce betonowe przygotowane do badania wytrzymaoci
na ciskanie.
Fig.1. Concrete cylinders prepared for the compressive strength
tests.

Tabela 1.Waciwoci wókien wglowych wg danych producenta.
Table 1. Properties of carbon ﬁbres according to the producer data.
Rodzaj wókien
M-125 g/m2
K 63712

UTS

M-300 g/m2
UTS

Wytrzymao na rozciganie [MPa]

2600

4810

4810

4400

Modu Younga [GPa]

640

240

240

230

Waciwo

Wyduenie [%]

0,4

2

2

1,75

Gsto [g/cm3]

2,12

1,8

1,8

1,78

rednica [m]

108

T-210 g/m2
STS

11,0

7,39

6,61

6,59

Prdko fali podunej [m/s]

16060

10990

10930

10920

Modu sprystoci (ultradwikowy) [GPa]

547

217

215

208
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Rys. 4. Walce betonowe wzmocnione laminatem wglowym po
zniszczeniu.
Fig. 4. Concrete cylinders reinforced with the carbone laminate
after failure.

Rys. 5. Fragmenty betonu przyklejone do laminatu w obszarach
rodkowych walców i stae kawaki przy podstawach walców.
Fig. 5. Concrete fragments stuck to the laminate in central areas of
the cylinders and solid pieces at the cylinder base.

Rys. 3. Typowe fragmenty walców betonowych po zniszczeniu
w badaniach wytrzymaoci na ciskanie.
Fig. 3. Typical fragments of the concrete cylinders after failure during
the compression test.

towarzyszcy wzrostowi naprenia a do gwatownego
zniszczenia próbki. Zniszczenie nastpuje w chwili, gdy
wielko napre rozcigajcych laminat przekroczy jego
wytrzymao na rozciganie. Naprenia rozcigajce
w laminacie spowodowane s rozszerzaniem si walca
w zwizku z przemieszczaniem si lunych fragmentów
betonu zamknitych midzy pobocznic walca z laminatu
a betonem przylegajcym do paszczyzn stempli maszyny
wytrzymaociowej. Po zniszczeniu, w próbkach betonów
wzmacnianych laminatem obserwuje si luny materia
w rodkowych obszarach walców (Rys. 4). Natomiast w obszarach przy podstawach walców pozostaj stae fragmenty
betonu (Rys. 5). Charakterystyczny jest równie stan dobrego przyklejenia fragmentów betonu do laminatu, zarówno
w obszarze zniszczenia (Rys. 5 i 6), jak i przy podstawach
walców (Rys. 7). Zwizane jest to z du wytrzymaoci na
rozciganie ywicy epoksydowej 601 uytej do otrzymania
laminatów i jej przyklejenia si do betonu. Wytrzymao
na ciskanie i rozciganie ywicy 601 wynosi odpowiednio
90-100 MPa i 40-50 MPa.

Rys. 6. Przyklejenie betonu do laminatu w obszarze zniszczenia.
Fig. 6. Joint between concrete and laminate in the failure areas.

Rys. 7. Odupywanie warstwy brzegowej betonu przyklejonej do
laminatu.
Fig. 7. Splitting off the edge concrete layer which stuck to the
laminate.
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Rys. 8. Wpyw liczby warstw laminatu K 63712 wzmacniajcych beton na wytrzymao na ciskanie.
Fig. 8. Inﬂuence of a number of the K 63712 laminate layers reinforcing concrete on compressive strength.

Wytrzymao na ciskanie walców betonowych
wzmocnionych warstwami z rónych rodzajów wókien
Przeprowadzono badania wytrzymaoci na ciskanie
walców betonowych wzmocnionych wysokowytrzymaymi
wóknami wglowymi. Przebieg krzywej obrazujcej zaleno odksztacenie - naprenie dla betonu wzmocnionego
dwoma warstwami wókien UTS w postaci maty 1D (M-300
g/m2), pokazany na rysunku 9, ma podobny charakter do
omówionej poprzednio zalenoci dotyczcej wzmocnienia
w postaci dwóch warstw z wysokomoduowych wókien K
63712 (Rys. 2). Porównywane próbki wzmocnionego betonu
róniy si natomiast istotnie wartociami wytrzymaoci na
ciskanie i odksztaceniem w momencie zniszczenia. Dla
betonu wzmocnionego mat M-300 g/m2 wytrzymao na
ciskanie wynosia = 178,45 p 19,30 MPa i bya wysza
o 40%, przy czym odksztacenie wzroso ponad 2-krotnie
w porównaniu z betonem wzmocnionym wóknami K 63712.
Warto wytrzymaoci na ciskanie betonu wzmocnionego
dwoma warstwami wókien UTS bya nawet wysza od
wytrzymaoci betonu wzmocnionego 5-cioma warstwami
laminatu z wókien wysokomoduowych K 63712.
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napr [MPa]

Dla wikszej liczby warstw wzmacniajcych beton zaleno odksztacenie - naprenie bya podobna do omówionej wczeniej (por. Rys. 2 i 8). Dla betonu wzmocnionego
5-cioma warstwami laminatu z wókien K 63712, dajcymi
grubo wzmocnienia ok. 2,5mm, uzyskano ponad trzykrotny
wzrost wytrzymaoci na ciskanie w porównaniu z betonem
bez wzmocnienia. Równie zaobserwowano kilkukrotny
wzrost odksztacenia wzmocnionego betonu. W momencie
zniszczenia odksztacenie wynosio 1,93 % a wytrzymao
na ciskanie 170,23p0,84 MPa.
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Rys. 9. Zaleno odksztacenie – naprenie w przypadku ciskanych walców betonowych bez wzmocnienia i wzmocnionych dwoma
warstwami laminatu z wókien wglowych M-300 g/m2.
Fig. 9. Strain-stress relationship for the compressed concrete cylinders with and with no reinforcement by means of two layers of
laminate with the M-300 g/m2 carbon ﬁbres.

Na rysunku 10 przedstawiono wpyw rodzaju uytych
wókien wglowych (K63712, UTS lub STS) oraz ich uoenia w laminacie wzmacniajcym walce betonowe, zrealizowanego przez zastosowanie tkaniny STS o orientacji
wókien 0o – 90o lub 45o – 45o. Wszystkie zalenoci dotycz
dwóch warstw wókien, których grubo wynosia ok. 1 mm
z wyjtkiem warstw z wókien M-125 g/m2, których grubo
wynosia 0,56 mm. Dla laminatu z tkaniny 2D (T-210 g/m2)
o orientacji wókien 0o-90o oznaczajcej, e poowa wókien
zorientowana jest wzdu obwodu walca a druga poowa po
jego wysokoci, uzyskano dwukrotnie wysz wytrzymao
na ciskanie w porównaniu z orientacj wókien 45o – 45o.
Laminat o tej orientacji wókien tylko minimalnie wzmacnia
beton, natomiast umoliwi uzyskanie duego odksztacenia
podunego w trakcie niszczenia (Rys. 11).
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Rys. 10. Zaleno odksztacenia od naprenia w ciskanych walcach betonowych wzmocnionych dwoma warstwami rónych rodzajów
wókien.
Fig. 10. Strain-stress relationship for the compressed concrete cylinders reinforced by means of two layers of different types of carbon
ﬁbres.
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Rys. 11. Zaleno odksztacenie - naprenie dla ciskanego walca betonowego wzmocnionego tkanin T-210 o orientacji wókien 45o
– 45o wzgldem obwodu walca.
Fig. 11. Strain-stress relationship for the compressed concrete cylinders reinforced by means of T-210 cloth with the 45o – 45o ﬁbre orientation in relation to the cylinder perimeter.
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Rys. 12. Wytrzymao na ciskanie walców betonowych wzmocnionych 2 warstwami laminatów z rónymi rodzajami wókien.
Fig. 12. Compressive strength of the concrete cylinders reinforeced by means of two laminate layers with different ﬁbre types.
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Na rysunku 12 przedstawiono wartoci wytrzymaoci
na ciskanie betonów wzmocnionych dwoma warstwami
rónego rodzaju wókien wglowych. Najbardziej efektywne
wzmocnienie betonu uzyskano dla laminatów z wóknami
wysokowytrzymaymi UST, które zastosowano w postaci
maty 1D 300 g/m2 (Rys. 13). Ten rodzaj wókien umoliwia
najszybsze otrzymywanie odpowiednich laminatów i szybkie
wzmacnianie walców betonowych.
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Rys. 13. Walec betonowy z nawijanymi wóknami typu UST bdcymi
w postaci maty 300 g/m2.
Fig. 13. Concrete cylinder with wound ﬁbres of the UST type in a
form of 300 g/m2 mat.
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Wytrzymao na ciskanie walców betonowych mona
znacznie zwikszy przez owinicie ich po obwodzie
wysokowytrzymaymi laminatami wglowymi.
Wielko wzmocnienia zaley od rodzaju wókien, orientacji wókien w laminacie oraz gruboci przyklejonego
laminatu.
Uycie dwóch warstw laminatu o gruboci 0,5 mm
zoonych z wysokowytrzymaych wókien wglowych
UST – mata 1D 300 g/m2 – spowodowao zwikszenie
wytrzymaoci na ciskanie betonu o 310%. Uzyskano
wytrzymao = 178,45 p 19,30 MPa w porównaniu
z wartoci = 54,6 p 3,2 MPa dla betonu bez wzmocnienia.
Znacznie mniejsze wartoci wzmocnienia uzyskano dla
wysokomoduowych wókien wglowych K 63712. Dla
piciu warstw wókien wytrzymao na ciskanie betonu
wyniosa = 170,23 p 0,84 MPa.
Wiksze odksztacenie belek betonowych wzmocnionych
laminatem w momencie zniszczenia uzyskuje si dla
wókien wysokowytrzymaych w porównanie z wóknami
wysokomoduowymi.
Najwiksze odksztacenie uzyskano dla wzmocnienia
betonu laminatem z tkaniny wglowej 2D o orientacji
wókien 45o – 45o. Dla tej orientacji uzyskano nieznaczne,
o 16%, wzmocnienie betonu.
Najbardziej efektywne wzmocnienie betonu uzyskano
w przypadku laminatów z wóknami wglowymi w postaci
maty 1D 300 g/m2. Ten rodzaj wókien umoliwia najszybsze otrzymywanie odpowiednich laminatów i szybkie
wzmacnianie walców betonowych
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