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Efektywność wzmocnienia zginanych elementów 
żelbetowych przy użyciu naprężonych kompozytów CFRP 
– stan wiedzy w dziedzinie badań doświadczalnych
Dr hab. inż. Renata Kotynia, prof. PŁ, dr inż. Krzysztof Lasek,  
mgr inż. Michał Staśkiewicz, Politechnika Łódzka 

1. Wprowadzenie

Kompozyty polimerowe popularnie zwane fiber reinforced po-
lymer (FRP) są obecne na rynku budowlanym od ponad dwu-
dziestu lat. Zasadniczą cechą wspólną tych materiałów jest 
sprężysto-liniowa charakterystyka wytrzymałościowa, wyso-
ka odporność korozyjna, neutralność elektromagnetyczna, 
wysoka wytrzymałość na rozciąganie oraz bardzo niski cię-
żar właściwy prętów FRP w porównaniu z tradycyjną stalą. 
W zależności od typu włókien zastosowanych do produkcji 
tych materiałów (węglowe – CFRP, szklane – GFRP, aramido-
we – AFRP i bazaltowe BFRP) mają one bardzo zróżnicowa-
ne moduły sprężystości, od najniższych na poziomie 40 GPa 
(GFRP) do najwyższych dochodzących nawet do 240 GPa 
(CFRP). W zastosowaniach konstrukcyjnych, zwłaszcza we 
współpracy z betonem, najbardziej zalecane są włókna wę-
glowe, gdyż ich moduł sprężystości podłużnej jest najwyż-
szy. Kompozyty produkowane w postaci sztywnych laminatów 
i wiotkich mat, znalazły szerokie zastosowanie we wzmacnia-
niu istniejących konstrukcji żelbetowych metodą przyklejania 
na zewnętrznej powierzchni betonu (ang. Externally Bonded – 
EB), przy użyciu epoksydowej zaprawy klejowej.

2. Sposoby zniszczenia elementów 
wzmocnionych na zginanie

Szereg badań dowodzi, że technika biernego wzmacniania 
płyt i belek na zginanie jest skuteczna jedynie w wypadku sła-
bo obciążonych konstrukcji przed wzmocnieniem, w których 
udział ciężaru własnego w całkowitych obciążeniach nie jest 
znaczący [2, 12, 16]. Natomiast w elementach silnie obcią-
żonych przed wzmocnieniem skuteczność takiego zewnętrz-
nego wzmocnienia jest dość niska. Powodem jest sposób 
zniszczenia wzmocnionego elementu na skutek nagłego od-
spojenia kompozytu od powierzchni betonu, w bezpośred-
nim sąsiedztwie rys typowych dla zginania. Belki żelbetowe 
wzmocnione naprężonymi taśmami CFRP wykazują trzy typy 
zniszczeń. Pierwszy, to odspojenie kompozytu od powierzchni 
betonu postępujące od środkowej części elementu w kierun-
ku podpór (ang. intermediate crack debonding – ICD). Drugi 
obejmuje zerwanie kompozytu w środkowej części elemen-
tu (ang. rupture – R). Trzecią grupę stanowią elementy, które 
zniszczyły się w sposób nietypowy dla zginania (np. w wyniku 

ścinania) oraz elementy, w których zbrojenie kompozyto-
we było wykorzystane w niedostatecznym stopniu, o czym 
świadczyło zmiażdżenie betonu w ściskanej strefie przekro-
ju (concrete crushing – CC) lub odspojenie nieskutecznie za-
kotwionych końców kompozytu, jeśli takie zakotwienie wystę-
puje (end debonding – ED, concrete cover separation – CCS, 
anchorage failure – AF). Ze względu na niską efektywność 
wzmocnienia elementów z trzeciej grupy nie uwzględniono 
ich w dalszej analizie.
Szczegółowy opis dwóch podstawowych sposobów znisz-
czenia (ICD i ED) przy udziale ukośnej rysy w strefie ścinania 
(ang. Critical Diagonal Crack Debonding – CDCD) omówio-
no na podstawie badań własnych prowadzonych w Kate-
drze Budownictwa Betonowego Politechniki Łódzkiej w pra-
cach [5, 6, 7, 10, 11]. Mimo że zastosowanie wzmocnienia 
biernego wpływa na wzrost nośności elementu, to nie popra-
wia istotnie stanu granicznego użytkowalności wzmacniane-
go elementu na zginanie (chodzi o wzrost momentu rysują-
cego, ograniczenie ugięć i wzrost momentu uplastycznienia 
zbrojenia stalowego). Biorąc dodatkowo pod uwagę dość 
niski stopień wykorzystania wytrzymałości kompozytu, po-
twierdzony 30–35% stopniem wykorzystania jego wytrzyma-
łości na rozciąganie [5, 6, 7], jedynym sposobem podniesie-
nia tej efektywności jest wzmacnianie konstrukcji przy użyciu 
wstępnie naprężonych taśm/mat FRP przed ich przyklejeniem. 
W tym zakresie nasze krajowe doświadczenia są dość boga-
te, o czym świadczą opracowania [1, 3, 4, 9, 10, 11, 14, 15]. 
Oryginalnym osiągnięciem pracy doktorskiej [9] były bada-
nia wpływu historii obciążenia elementów przed wzmocnie-
niem na efektywność wzmocnienia w stanie granicznym no-
śności i użytkowalności. Problem ten jest niezwykle rzadko 
podejmowany w badaniach doświadczalnych, choć z prak-
tycznego punktu widzenia wzmacniania istniejących konstruk-
cji jest bardzo istotny.
W celu podjęcia uogólnionej analizy wpływu wielu parametrów 
zmiennych na efektywność wzmocnienia zginanych elementów 
żelbetowych autorzy poszerzyli wcześniejszą bazę danych [7] 
o najnowsze badania w tej dziedzinie i na jej podstawie opra-
cowali wnioski do zastosowań praktycznych. Bieżąca praca 
stanowi skrót opracowania [8] obejmującego obszerną anali-
zę wpływu wielu parametrów zmiennych z tabelaryczną i gra-
ficzną prezentacją wszystkich wyników badań. 
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3. Analiza parametrów zmiennych

Baza danych obejmuje 123 wyniki badań elementów wzmoc-
nionych opisaną wcześniej techniką z podziałem na grupy pa-
rametrów zmiennych, do których należą: wymiary elementu 
(b, h), charakterystyka wytrzymałościowa betonu (fck), stali (fyk) 
i kompozytu (ffu, Ef), stopień zbrojenia stalowego i kompozy-
towego (ρs, ρf), sprowadzony stopień zbrojenia kompozyto-
wego (ρf,eq = ρf Ef /Es), odkształcenie wstępnie naprężonego 
kompozytu (εfp), odkształcenie kompozytu w chwili zniszcze-
nia elementu (εf,test), mechanizm zniszczenia wzmocnionego 
elementu, stopień wzmocnienia w odniesieniu do nośności 
elementu ηu,w=(Mu,w-Mu0)/Mu0 (gdzie: Mu,w oraz Mu0 oznaczają 
odpowiednio momenty niszczące element wzmocniony i nie-
wzmocniony). Na uwagę zasługuje fakt, że wszystkie anali-
zowane elementy wzmocniono materiałami kompozytowy-
mi wykonanymi z włókien węglowych CFRP. Różnice między 
użytymi kompozytami polegają zasadniczo na typie materia-
łu („L” – laminat, „S” – mata) oraz na jego module sprężysto-
ści podłużnej (Ef). Aby w analizie wzmocnionych elementów 
wyeliminować wpływ różnic modułów sprężystości, wprowa-
dzono parametr sprowadzonego stopnia zbrojenia kompo-
zytowego ρf,eq = ρf × (Ef /Es), gdzie ρf oznacza stopień zbro-
jenia kompozytowego ρf=Af /(bdf); df – wysokość użyteczna 
przekroju do środka ciężkości zbrojenia kompozytowego). 
W zebranej bazie znajdują elementy z mechanicznym zako-
twieniem taśm przy użyciu stalowych płyt kotwiących oraz 
elementy bez takiego zakotwienia (w tym elementy z taśma-
mi/matami CFRP kotwionymi przy użyciu obwodowych mat 
typu „U”, o włóknach ułożonych prostopadle do podłużnej 
osi elementu, obejmujących końce naprężonego kompozy-
tu oraz elementy wzmocnione bezkotwowo metodą gradien-
tową). Ze względu na małą liczbę badanych elementów oraz 
niską skuteczność zakotwień typu „U”, nie uwzględniono ich 
w analizie porównawczej. Przyjęto zasadniczy podział elemen-
tów na dwie grupy różniące się sposobem zniszczenia: przez 
zerwanie kompozytu FRP (w skrócie zerwanie FRP) oraz wy-
sunięcie kompozytu ze szczęk kotwiących po wcześniejszym 
odspojeniu od powierzchni betonu (wysunięcie FRP). Na pod-
stawie własnych badań doświadczalnych autorzy zwracają 
uwagę że w wypadku zniszczenia przez wysunięcie kompo-
zytu ze szczęk kotwiących, o nośności decyduje skuteczność 
zakotwienia. Im zakotwienie jest lepsze, tym później docho-
dzi do wysunięcia taśm ze szczęk, co dalej wpływa na po-
ziom maksymalnych odkształceń zarejestrowanych w bada-
niu przy zniszczeniu ef,test, a ostatecznie również na nośność 
wzmocnionego elementu. 
Na ogół wszystkie źródła literaturowe nie uwzględniają w anali-
zie badań tego efektu błędnie interpretując odkształcenia ef,test, 
jako odkształcenia przyczepności. W rzeczywistości wartość 
tych odkształceń jest sumą odkształcenia przy odspojeniu 
kompozytu od powierzchni betonu ef,b (czyli właśnie odkształ-
cenia przyczepności) oraz przyrostu odkształcenia kompozytu 
od chwili odspojenia do wysunięcia ze szczęk Def,test. Wartość 
odkształcenia przyczepności ef,b zależy od kilku parametrów: 
rodzaju kompozytu (Ef), jego grubości (tf) i szerokości (bf) 
oraz wytrzymałości betonu (fck). Z powszechnych zależności 

normowych można tę wartość dość dobrze oszacować. Na-
tomiast przyrost odkształcenia taśmy po jej odspojeniu Def,test 
jest wynikiem przypadku i zależy jedynie od skuteczności za-
kotwienia końców kompozytu. 
Za podstawowy miernik efektywności wzmocnienia określo-
no w niniejszej pracy stopień wzmocnienia elementu, wyra-
żony stosunkiem względnego przyrostu nośności elementu 
wzmocnionego w porównaniu do elementu niewzmocnione-
go wyrażony wzorem:
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Na podstawie zebranych w bazie wyników wyraźnie widać bar-
dzo duże zróżnicowanie stopnia zbrojenia zwykłego ρs w gra-
nicach od 0,19% do 1,72%, natomiast stopień zbrojenia kom-
pozytowego był znacznie niższy i wahał się w granicach od 
0,02% do 1,0%. Elementy badawcze wykonano z betonu o wy-
trzymałości na ściskanie od 16 MPa do 57 MPa. Najczęściej 
wzmocniono je przy użyciu taśm CFRP (79%), a rzadziej mat 
CFRP (21%). W żadnym z elementów (z wyjątkiem elementów 
badawczych [9]) nie obciążono elementu w trakcie wzmac-
niania, a jedynie kilka elementów obciążono przed wzmoc-
nieniem i wzmocniono po odciążeniu pod ciężarem własnym. 
Aby uniknąć silnego wpływu obciążenia elementów przed 
wzmocnieniem, te elementy badawcze wyłączono z analizy.
Wszystkie elementy wzmocniono metodą przyczepnościową 
(tzn. naprężony kompozyt był przyklejony na całej długości do 
powierzchni betonu), przy czym stopień wstępnego napręże-
nia wahał się w zakresie odkształceń ef,p od 0,8‰ aż do 10‰. 
Z analizy mechanizmów zniszczenia wzmacnianych elemen-
tów wynika, że w 46 elementach ze 123 wziętych do analizy 
(37%) doszło do zerwania materiałów kompozytowych. Po-
zostałe 63% stanowiły elementy, które zniszczyły się na sku-
tek odspojenia zbrojenia kompozytowego od powierzchni be-
tonu, a następnie wysunięcia kompozytu z zakotwienia oraz 
elementy, w których doszło do zmiażdżenia betonu w ściska-
nej strefie przekroju. Ten ostatni sposób zniszczenia można 
uznać za niewłaściwy z punktu widzenia źle zaprojektowane-
go zbrojenia i sprężenia elementu. Należy podkreślić, że ele-
menty, które zniszczyły się na skutek przekroczenia nośno-
ści na ścinanie, zmiażdżenie betonu lub zniszczenia w trakcie 
procesu zwalniania siły sprężającej wyłączono z dalszej ana-
lizy. Chociaż dla wszystkich elementów badawczych podano 
odkształcenia wstępnego naciągu taśmy, to brak danych po-
miarów odkształcenia kompozytu w chwili zniszczenia odnoto-
wano aż w 34% elementów (10% stanowiły elementy zniszczo-
ne przez zerwanie taśmy). Ten fakt ogranicza analizę z punktu 
widzenia wykorzystania wytrzymałości kompozytu na rozcią-
ganie o kolejne elementy.
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4. Wpływ stopnia zbrojenia kompozytowego 
i stalowego na nośność elementów i poziom 
wykorzystania wytrzymałości kompozytu FRP

Z porównania wykresów zależności sprowadzonego stopnia 
zbrojenia kompozytowego wyrażonego zależnością ρf,eq = ρf Ef /Es 
w funkcji maksymalnego odkształcenia kompozytu dla ele-
mentów, które zniszczyły się na skutek zerwania kompozytu 
na rozciąganie, widać, że wraz ze wzrostem poziomu naprę-
żenia kompozyty zrywały się przy wyższych odkształceniach 
ef,test, ,co w kilku przypadkach sprawiło, że całkowite jego od-
kształcenia ef,tot = ef,p + ef,test były większe niż odkształcenia gra-
niczne kompozytu na zerwanie. Powodem może być raczej 
trudny do określenia (na ogół nie do końca poprawnie reje-
strowany) doraźny spadek siły sprężającej po wzmocnieniu, 
drugim powodem jest sposób aplikacji taśm w pozycji od-
wróconej, a nie jak w rzeczywistości ma to miejsce w pozycji 
sufitowej. Ten fakt sprawia, że aż w 44% elementów stopień 
obciążenia przy wzmocnieniu był ujemny z uwagi na odwró-
coną pozycję elementu podczas wzmocnienia, co tym samym 
komplikuje analizę wyników. 
Natomiast wraz ze wzrostem stopnia zbrojenia kompozyto-
wego widać spadek całkowitych odkształceń kompozytu przy 

zerwaniu, co świadczy o tym, że kompozyt o wyższej osiowej 
sztywności ρf Ef odspaja się szybciej (przy niższych odkształ-
ceniach), a tym samym po odspojeniu w całości przenosi 
rozciągające siły od dodatkowego obciążenia, jak zewnętrz-
ny ściąg zakotwiony na końcach kompozytu w miejscu blach 
kotwiących. Do chwili odspojenia kompozyt przenosi stopnio-
wo naprężenia rozciągające łącznie z istniejącym zbrojeniem 
stalowym, zgodnie z hipotezą płaskiego przekroju. Jednak po 
odspojeniu przenosi on wszystkie dodatkowe obciążenia, któ-
rych nie przejmuje już uplastyczniona stal.
Podczas gdy do zniszczenia dochodzi przez wysunięcie 
kompozytu z zakotwień, proces ten poprzedzony jest, jak 
poprzednio, odspojeniem kompozytu od powierzchni beto-
nu, a następnie po przejęciu całej dodatkowej siły rozciąga-
jącej przez kompozyt dochodzi do wysunięcia jego końców 
spod blach kotwiących. Takie zniszczenie elementu świadczy 
o nieskutecznym zakotwieniu kompozytu na końcach. Biorąc 
pod uwagę ten powód zniszczenia, nie można jednoznacz-
nie zinterpretować wartości maksymalnych całkowitych od-
kształceń kompozytu pomierzonych w elementach, w których 
doszło do takiego zniszczenia. Na różnice w wartościach za-
rejestrowanych odkształceń kompozytu może mieć większy 
wpływ brak skutecznego ich zakotwienia, niż sprowadzony 
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Rys. 1. Wpływ stopnia zbrojenia kompozytowego ρf,eq na całkowite odkształcenia kompozytu ef,tot w elementach, które znisz-
czyły się przez: a, b) zerwanie; c, d) wysunięcie kompozytu z zakotwienia
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stopień zbrojenia kompozytowego czy też stopień istniejące-
go zbrojenia stalowego. W wypadku zniszczenia przez utratę 
zakotwienia taśmy interpretacja wyników jest dość kłopotliwa 
i mało wiarygodna, gdyż kompozyt wysuwa się w sposób nie 
do końca kontrolowany przy różnych wartościach odkształceń 
Def,test, po odspojeniu (odpowiadającemu odkształceniom ef,b). 
Aby analiza wpływu parametrów zmiennych była wiarygod-
na i pozwoliła na uogólnienie wniosków z badań zebranych 
w bazie danych, autorzy dokonali podstawowego podziału 
elementów badawczych na te, które zniszczyły się na skutek 
zerwania kompozytu oraz te, w których po odspojeniu kom-
pozytu doszło do wysunięcia końców ze szczęk kotwiących. 
Następnie elementy podzielono ze względu na poziom naprę-
żania kompozytu przed wzmocnieniem, określony wartością 
odkształcenia taśmy/maty przy sprężeniu ef,p. Za wartość po-
działu przyjęto ef,p = 5‰. 
Z porównania całkowitych odkształceń kompozytu ef,tot w funkcji 
sprowadzonego stopnia zbrojenia kompozytowego ρf,eq wyni-
ka, że jeśli do zniszczenia dochodzi przez zerwanie zbrojenia 
kompozytowego, to w elementach z kompozytami naprężo-
nymi do poziomu ef,p < 5‰ wraz ze wzrostem sprowadzone-
go stopnia zbrojenia kompozytowego, wyraźnie ujawnia się 
spadek całkowitych odkształceń kompozytu zarejestrowanych 

w chwili zniszczenia. Jest to oczywiste, ponieważ słabiej na-
prężony kompozyt odspaja się wcześniej niż osiągnie wytrzy-
małość na rozciąganie, a tym samym po jego odspojeniu od 
powierzchni betonu zachowuje się jak zewnętrzny ściąg po-
łączony z elementem w miejscu zakotwień. Po odspojeniu ta-
śmy spada sztywność elementu, przez co doznaje on większe-
go ugięcia, co skutkuje powstaniem dodatkowych naprężeń 
prostopadłych do podłużnej osi kompozytu, a tym samym do 
wcześniejszego zerwania, niż w wypadku pełnej przyczepności 
kompozytu na długości elementu (rys. 1a). Jeśli zaś poziom 
wstępnego naciągu taśmy wynosi ef,p ≥ 5‰, wpływ stopnia 
zbrojenia kompozytowego przestaje być istotny na całkowite 
odkształcenie kompozytu, ponieważ wtedy na ogół dochodzi 
do jednoczesnego zerwania i odspojenia kompozytu (rys. 1b). 
Jeśli zaś wzmocniony element niszczy się przez wysunięcie 
końców kompozytu z zakotwień, to przy jego wstępnym na-
ciągu ef,p < 5‰, wraz ze wzrostem sprowadzonego stopnia 
zbrojenia kompozytowego maleją odkształcenia przyczepno-
ści ef,b, a odspojony kompozyt przy nieskutecznym zakotwieniu 
wysuwa się szybciej (czyli przy mniejszych odkształceniach 
Def,test, (rys. 1c)). Jeśli zaś naprężenie wstępne odpowiada ef,p 
≥ 5‰, do odspojenia dochodzi później, a więc Def,test przy wy-
sunięciu kompozytu osiąga większe wartości, co sprawia, że 

Rys. 2. Wpływ stopnia zbrojenia kompozytowego ρf,eq na stopień wzmocnienia ηu elementów, które zniszczyły się przez:  
a, b) zerwanie, c, d) wysunięcie kompozytu z zakotwienia
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całkowite odkształcenia kompozytu przestają być wrażliwe na 
zmiany stopnia zbrojenia kompozytowego (rys. 1d). Korzyst-
ny wpływ poziomu naprężenia taśm CFRP do wartości 60% 
wytrzymałości na rozciąganie został wcześniej potwierdzony 
w publikacji [12] i określony, jako najbardziej optymalny stopień 
naprężenia taśm kompozytowych CFRP. Dochodzi wówczas 
do jednoczesnego odspojenia i zerwania kompozytu. Nale-
ży ponadto zwrócić uwagę, że całkowite odkształcenia kom-
pozytu w przypadku jego naprężenia ef,p < 5‰, bardzo zale-
żą od stopnia zbrojenia stalowego wzmacnianego elementu 
i są tym wyższe, im niższy jest stopnień zbrojenia zwykłego. 
Jest to wynik niższej sztywności na zginanie takich elemen-
tów i ich większej odkształcalności. Całkowite odkształcenia 
ef,tot, w elementach, w których nastąpiło zerwanie kompozytu 
osiągały wyższe wartości, niż odkształcenia taśm, które wy-
sunęły się z zakotwień (rys. 1a–d). Szczególnie wyraźnie wi-
dać tę różnicę w elementach, które wzmocniono taśmą na-
prężoną do ef,p < 5‰. Przy zniszczeniu przez zerwanie taśmy 
wartości ef,tot wahały się w granicach od 9 do 16 ‰, podczas 
gdy elementy w których taśma wysunęła się z zakotwień nie 
przekroczyły wartości 13‰ (rys. 1a, c). Przy silniej naprężo-
nych kompozytach ef,p ≥ 5‰ całkowite odkształcenia taśmy 
ef,tot były nieznacznie wyższe przy zerwaniu taśmy (wahały się 
w granicach od 11‰ do 16,4‰). Podobne wartości ef,tot od-
notowano przy wysunięciu taśmy z zakotwień, choć w porów-
naniu ze wstępnym naciągiem taśm ef,p < 5‰ były to warto-
ści wyższe dla tego typu zniszczenia. 
Analizując wpływ stopnia zbrojenia kompozytowego na efek-
tywność wzmocnienia ηu, można zaobserwować wzrost stop-
nia wzmocnienia wraz ze wzrostem zbrojenia kompozytowe-
go, w elementach o niskim stopniu naprężania taśm CFRP 
ef,p < 5‰, tym wyższy, im niższy jest stopień wewnętrznego 
zbrojenia stalowego. Potwierdza to powszechną opinię o wyż-
szej efektywności wzmocnienia elementów słabiej zbrojonych. 
Najwyższy stopień wzmocnienia uzyskano w elementach 
wzmocnionych kompozytami CFRP naprężonymi do pozio-
mu ef,p ≥ 5‰, szczególnie jeśli zniszczyły się przez zerwanie 
kompozytu (ηu w granicach od 47% do 248% (rys. 2b)). Naj-
niższy zaś stopień wzmocnienia odnotowano w elementach 
silnie sprężonych, w których doszło do wysunięcia końców 
kompozytu z zakotwień, a taśmy naprężone były do ef,p ≥ 5‰ 
(rys. 2d). Poziom wzmocnienia nie przekroczył wówczas 120%.

5. Podsumowanie 

Wyniki badań potwierdzają opinię o spadku stopnia wzmoc-
nienia elementu wraz ze wzrostem stopnia wewnętrznego 
zbrojenia stalowego. Najsłabiej zbrojone elementy żelbeto-
we wykazują najwyższy stopień wzmocnienia dochodzący 
do ηu = 250%. Natomiast te najsilniej zbrojone stalą wykazu-
ją ograniczony przyrost nośności w zakresie od ηu = 25% do 
110%, przy takim samym stopniu zbrojenia kompozytowego. 
Analiza wyników badań potwierdza opinię o korzystnym wpły-
wie stopnia naprężenia taśm lub mat CFRP na stopień wzmoc-
nienia elementu. Autorzy rekomendują więc jako efektywny 
poziom naprężenia kompozytów ef,p ≥ 5‰. Wraz ze wzrostem 
stopnia zbrojenia kompozytowego ρf,eq, widać wyraźny wzrost 

stopnia wzmocnienia elementu ηu. Z doświadczeń własnych 
i analizy obszernej bazy badań obcych wynika, że najwyższą 
skuteczność wzmocnienia na zginanie przy użyciu naprężo-
nych kompozytów CFRP można uzyskać jedynie przy sku-
tecznym ich zakotwieniu. Przyszłe prace badawcze powinny 
więc skoncentrować się na opracowaniu takich zakotwień.
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