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PODNOSZENIE NOŚNOŚCI NA ZGINANIE PŁASKICH STROPÓW
śELBETOWYCH PRZY POMOCY MATERIAŁÓW
KOMPOZYTOWYCH, NA PRZYKŁADZIE BUDYNKU BIUROWEGO
W KOMPLEKSIE FLANDERS BUSINESS PARK W WARSZAWIE
STRENGTHENING FOR BENDING OF REINFORCED CONCRETE FLAT SLABS USING
COMPOSITE MATERIALS (CFRP), BASED ON AN OFFICE BUILDING IN FLANDERS BUSINESS
PARK IN WARSAW

Streszczenie W związku ze zmianą przeznaczenia wybranych pomieszczeń w budynku biurowym, zwiększeniu
uległy obciąŜenia uŜytkowe. W wyniku przeprowadzonej analizy wykazano, Ŝe konieczne jest podniesienie
nośności stropów kondygnacji „-1” i „+1”. Analizowany budynek został wykonany w konstrukcji Ŝelbetowej:
płaskie płyty stropowe wsparte na słupach i ścianach zewnętrznych. Zaprojektowano wzmocnienie taśmami
kompozytowymi (włókna węglowe zatopione w matrycy Ŝywicznej) przyklejanymi do dolnej powierzchni
stropów.
Abstract Due to change of purpose of selected rooms in an office building, live loads become higher. Structural
analysis showed that slabs on level “-1” and “+1” need to be strengthened. The whole structure of the building is
made of reinforced concrete: flat slabs supported on columns and outer walls. The strengthening of the slabs was
designed using composite materials – carbon fibre reinforced polymer (CFRP) – bonded to the bottom surface of
the slabs.

Rys. 1. Widok wzmocnionego stropu
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1. Opis ogólny
Kompleks budynków biurowych Flanders Business Park zlokalizowany jest w Warszawie
u zbiegu ulic Łopuszańskiej i Flisa. Przeprowadzone przez BBR Polska Sp. z o.o. prace
dotyczyły podniesienia nośności stropów kondygnacji „-1” oraz „+1” budynku biurowego A,
którego oddanie do uŜytku planowane jest w pierwszej połowie 2009 r.
W związku ze zmianą przeznaczenia wybranych pomieszczeń biurowych, zmianie uległy
obciąŜenia zmienne stropu. Przeprowadzone obliczenia wykazały konieczność zwiększenia
nośności wybranych fragmentów płyt stropowych.
Prace związane ze wzmocnieniem stropów zostały rozpoczęte w grudniu 2008 r. i zakończone pod koniec stycznia 2009 r. W związku z prowadzonymi robotami wykończeniowymi
konieczne było wykonanie wzmocnienia w moŜliwie krótkim terminie.
BBR Polska Sp. z o.o. jako specjalistyczna firma inŜynierska spełniła surowe wymagania
klienta, rzetelnie wykonując powierzone zadanie w terminie krótszym niŜ planowano.
Wzmacniany obiekt jest sześciokondygnacyjnym budynkiem biurowym o konstrukcji
Ŝelbetowej w postaci płaskich płyt stropowych opartych na słupach i ścianach zewnętrznych.
Słupy rozmieszczono na siatce 7,5×7,2 m. Ściany zewnętrzne wykonano grubości 20 i 25 cm.
Grubość płyty stropowej wynosi 26 cm. Zaprojektowano lokalne wzmocnienia stref
przysłupowych w postaci głowic o wymiarach 190×190 cm, grubości 4 cm. Zastosowano
beton klasy C30/37, zbrojony stalą klasy A-IIIN (RB500W).
2. Zwiększenie obciąŜeń
Zmiana sposobu uŜytkowania wybranych pomieszczeń na parterze i drugim piętrze
budynku pociągnęła za sobą zwiększenie obciąŜeń uŜytkowych.
W projekcie pierwotnym uwzględniono następujące dodatkowe (poza cięŜarem własnym)
obciąŜenia stropu:
• obciąŜenia stałe: wykończenie (wykładzina dywanowa, szlichta cementowa grubości
5 cm, izolacja akustyczna, sufit podwieszony i instalacje) – wartość charakterystyczna
1,50 kN/m2;
• obciąŜenia zmienne wraz ze ściankami działowymi – wartość charakterystyczna
3,00 kN/m2.
Projekt aranŜacji wprowadzał następujące zmiany dotychczas przyjętego układu:
• na parterze: pomieszczenia magazynowe, dla których określono obciąŜenia przesuwnymi stalowymi regałami o wartości 7,00 kN/m2
• na drugim piętrze: pomieszczenia kancelarii tajnej generujące obciąŜenia stalowymi
przesuwnymi regałami o wartości 5,00 kN/m2 i dodatkowymi ścianami wykonanymi
z cegły pełnej grubości 25 i 12 cm; oraz pomieszczenie serwerowni z określonym obciąŜeniem wynoszącym 5,00 kN/m2, wydzielone ściankami o podwyŜszonej odporności
ogniowej o grubości 12 cm.
Podsumowując, projekt aranŜacji zakładał znaczny wzrost obciąŜeń uŜytkowych; miejscami nawet ponad dwukrotny.
3. Analiza obliczeniowa i projektowanie
Przeprowadzona analiza wykazała, Ŝe wobec znacznego zwiększenia obciąŜeń stropów
konieczne jest podniesienie ich nośności. Obliczenia wykazały brak konieczności wzmacniania słupów i fundamentów.
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Analizę i projekt wzmocnienia wykonała w październiku 2008 r. pracownia BUDOGRAF
z Warszawy. Autorem opracowania jest mgr inŜ. Tadeusz Kubiak.
Zaprojektowano wzmocnienie wykorzystując taśmy kompozytowe – taśmy z włókna
węglowego zatopione w matrycy z Ŝywicy epoksydowej – jako dodatkowe bierne zbrojenie
główne płyty stropowej.
Na podstawie przeprowadzonych obliczeń zaprojektowano wzmocnienie stropów w następujący sposób:
• strop kondygnacji „-1”: taśmy o szerokości 120 mm i grubości 1,3 mm; module Younga
równym 165 GPa oraz nośności na rozciąganie wynoszącej 499 kN; przyklejane w obu
kierunkach w rozstawie 80 cm;
• strop kondygnacji „+1”: taśmy o szerokości 100 mm i grubości 1,4 mm; module
Younga równym 165 GPa i nośności na rozciąganie wynoszącej 448 kN; oraz taśm
o szerokości 100 mm i grubości 1,2 mm; module Younga równym 165 GPa i nośności
na rozciąganie wynoszącej 384 kN; przyklejanych w obu kierunkach w rozstawie od
75 cm do 100 cm.

Rys. 2. Schemat układu taśm na stropie kondygnacji „-1”
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Rys. 3. Schemat układu taśm na stropie kondygnacji „+1”

4. Przygotowanie podłoŜa do realizacji
Przed przystąpieniem do aplikacji taśm kompozytowych, zgodnie ze ścisłymi rygorami
technologii materiałów kompozytowych, konieczne jest zapewnienie odpowiednich warunków dotyczących zarówno wzmacnianego elementu jak i otaczającego powietrza oraz materiału kompozytowego.
Wymagane warunki podczas aplikacji taśm kompozytowych określono jako:
• powietrze otaczające
o temperatura: min +8oC max +35oC; co najmniej 3o wyŜsza od temperatury punktu
rosy
• wzmacniane podłoŜe
o temperatura: min +8oC max +35oC
o wilgotność: max 4% (powierzchniowa wilgotność podłoŜa betonowego)
• materiał kompozytowy
o temperatura: min +5oC max +30oC
PoniewaŜ realizacja przebiegała w okresie zimowym (podczas szczególnie duŜej fali mrozów, temperatura na zewnątrz spadała poniŜej -20oC, a budynek nie był jeszcze ogrzewany)
szczególną uwagę zwrócono na zapewnienie i utrzymanie odpowiednich warunków na czas
potrzebny do osiągnięcia wytrzymałości przez klej Ŝywiczny.
Zapewnienie odpowiedniej temperatury oraz wilgotności powietrza uzyskano dzięki
wydzieleniu stref i nagrzaniu. Zabieg ten okazał się wystarczający równieŜ do uzyskania
odpowiedniej temperatury i wilgotności wzmacnianej konstrukcji. Badania temperatury i wilgotności zarówno powietrza jak i konstrukcji przeprowadzał na bieŜąco zespół realizacyjny
BBR Polska.
Koniecznym warunkiem zastosowania taśm kompozytowych do wzmocnienia konstrukcji
jest uzyskanie odpowiednio nośnego i równego podłoŜa.
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W celu uzyskania podłoŜa o dobrej przyczepności cała wzmacniana powierzchnia została
przygotowana poprzez oczyszczanie strumieniowo ścierne. Zabieg ten był konieczny w celu
usunięcia wszelkich zabrudzeń oraz luźnych elementów betonu i mleczka cementowego.
Badania wytrzymałości podłoŜa na odrywanie – metodą pull-off – powinny dać wynik
średni co najmniej 2,0 MPa, lecz nie mniej niŜ 1,5 MPa. Przeprowadzone przez BBR Polska
badania własnym sprzętem pomiarowym wykazały, Ŝe podłoŜe ma wystarczającą
wytrzymałość. W przypadku braku wymaganej nośności niewielkie fragmenty podłoŜa zostały
wymienione; a badania pull-off zostały powtórzone w celu upewnienia się, Ŝe podłoŜe jest
odpowiednio przygotowane.

Rys. 4. Badanie pul-off podłoŜa

Przed aplikacją taśm sprawdzona została równość podłoŜa. Zgodnie z wytycznymi podłoŜe
moŜe mieć nierówności o dopuszczalnej wielkości wynoszącej 10 mm na długości 2 m; 4 mm
na długości 30 cm. W przypadku większych nierówności oraz miejscowych ubytków wykonano reprofilację podłoŜa: wystające fragmenty zeszlifowano, a ubytki uzupełniono zaprawą
klejową.
Ostatnim zabiegiem wykonywanym bezpośrednio przed przyklejeniem taśm było odpylenie powierzchni.
4. Aplikacja taśm kompozytowych
Przed przystąpieniem do przyklejania przygotowano taśmy o odpowiednich długościach
oraz wyczyszczono je z pyłu węglowego (pozostałego na etapie produkcji). Oczyszczenie
specjalnym rozpuszczalnikiem spełnia rolę aktywacji taśm i przygotowuje do nałoŜenia kleju.
Klej Ŝywiczny został naniesiony na taśmy za pomocą specjalnego aplikatora – dozownika,
formującego nakładaną zaprawę klejową w kształt daszku dwuspadowego o wysokości od 3
do 7 mm (w zaleŜności od lokalnych wymagań). Aplikacja zaprawy klejowej przebiegała
poprzez przeciągnięcie taśmy przez dozownik.
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Rys. 5. Napełnianie dozownika zaprawą klejową

Rys. 6. Nakładanie kleju na taśmę za pomocą dozownika

Taśmy z nałoŜoną odpowiednią warstwą kleju dociskano do powierzchni stropu. Nadmiar
kleju był usuwany przy krawędziach taśm, fazując odpowiedni spadek. Dociskanie łatą
odpowiedniej długości zapewniało przyklejenie taśmy bez niedopuszczalnych nierówności.
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Rys. 7. Aplikacja taśm kompozytowych

Prowadzone sukcesywnie w miarę postępu robót testy pull-off na próbkach taśm przyklejonych do konstrukcji (tzw. świadkach), potwierdzały uzyskanie spoiny klejowej o odpowiedniej nośności. BieŜąca kontrola przyklejanych taśm potwierdzała poprawność wykonywanych prac.

Rys. 8. Przeprowadzanie testu pull-off taśm „świadków”

Łącznie przyklejono ok. 1’000 mb taśm, wzmacniając ponad 400 m2 stropów dwóch
kondygnacji.
Po zakończonej aplikacji taśm stropy zostały zabezpieczone przeciwpoŜarowo.
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5. Podsumowanie
Wzmacnianie konstrukcji z zastosowaniem technologii materiałów kompozytowych jest
nowoczesną metodą podnoszenia nośności konstrukcji. Materiały kompozytowe charakteryzują się bardzo małych cięŜarem własnym (stanowiącym niewielki procent w stosunku do
obciąŜeń stałych) przy jednoczesnej bardzo duŜej wytrzymałości na rozciąganie. Dzięki tym
właściwościom materiały kompozytowe są idealnym rozwiązaniem dla wzmacniania
wszelkiego typu konstrukcji.
Materiały kompozytowe mogą być wykorzystane do wzmacniania konstrukcji na zginanie
(taśmy) oraz na ścinanie (maty). Materiały kompozytowe stosuje się jako wzmocnienie bierne
lub czynne (taśmy wstępnie napręŜane).
W związku ze ściśle określonymi rygorami wykonawczymi jakie naleŜy spełnić aby
prawidłowo wykonać aplikację materiałów kompozytowych, prace takie naleŜy powierzać
jedynie doświadczonym i wyspecjalizowanym firmom inŜynierskim. Jedynie firmy specjalistyczne dzięki wiedzy technicznej, wysoce wykwalifikowanej kadrze, świadomości i kulturze
pracy oraz odpowiedniemu sprzętowi mogą zapewnić prawidłowe wykonanie specjalistycznych robót inŜynierskich takich jak wzmacnianie konstrukcji.

Rys. 9. Widok na przyklejoną taśmę kompozytową
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