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NOWY SYSTEM SPRĘśANIA TAŚM KOMPOZYTOWYCH CFRP
DO WZMACNIANIA MOSTÓW
NEW SYSTEM OF PRESTRESSED CARBON COMPOSITE – PLATES (CFRP)
FOR BRIDGES STRENGTHENING

Streszczenie W niniejszym referacie przedstawiono nowy system spręŜania taśm kompozytowych CFRP, jaki
moŜe mieć zastosowanie we wzmacnianiu obiektów inŜynieryjnych. Autorzy referatu omówili stosowane obecnie
metody wzmacniania obiektów przy uŜyciu spręŜonych taśm kompozytowych i na ich tle przedstawili zasadę
działania systemu NEOXE PRESTRESSING SYSTEM. W podsumowaniu wymieniono cechy systemu, które wg
autorów mogą stanowić o jego przewadze nad innymi, dotychczas stosowanymi systemami.
Abstract Presented paper shows new system of prestressed CFRP plates that can be used on engineering
structures strengthening. Authors talked over current methods of strengthening by CFRP plates and compared
their principle of operation to NEOXE PRESTRESSING SYSTEM. Summary contains features of this system,
that according to authors can determine about its advantage over other, currently used systems.

1. Wprowadzenie
W połowie lat 80-tych rozpoczęto w szwajcarskim instytucie EMPA realizację programu
badawczego, którego celem była ocena moŜliwości zastosowania taśm kompozytowych
z włókien węglowych zatopionych w Ŝywicy epoksydowej (CFRP – Carbon Fiber Reinforced
Polymer) do wzmacniania konstrukcji Ŝelbetowych, w tym mostów. Wyniki tych badań
udowodniły przydatność taśm CFRO w budownictwie mostowym. W 1991 r. doszło do
pierwszego w świecie zastosowania tej technologii do wzmocnienia mostu w Ibach koło
Lucerny [1]. W Polsce taśmy CFRP do wzmacniania obiektów mostowych stosuje się juŜ
ponad 10 lat. Pierwsze krajowe zastosowanie taśm kompozytowych do wzmocnienia mostu
miało miejsce w 1997 r. na moście przez rzekę Wiar w Przemyślu. Dzięki zastosowaniu
nowej wówczas technologii skutecznie i trwale podniesiono klasę nośności obiektu, a opracowany algorytm obliczeniowy był wielokrotnie stosowany do projektowania kolejnych realizacji i wdroŜeń [2]. Od tego czasu liczba obiektów mostowych wzmocnionych taśmami CFRP
znacznie przekroczyła 100, a technologia została kompleksowo przebadana w wielu krajo-
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wych ośrodkach naukowych i uchodzi obecnie za procedurę standardową, o znanym algorytmie projektowania i sposobie aplikacji.
Wyniki badań naukowych oraz próbnych obciąŜeń wzmocnionych obiektów wykazały
jednak, Ŝe efektywność wzmocnienia elementów Ŝelbetowych za pomocą przyklejanych
biernie taśm kompozytowych jest ograniczona z powodu przedwczesnego odspajania taśmy
od podłoŜa betonowego, bez pełnego wykorzystania wytrzymałości kompozytu. Liczne badania wykazały, Ŝe jedynie 30–35% wytrzymałości na rozciąganie kompozytu CFRP moŜe być
zmobilizowane w stanie granicznym nośności, poniewaŜ wytrzymałość skleiny, która zaleŜy
od wytrzymałości na rozciąganie betonu otuliny, jest niewystarczająca do pełnego wykorzystania wytrzymałości na rozciąganie taśmy CFRP. Osiągany efekt wzmocnienia elementu
Ŝelbetowego jest zatem niewspółmierny do moŜliwości kompozytu CFRP. Taśmy kompozytowe z włókien węglowych charakteryzują się bowiem bardzo duŜym zakresem liniowych
odkształceń spręŜystych, dochodzących do wartości ponad 15 ‰. Dopuszczalne wydłuŜenie
przyklejonej taśmy kompozytowej jest parametrem decydującym o sposobie jego wykorzystania oraz wpływa na opłacalność stosowania tego typu materiału do wzmocnienia
konstrukcji Ŝelbetowych.
Efektywność wzmocnienia elementów Ŝelbetowych za pomocą taśm kompozytowych
moŜe zostać znacznie zwiększona przez wstępne spręŜenie taśm przed ich przyklejeniem do
podłoŜa betonowego. Badania przeprowadzone w EMPA pozwoliły na określenie wpływu
wstępnego spręŜenia taśm na sposób zniszczenia wzmocnionego elementu Ŝelbetowego. Przy
napręŜeniu taśmy powyŜej 70% jej wytrzymałości na rozciąganie (fLu) do zniszczenia
wzmocnionego elementu dochodzi na skutek zerwania taśmy. Przy wstępnym spręŜeniu
poniŜej 60% fLu zniszczenie jest spowodowane zazwyczaj odspojeniem taśmy od powierzchni
betonu. Zatem za najbardziej efektywne zostało uznane napręŜenie około 60% fLu, gdyŜ
wówczas dochodzi do jednoczesnego rozwoju obu form zniszczenia. Ponadto zastosowanie
wstępnego spręŜenia taśmy przed jej przyklejeniem do powierzchni betonu pozwala na
znaczące zwiększenie nośności i sztywności elementów oraz zmniejszenie ugięć i rozwartości
rys w betonie w porównaniu do elementów wzmocnionych taśmami biernie [3].
W ciągu ostatnich 10 lat powstało na świecie kilka róŜnych systemów czynnego wzmacniania konstrukcji Ŝelbetowych za pomocą wstępnie napręŜonych taśm CFRP. W rozwoju tej
technologii zdecydowanie przoduje Szwajcaria, a za nią Niemcy i USA. Systemy róŜnią się
metodami spręŜania taśmy oraz sposobami przekazywania siły spręŜającej taśmę na wzmacnianą konstrukcję. Krótką prezentację niektórych systemów spręŜania zawiera niniejszy
artykuł. Na tym tle został przedstawiony nowy, polski system spręŜania taśm kompozytowych
CFRP, który powstał w interdyscyplinarnym zespole naukowym, zaproszonym do współpracy
przez dział badań i rozwoju krakowskiej firmy NEOXE Sp. z o.o. W artykule przedstawiono
elementy systemu spręŜania taśm kompozytowych NEOXE PRESTRESSING SYSTEM oraz
procedurę wzmacniania mostów Ŝelbetowych z wykorzystaniem tego systemu. W podsumowaniu wymieniono zalety systemu NEOXE PRESTRESSING SYSTEM, które wg autorów
mogą stanowić o jego przewadze nad innymi dostępnymi systemami.
2. Istota spręŜania taśm CFRP przy wzmacnianiu elementów Ŝelbetowych
Wzmocnienie elementu Ŝelbetowego na zginanie za pomocą przyklejania spręŜonych taśm
CFRP łączy zalety dwóch technologii: wzmacniania biernego za pomocą klejonych taśm oraz
spręŜania zewnętrznego. Wstępne spręŜenie taśm pozwala na bardziej efektywne wykorzystanie wytrzymałości na rozciąganie materiału kompozytowego oraz zdecydowanie poprawia
stan uŜytkowalności elementu, przez zmniejszenie ugięcia oraz zamknięcie istniejących
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i opóźnienie powstawania nowych rys, co wpływa na wzrost trwałości elementów Ŝelbetowych. Kotwienie spręŜonych taśm podnosi dodatkowo nośność graniczną elementów. Główne
konstrukcyjne zalety technologii wzmacniania elementów Ŝelbetowych spręŜonymi taśmami
CFRP są następujące:
a) zwiększenie nośności elementu na zginanie – spręŜenie taśm podwyŜsza poziom obciąŜenia, przy którym dochodzi do uplastycznienia stali zbrojeniowej w elemencie;
b) zwiększenie nośności elementu na ścinanie – powiększenie niezarysowanej części
betonu, biorącej udział w przenoszeniu ścinania;
c) zwiększenie efektywności konstrukcyjnej wzmocnienia – ze względu na obniŜenie połoŜenia osi obojętnej przekroju wzmocnionego spręŜoną taśmą CFRP większy przekrój
betonu przenosi ściskanie oraz ten sam zakres wzmocnienia elementu moŜna osiągnąć
za pomocą mniejszego przekroju (liczby) taśm CFRP (od 30 do 50% mniej);
d) zwiększenie nośności granicznej elementu – przez wyeliminowanie postaci zniszczenia
spowodowanej oderwaniem taśmy na jej końcach oraz w przekrojach zarysowanych
(tylko w przypadku zakotwienia taśm);
e) wzrost poziomu bezpieczeństwa – postać zniszczenia elementu wzmocnionego taśmą
spręŜoną jest bardziej plastyczna;
f) znacząca redukcja liczby i rozwartości rys w fazie obciąŜenia uŜytkowego;
g) zwiększenie sztywności elementu w fazie obciąŜenia uŜytkowego – mniejsze są ugięcia,
korzystniejsza jest morfologia rys w betonie;
h) podniesienie trwałości elementu – zamknięcie rys występujących przed wzmocnieniem,
zwiększenie wytrzymałości zmęczeniowej poprzez redukcję napręŜeń w stali zbrojeniowej.
Na rys.1. pokazano przykładowe wykresy zaleŜności krzywizny (ugięcia) od momentu
(obciąŜenia) przy czteropunktowym zginaniu typowej belki Ŝelbetowej: niewzmocnionej,
wzmocnionej biernymi taśmami CFRP oraz wzmocnionej wstępnie spręŜonymi taśmami
CFRP o tym samym przekroju.

Rys. 1. Porównanie skuteczności wzmocnienia belki Ŝelbetowej taśmami CFRP przyklejonymi biernie
i spręŜonymi
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Załamania na wykresach wskazują kolejne fazy zniszczenia belki: zarysowanie betonu,
uplastycznienie stali zbrojeniowej oraz nośność graniczną (zerwanie taśmy lub zmiaŜdŜenie
betonu). ObciąŜenie rysujące dla belki wzmocnionej biernie taśmami CFRP jest prawie takie
samo jak dla belki niewzmocnionej, podczas gdy w przypadku belki wzmocnionej taśmami
spręŜonymi obciąŜenie to jest ponad dwukrotnie większe. Podobnie jest w przypadku
nośności belki ze względu na uplastycznienie stali zbrojeniowej. Po przyklejeniu taśm
wstępnie spręŜonych w porównaniu z belką niewzmocnioną następuje około 50% zwiększenie
obciąŜenia uplastyczniającego stal, natomiast w porównaniu z belką wzmocnioną za pomocą
taśm biernych – zwiększenie o około 25%. Wstępne spręŜenie taśm przed ich przyklejeniem
znacząco wpływa takŜe na postać zniszczenia belki. SpręŜona taśma ściskając dolne włókna
belki zginanej, powoduje zamknięcie oraz zmniejszenie liczby i rozwartości rys inicjujących
zniszczenie przy ścinaniu. W rezultacie powierzchnia zniszczenia belki przesuwa się w dół,
pojawiając się zazwyczaj na powierzchni skleina/taśma CFRP lub w dolnych włóknach
betonu, co zwiększa nośność graniczną elementu.
Oprócz tych niewątpliwych zalet, istnieje takŜe kilka trudności związanych ze stosowaniem taśm spręŜonych do wzmacniania elementów Ŝelbetowych. W systemie wzmocnienia za
pomocą taśm spręŜonych w chwili zwolnienia naciągu i przekazywania siły spręŜającej na
beton pojawiają się wysokie międzywarstwowe napręŜenia ścinające w skleinie oraz
napręŜenia normalne (odrywające) w betonie nad taśmą (rys. 2).

Rys. 2. Międzywarstwowe napręŜenia ścinające i normalne w skleinie na długości przyklejonej taśmy CFRP

Gdy siła spręŜająca jest zbyt duŜa, następuje zniszczenie wzmocnienia przez odspojenie
końców taśmy od powierzchni betonu i/lub przez delaminację. JeŜeli końce taśmy nie są
zakotwione w betonie, jest ona odrywana od betonu juŜ przy spręŜeniu na poziomie 5-6% fLu,
podczas gdy racjonalne wykorzystanie taśm CFRP wymaga spręŜenia na poziomie min. 50%
fLu. Dlatego w większości systemów wzmocnienia elementów Ŝelbetowych za pomocą
spręŜonych taśm CFRP stosuje się specjalne zakotwienia mechaniczne na końcach taśm.
Podstawą działania systemów spręŜająco-kotwiących jest uŜycie bloków stalowych,
wbudowanych na stałe we wzmacnianą konstrukcję. Bloki kotwiące muszą zapewniać skuteczną stabilizację napręŜonej taśmy (bez strat siły spręŜającej) oraz jej kotwienie bez
zniszczenia włókien kompozytu przez nadmierny docisk. Jedną z zasadniczych cech systemu
musi być moŜliwość jego łatwego zastosowania na wzmacnianej konstrukcji. Skuteczny
zacisk taśmy w zakotwieniu jest zazwyczaj najtrudniejszą operacją systemu, szczególnie gdy
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jego montaŜ odbywa się w pozycji sufitowej. Dlatego stale są prowadzone prace naukowo –
badawcze nad zwiększeniem efektywności systemów spręŜania taśm CFRP oraz ułatwienia
procesu ich aplikacji. Wyniki prac w tym zakresie przeprowadzonych przez autorów artykułu,
na tle istniejących juŜ systemów spręŜania taśm CFRP, przedstawiono poniŜej.
3. Przegląd istniejących systemów spręŜania taśm CFRP
Systemy wzmacniania elementów Ŝelbetowych wstępnie spręŜonymi taśmami CFRP dzielą
się na trzy główne kategorie:
a) spręŜenie przez wstępne wygięcie i/lub odciąŜenie wzmacnianego elementu przed
przyklejeniem taśm oraz zwolnienie odciąŜenia po ich przyklejeniu;
b) spręŜenie przez kotwienie taśm w oporowych urządzeniach zewnętrznych i ich zwolnienie po przyklejeniu;
c) spręŜenie przez kotwienie taśm w specjalnych zakotwieniach, mocowanych na stałe do
wzmacnianego elementu.
Pierwszy z wymienionych sposobów ma ograniczone zastosowanie w przypadku mostów, ze
względu na mały moŜliwy do uzyskania stopień spręŜenia taśm oraz konieczność stosowania
rozbudowanych układów odciąŜających (rusztowania, podpory tymczasowe, siłowniki, itp.).
Tym niemniej zdarzają się czasami realizacje, w których tą technologię moŜna dość łatwo zastosować. Np. dzięki trójprzęsłowemu schematowi statycznemu przęseł oraz odpowiednio dobranej
kolejności betonowania płyty pomostu, niewielki poziom wstępnego spręŜenia taśm udało się
uzyskać podczas wzmacniania mostu w Przemyślu [2]. Wzmacnianie mostów systemami
kategorii drugiej jest równieŜ mało racjonalne i praktycznie niemoŜliwe. Systemy te wymagają
bowiem rozbudowanych konstrukcji oporowych, których rozmiary i cięŜar rosną wraz ze wzrostem siły spręŜającej taśmę oraz ze wzrostem rozpiętości wzmacnianego przęsła. Czyni to takie
systemy niepraktycznymi i ogranicza ich stosowanie do skali laboratoryjnej i elementów
o długości do 5 m. Ponadto w systemach obu kategorii brak jest stałych zakotwień taśm
we wzmacnianym elemencie, co prowadzi do delaminacji i/lub odspojenia taśm od betonu.
W związku z powyŜszym w praktyce do wzmacniania mostów stosowane są jedynie systemy
kategorii trzeciej, których najwaŜniejsze przykłady krótko opisano poniŜej.
Systemy spręŜająco-kotwiące kategorii trzeciej składają się ze stalowych zakotwień (bloków kotwiących) biernego i czynnego oraz specjalnych urządzeń do spręŜania taśm, zawierających odpowiednią prasę lub siłownik. Bloki kotwiące muszą być zaprojektowane na przeniesienie maksymalnej siły spręŜającej taśmę, a jej zniszczenie w stanie granicznym powinno
wystąpić poza zakotwieniem. Siła spręŜająca taśmę powinna być jak najłatwiej i bez zakłóceń
przenoszona na elementy bloków kotwiących, a przez nie na wzmacniany element Ŝelbetowy.
Taki „gładki” transfer siły spręŜającej zapewnia, Ŝe maksymalne napręŜenia ścinające i odrywające (rys. 2) są rozkładane na duŜej powierzchni zakotwienia, co minimalizuje zagroŜenie
delaminacją i odspojeniem taśmy.
Pierwszy na świecie system spręŜania taśm kompozytowych został opracowany przez
niemiecką firmę Leonhardt, Andrä & Partners we współpracy z uniwersytetem w Lipsku,
a następnie kompleksowo testowany przez szwajcarski instytut EMPA [4]. W obecnej, drugiej
juŜ generacji, system występuje na rynku pod nazwą Sika LEOBA CarboDur II (system
SLC II). Kotwienie taśm w systemie SLC II jest kombinacją skleiny i zacisku. Zakotwienie
składa się ze stalowych płyt kotwiących, bloku oporowego słuŜącego do naciągu taśmy oraz
szczęk mocujących taśmę do płyt kotwiących po jej spręŜeniu (rys. 3). Płyty kotwiące są
umieszczane we wnęce, wykutej w otulinie betonowej, a następnie są przyklejane i przykręcane do betonu. Dwa rodzaje zakotwień (bierne i czynne) montowanych na końcach taśm,
951

Referaty sponsorowane

umoŜliwiają jednoczesne kotwienie i spręŜanie taśmy. Taśma pokryta klejem jest naciągana
przez małą prasę spręŜającą, opartą o czynny blok kotwiący. W stanie naciągniętym końce
taśmy są zaciskane za pomocą szczęk stalowych. System zaprojektowano dla taśm o przekroju
90×1,4 mm, a maksymalna siła spręŜająca wynosi 200 kN (odkształcenie taśmy 5‰).
Drugim systemem spręŜania taśm CFRP jest szwajcarski system Sika StressHead, opracowany przez szwajcarski instytut EMPA. W systemie oba końce taśmy są fabrycznie zatopione w
specjalnych głowicach, wykonanych z włókien węglowych (rys. 4). Taśmy przycięte na wymiar
wraz z prefabrykowanymi głowicami kotwiącymi dostarcza się gotowe na miejsce wbudowania.

Rys. 3. Zakotwienie czynne systemu SLCII

Rys. 4. Elementy systemu StressHead – głowica kotwiąca, stalowe bloki kotwiące w zakotwieniu czynnym

W zakotwieniu biernym głowica taśmy opiera się o stalowy blok oporowy, mocowany do
betonu za pomocą kotew i kleju. Mankamentem tego systemu jest konieczność głębokiego
osadzenia we wzmacnianej konstrukcji stalowych bloków oporowych w zakotwieniu czynnym. Dla osiągnięcia efektu wzmocnienia nie jest konieczne przyklejanie taśmy do betonu,
jednakŜe jest ono wskazane dla ochrony taśmy przed uszkodzeniami mechanicznymi. System
zaprojektowano dla taśm o przekroju 60×2,4 mm, a maksymalna siła spręŜająca wynosi
220 kN (odkształcenie taśmy 5,5 ‰).
Kolejny system wstępnego spręŜania taśm CFRP został opracowany przez szwajcarską
firmę S&P Clever Reinforcement Company AG oraz przebadany przez uniwersytet we Freiburgu oraz Politechnikę Śląską. Taśma CFRP jest przyklejana do betonu i umieszczana pod
stalowymi płytami kotwiącymi, które mocuje się do podłoŜa za pomocą kołków rozporowych
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i kleju (rys. 5). Na płycie w zakotwieniu czynnym mocuje się następnie prasę spręŜającą,
połączoną z ruchomą częścią zakotwienia. Po spręŜeniu taśmy i związaniu kleju część
ruchoma zakotwienia zostaje usunięta. System spręŜania jest stosowany dla taśm o przekroju
90×1,4 mm, a maksymalna siła spręŜająca wynosi 125 kN (odkształcenie taśmy 6‰).
Wykorzystując i modyfikując rozwiązanie niemieckie systemu SLC II w IBDiM Warszawa
opracowano pierwszy polski system spręŜania taśm kompozytowych, którego autorem jest
prof. Marek Łagoda [5]. W porównaniu do systemu SLC II polski system jest jednak bardziej
uniwersalny, dostosowany do zróŜnicowanych konstrukcji, materiałów oraz moŜliwości
wprowadzenia siły spręŜającej.

Rys. 5. Płyty kotwiące systemu S&P

W strefie zakotwienia kaŜdej z taśm wykonuje się wnękę w betonie konstrukcji, potrzebną
do umieszczenia bloku oporowego. Między blokami oporowymi w osi taśm na powierzchni
wzmacnianej konstrukcji nanosi się 1 mm warstwę kleju. Następnie taśma jest sekwencyjnie
mocowana w szczekach naciągowych po obu jej stronach (biernej i czynnej) i stopniowo
napręŜana do uzyskania załoŜonych wartości odkształceń. Po ostatecznym naciągnięciu taśmy, jest ona mocowana przy pomocy specjalnej, dodatkowej szczeki kotwiącej, do wcześniej
zakotwionych w podłoŜu bloków oporowych (rys. 6).

Rys. 6. Zakotwienie polskiego systemu prof. M. Łagody
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Opisane powyŜej przykłady nie wyczerpują wszystkich znanych technologii
wzmocnienia elementów Ŝelbetowych za pomocą wstępnie spręŜonych taśm kompozytowych.
Wspomnieć naleŜy o systemach amerykańskich opracowanych głównie na University of
Missouri-Rolla, w których taśmy przyklejane są do stalowych elementów kotwiących,
przykręcanych do powierzchni betonu za pomocą śrub osadzonych na Ŝywicy [6], [7].
Ponadto w ostatnich kilku latach w szwajcarskim instytucie EMPA prowadzone są prace nad
nową generacją bezkotwowego systemu spręŜającego taśmy CFRP. Polega on na stopniowym
zmniejszaniu siły naciągu taśmy na jej długości, aŜ do zera w miejscu jej kotwienia. Dzięki
takiemu rozkładowi napręŜenia styczne w skleinie zmniejszają się do zera na końcach, przez
co jest eliminowane niebezpieczeństwo jej odspojenia i delaminacji. Technologia opracowana
przez prof. Ursa Meiera zakłada, Ŝe po spręŜeniu taśmy jej środkowa część jest przyklejana
do belki, a wiązanie kleju jest przyśpieszane za pomocą specjalnego urządzenia
podgrzewającego. Następnie poziom spręŜania taśmy jest stopniowo redukowany, a proces
podgrzewania jest przesuwany w kierunku obu końców taśmy. W ten sposób poziom
napręŜeń ścinających w otulinie betonu na końcach taśmy jest zredukowany i nie są konieczne
zakotwienia. Tą metodą moŜna takŜe wprowadzić specjalny układ siły spręŜającej w taśmie, z
maksymalną wartością siły spręŜającej w środku belki, zmniejszającą się w kierunku jej
końców [3].
4. Elementy systemu spręŜania taśm kompozytowych
NEOXE PRESTRESSING SYSTEM
Nowy system spręŜania taśm kompozytowych powstał w wyniku prac naukowo – badawczych i wdroŜeniowych, prowadzonych od 2005 r przez krakowską firmę NEOXE Sp. z o.o.
Firma NEOXE jest producentem technologii kompozytowych dla budownictwa. Jako pierwsza
w Polsce rozpoczęła w oparciu o własne technologie produkcję taśm kompozytowych, która
odbywa się obecnie metodą ciągłą w jedynym tego typu zakładzie na terenie Polski [8].
Partnerem NEOXE w zakresie dostaw surowców do produkcji taśm i mat kompozytowych jest
jeden z największych producentów włókien węglowych na świecie – firma Soficar, naleŜąca
do japońskiego koncernu Toray. Dział badań i rozwoju NEOXE prowadzi kolejne prace
mające m.in. na celu poszerzenie zakresu stosowania produkowanych wyrobów kompozytowych. W ramach tych prac powstał i jest obecnie testowany system spręŜania taśm kompozytowych pod nazwą NEOXE PRESTRESSING SYSTEM.
Jak kaŜdy z opisanych w p. 3 systemów spręŜania taśm CFRP, system NEOXE PRESTRESSING SYSTEM składa się z zakotwień taśmy (biernego i czynnego) oraz dostosowanego do nich układu spręŜającego, w którego skład wchodzą: urządzenie naciągowe z zaczepami stałym i ruchomym, szyny prowadzące, kleszcze naciągowe oraz prasa hydrauliczna
(rys. 7).
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Rys. 7. Kompletny system spręŜania NEOXE PRESTRESSING SYSTEM na belce próbnej

Zakotwienia są wykonane z dwóch blach stalowych o grubości 2 mm oraz blachy dystansowej o grubości taśmy kompozytowej, powiększonej o dwie grubości kleju. Wymiary blach są
dostosowane do szerokości i grubości taśmy spręŜającej, stosowanej do wzmocnienia, np. dla
taśm o szerokości 60 mm wymiary zakotwień stalowych wynoszą 550×130 mm. Zakotwienie
jest podzielone na dwa równe obszary: skrajny (obszar A) i wewnętrzny (obszar B). W obszarze
A elementy zakotwienia są połączone przez spawanie na krawędziach blach. W tej części
zakotwienia są wykonane otwory przelotowe Ø12,5 mm do mocowania zakotwienia do podłoŜa
betonowego oraz, w zakotwieniu czynnym, otwory gwintowane Ø10 mm do mocowania
zaczepu urządzenia naciągowego. W obszarze B zakotwienia pomiędzy blachy jest wklejona
taśma kompozytowa za pomocą specjalnej polimerowej zaprawy klejowej. Skleina jest
wzmocniona na całej powierzchni za pomocą metalowych nitów Ø4 mm, łączących blachy
zakotwienia i taśmę. Dodatkowo, w celu zwiększenia nośności zakotwienia, przy wyjściu poza
krawędź blach stalowych taśma kompozytowa jest specjalnie wzmocniona włóknami
węglowymi. Zakotwienie o opisanej konstrukcji przenosi siłę spręŜającą z taśmy na podłoŜe
betonowe jednocześnie za pomocą skleiny, nitów i tarcia (rys. 8). Jego nośność i niezawodność
była przedmiotem badań wytrzymałościowych które wykazały, Ŝe zniszczenie systemu następuje
przez zerwanie taśmy kompozytowej poza strefą kotwienia i bez uszkodzeń w zakotwieniu.

Rys. 8. Zakotwienia taśmy systemu NEOXE PRESTRESSING SYSTEM
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NajwaŜniejszą częścią systemowego układu spręŜającego jest specjalne urządzenie naciągowe z dwoma zaczepami, przymocowane i poruszające się przy pomocy szyn prowadzących.
Szyny prowadzące o długości 750 mm są przykręcone do betonu po obu stronach zakotwienia
czynnego za pomocą kotew wkręcanych Ø 10 mm. Zaczep stały urządzenia jest przykręcony
do szyn prowadzących, natomiast zaczep ruchomy jest przykręcony do zakotwienia czynnego
(w obszarze B). Do obu zaczepów urządzenia naciągowego są mocowane za pomocą specjalnie ukształtowanych uchwytów kleszcze naciągowe wraz z prasą hydrauliczną z ręcznym
zasilaniem i manometrem kontrolnym (rys. 9). PołoŜenie uchwytów urządzenia naciągowego,
w których osadzane są ramiona kleszczy, umoŜliwia przekazywanie siły naciągu z prasy na
taśmę bez mimośrodu, tzn. w płaszczyźnie taśmy. Konstrukcja kleszczy, dzięki wykorzystaniu
efektu dźwigni, pozwala na przełoŜenie siły generowanej przez prasę na taśmę w stosunku
1:9. Dlatego w systemie NEOXE PRESTRESSING SYSTEM jest moŜliwe zastosowanie
małych i lekkich pras hydraulicznych, co jest szczególnie istotne przy instalacji systemu
in-situ, zazwyczaj w pozycji sufitowej.
a)

b)

c)

d)

Rys. 9. Elementy układu spręŜającego systemu NEOXE PRESTRESSING SYSTEM: (a) zakotwienie bierne,
(b) zakotwienie czynne z szynami i stałą częścią urządzenia naciągowego, (c) zakotwienie czynne ze stałą
i ruchomą częścią urządzenia naciągowego, (d) zakotwienie czynne z urządzeniem naciągowym, kleszczami
i prasą hydrauliczną

Ergonomiczność całego systemu była jednym z waŜniejszych zagadnień przy pracach koncepcyjnych nad poszczególnymi elementami układu. Dlatego wszystkie elementy systemu
były przedmiotem analizy MES, której celem była ich optymalizacja materiałowo – wytrzymałościowa. Końcowym rezultatem symulacji numerycznych jest mały cięŜar poszczególnych
urządzeń przy jednoczesnym zapewnieniu ich odpowiedniej wytrzymałości i niezawodności.
TakŜe na podstawie analizy obliczeniowej została ustalona liczba, rozmieszczenie oraz
wielkość wszystkich śrub, stosowanych w systemie Neoxe. Przyjęto załoŜenie, Ŝe wszystkie
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łączniki oraz sposób ich doboru będą bazować na rozwiązaniach systemowych firmy Hilti,
która oferuje najbardziej niezawodne systemy mocowań w budownictwie.

5. Procedura wzmacniania taśmami spręŜonymi systemu
NEOXE PRESTRESSING SYSTEM
Projektowanie wzmocnienia elementów Ŝelbetowych spręŜonymi taśmami kompozytowymi wymaga w pierwszej kolejności, niezaleŜnie od zastosowanego systemu spręŜania, dokładnego rozeznania w układzie istniejącego zbrojenia elementu. Analizę taką moŜna przeprowadzić na podstawie dokumentacji archiwalnej lub za pomocą powszechnie dostępnych urządzeń do detekcji zbrojenia w betonie. PoniewaŜ w systemie NEOXE PRESTRESSING
SYSTEM zakotwienia taśm są prefabrykowane w warsztacie, ich wymiary mogą być dokładnie
dopasowane do układu istniejącego zbrojenia belki. Projektant musi ustalić długość, przekrój
i liczbę taśm kompozytowych, niezbędnych do wzmocnienia elementu, a takŜe połoŜenie
zakotwień oraz rozstaw i liczbę wymaganych otworów. Wg szczegółowych wytycznych projektanta w warsztacie są wykonywane kompletne taśmy kompozytowe z obustronnymi zakotwieniami (rys. 10). Zapewnia to najwyŜszą z moŜliwych jakość zakotwień, gdyŜ wszystkie
prace są wykonywane w komfortowych warunkach warsztatowych przy wysokim poziomie
kontroli jakości. Ma to bardzo duŜe znaczenie, gdyŜ jakość i nośność zakotwień jest
elementem decydującym o trwałości i niezawodności całego systemu spręŜania. Taśma wraz
z zakotwieniami jest zwijana w okrąg o promieniu zaleŜnym od jej szerokości, pakowana
w ochronne skrzynki drewniane, i w takim stanie jest dostarczana na budowę.

Rys. 10. Prefabrykowana w warsztacie taśma kompozytowa z zakotwieniami systemu
NEOXE PRESTRESSING SYSTEM

Element Ŝelbetowy przewidziany do wzmocnienia musi być przygotowany w sposób
odpowiedni dla stosowanej technologii. Procedura ta jest powszechnie znana, a jej opis moŜna
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znaleźć m.in. w pracy [9]. W technologii spręŜania taśm NEOXE PRESTRESSING SYSTEM
nie ma konieczności wykonywania bruzd w betonie dla umieszczenia zakotwień. Zakotwienia
bierne montuje się bezpośrednio do odpowiednio przygotowanego podłoŜa betonowego
elementu, po wcześniejszym wytrasowaniu (wg przygotowanego w wytwórni szablonu)
i wywierceniu otworów (rys. 11a). W zaleŜności od rodzaju materiału z którego wykonano
wzmacniany element naleŜy przygotować:
a) w przypadku konstrukcji betonowej, kamiennej lub ceglanej – otwory na stalowe gniazda
gwintowane;
b) w przypadku konstrukcji metalowej – otwory gwintowane;
c) w przypadku konstrukcji drewnianej – gładkie otwory pod wkręty do drewna.
Po wykonaniu otworów zakotwienie bierne przykręca się do podłoŜa za pomocą śrub
systemowych.

a)

d)

c)

b)

e)

Rys. 11. Kolejne fazy instalacji systemu spręŜania NEOXE PRESTRESSING SYSTEM
(widok w pozycji podolnej)

W celu wytrasowania otworów pod elementy zakotwienia czynnego naleŜy rozwinąć taśmę
na całej jej długości i za pomocą szablonu zakotwienia czynnego wytrasować w podłoŜu
punkty i wywiercić otwory na śruby mocujące. Po przykręceniu szablonu zakotwienia czynnego naleŜy wg szablonu wywiercić w podłoŜu otwory do mocowania szyn prowadzących
urządzenie naciągowe. Po wytrasowaniu otworów i usunięciu szablonu naleŜy wywiercić
otwory i przykręcić szyny prowadzące (rys. 11b). Element wzmacniany jest wówczas gotowy
do próbnej instalacji taśmy kompozytowej „na sucho”, tzn. bez kleju.
Instalacja taśmy „na sucho” ma na celu wytrasowanie otworów do mocowania zakotwienia
czynnego, wyznaczenie miejsc do reprofilacji podłoŜa oraz sprawdzenie działania całego
systemu i poprawności jego aplikacji. W pierwszej kolejności naleŜy przykręcić zaczep stały

958

Siwowski T. i inni: Nowy system spręŜania taśm kompozytowych CFRP do wzmacniania mostów

urządzenia naciągowego do szyn, a następnie przykręcić zaczep ruchomy urządzenia naciągowego do zakotwienia czynnego taśmy (rys. 11c). Po zainstalowaniu w urządzeniu
naciągowym kleszczy wraz z prasą hydrauliczną, naleŜy wstępnie naciągnąć taśmę kompozytową z projektowaną siłą (rys. 11d). Siła spręŜająca jest odczytywana pośrednio na manometrze prasy. W stanie napręŜonym, poprzez otwory przelotowe w zakotwieniu czynnym słuŜące
do mocowania taśmy, naleŜy wytrasować miejsca wiercenia otworów w betonie. Ponadto
naleŜy sprawdzić stan przylegania taśmy do podłoŜa i zaznaczyć ewentualne miejsca do jego
reprofilacji. W systemie zakłada się wykonanie reprofilacji podłoŜa zaprawą klejową, aby
odległość taśmy od podłoŜa nie była większa od ok. 10 mm. Po wytrasowaniu otworów do
mocowania zakotwienia czynnego oraz zaznaczeniu miejsc do reprofilacji naleŜy zdemontować układ spręŜający, tj. kolejno kleszcze wraz z prasą i zaczep ruchomy urządzenia naciągowego, oraz wysunąć taśmę kompozytową z szyn prowadzących i przenieść na stanowisko do
nanoszenia kleju.
Po wywierceniu otworów do mocowania zakotwienia czynnego oraz wykonaniu ewentualnej reprofilacji podłoŜa naleŜy nanieść zaprawę klejową na taśmę kompozytową i podłoŜe
wg powszechnie znanej metody. Kolejno naleŜy przenieść taśmę z nałoŜoną zaprawą klejową
i przykręcić do podłoŜa betonowego jej bierne zakotwienie. Powtarzając opisane wyŜej
czynności wykonywane „na sucho” naleŜy doprowadzić w stanie napręŜonym taśmy do
zamocowania zakotwienia czynnego do podłoŜa betonowego (rys. 11e). Po zdemontowaniu
układu spręŜającego naleŜy sprawdzić przyleganie taśm do podłoŜa i ewentualnie uzupełnić
zaprawę klejową. Prace wykończeniowe naleŜy wykonać wg powszechnie znanej technologii
aplikacji taśm kompozytowych na obiektach mostowych [9].

6. Podsumowanie
Obserwując rozwój technologii wzmacniania mostów materiałami kompozytowymi moŜna
sądzić, Ŝe juŜ wkrótce większość realizacji takich wzmocnień będzie wykonywana z
zastosowaniem wstępnego spręŜenia taśm. SpręŜenie taśm powoduje bowiem nie tylko
znaczne zwiększenie nośności na zginanie, ale równieŜ poprawia warunki uŜytkowalności
wzmacnianego elementu, zwłaszcza w odniesieniu do ugięć i szerokości rozwarcia rys.
Ponadto metoda czynnego wzmocnienia pozwala lepiej wykorzystać stosunkowo drogi
materiał, co umoŜliwia zmniejszenie liczby taśm na danym obiekcie a przez to znaczące
obniŜenie kosztów wzmocnienia.
W porównaniu do dostępnych systemów wzmocnienia system NEOXE PRESTRESSING
SYSTEM ma zalety, które wg autorów mogą stanowić o jego przewadze nad innymi
systemami. Do tych zalet moŜna zaliczyć:
a) nowatorski system kotwienia taśm, łączący działanie kleju, nitów i tarcia, eliminujący
szkodliwy docisk do taśmy oraz konieczność wykonywania wgłębienia w betonie
(tj. osłabiania przekroju elementu), charakteryzujący się wysoką niezawodnością związaną
z całkowitą prefabrykacją i kontrolą jakości w zakładzie wytwórczym, przed dostarczeniem
na budowę;
b) sposób zakotwienia całkowicie eliminuje niebezpieczeństwo poślizgu taśmy i straty siły
spręŜającej (np. wskutek wysunięcia taśmy ze szczęk zaciskowych) oraz daje gwarancję
utrzymania stałego naciągu taśmy podczas polimeryzacji kleju oraz w eksploatacji;
c) geometria zakotwień moŜe być kształtowana dowolnie na podstawie inwentaryzacji
istniejącego układu zbrojenia elementu oraz parametrów stosowanej taśmy kompozytowej;
d) układ spręŜający (urządzenia do spręŜania taśm) jest lekki i ergonomiczny, dzięki wykorzystaniu efektu dźwigni oraz wykonanej numerycznie optymalizacji materiałowo – wytrzy959
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małościowej poszczególnych jego elementów; bardzo łatwy jest sposób montaŜu i demontaŜu układu spręŜającego oraz sposób naciągania taśm;
e) system daje moŜliwość ciągłego pomiaru i regulacji siły naciągu taśm podczas ich
instalacji;
f) system wymusza próbną (tzn. „na sucho”) instalację taśm z pełnym naciągiem, co umoŜliwia wyznaczenie miejsc do reprofilacji podłoŜa betonowego oraz sprawdzenie działania
całego systemu i poprawności jego aplikacji.
System spręŜania taśm kompozytowych NEOXE PRESTRESSING SYSTEM, w tym
w szczególności metoda zakotwień i układ spręŜający, jest przedmiotem ochrony patentowej
w Polsce i Europie. Działanie wszystkich elementów systemu (tj. nośność zakotwień,
działanie układu spręŜającego) zostało sprawdzone doświadczalnie. W kolejnych etapach prac
naukowo – badawczych są przewidziane zarówno laboratoryjne badania wzmocnionych belek
Ŝelbetowych i stalowych, jak równieŜ kompleksowe badania obiektów mostowych, pilotaŜowo wzmocnionych systemem NEOXE PRESTRESSING SYSTEM. Wyniki tych badań będą
wkrótce przedmiotem kolejnych publikacji.
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