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S t r e s z c z e n i e

W niniejszym artykule przedstawiono współcześnie stosowane włókna jako uzbrojenie 
rozproszone betonów cementowych. Wyszczególniono włókna, które zabezpiecza-
ją tworzywa cementowe przed zarysowaniem skurczowym oraz włókna do betonów 
konstrukcyjnych, które również poprawiają właściwości wytrzymałościowe. Pokazano 
szerokie możliwości zastosowania kompozytów włóknistych jako materiałów konstruk-
cyjnych (w budownictwie przemysłowym, do wykonywania nawierzchni drogowych, 
obudów tuneli, itd.) oraz materiałów architektonicznych (do wykonywania elementów 
„małej architektury”, płyt elewacyjnych oraz do rekonstrukcji uszkodzonych fragmen-
tów budowli zabytkowych). 

Słowa kluczowe: włókna, fibrobeton, beton architektoniczny, beton natryskowy, rysy

A b s t r a c t

Fibres, contemporary used as an additional dispersed component of cement concre-
tes, are presented in the paper. Two types of fibres are specified: fibres, which protect 
cementitious materials against shrinkage cracking and fibres for structural concretes, 
which also improve concrete mechanical properties. Various applications of fibrous 
composites as structural materials (in industrial and road building, for tunnel linings, 
etc.) and architectural materials (for making elements of “small architecture”, facing 
panels, etc. and for reconstruction of damaged fragments of monuments) are given.

Keywords: fibres, fibre reinforced concrete, architectural concrete, sprayed concrete, 
cracks
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1. Wstęp

Korzystny wpływ dodatków o wydłużonej budowie na właściwości materiałów kru-
chych stwierdzono już w czasach starożytnych. Aby zapobiec powstawaniu pęknięć 
w materiale dodawano pociętą słomę do suszonej na słońcu gliny lub włosie końskie 
do zaprawy. Było to pierwsze zastosowanie dodatków włóknistych do wzmocnienia 
materiału budowlanego. W latach 90. XIX wieku przez rozdrobnienie surowca ko-
palnianego otrzymano włókna azbestowe. Dodatek włókien azbestowych do zaczy-
nu cementowego spowodował eliminację pęknięć skurczowych zaczynu i znaczny 
wzrost jego wytrzymałości na zginanie. Pocięty drut stalowy jako dodatek do be-
tonu zastosował po raz pierwszy H. Porter w 1910 roku. W 1938 roku N. Zitkevic 
stwierdził, że „dodanie ciętych kawałków drutu z miękkiej stali powoduje zwiększenie 
wytrzymałości i udarności betonu”. Ale dopiero w 1960 roku rozpoczęto dokładne 
badania betonu z dodatkiem pociętego drutu (drutobetonu). Badania (prowadzone 
w wielu krajach) wykazały, że drutobeton ma dużo istotnie różniących się właściwo-
ści w porównaniu do betonu bez włókien. Pierwszą teorię drutobetonu przedstawili 
J. Romualdi i G. Batson w 1963 roku i rozpoczęli jego wdrożenie [8]. Oprócz włókien 
stalowych, w latach 60. XX wieku jako mikrozbrojenie włókniste betonu zastosowa-
no po raz pierwszy również włókna polipropylenowe i szklane. Od lat 70. XX wieku, 
po stwierdzeniu istotnego wpływu kształtu włókien na ich przyczepność do matry-
cy cementowej, zaczęto produkować włókna stalowe o różnych kształtach. Beton 
natryskowy (torkret) z dodatkiem włókien stalowych zastosowano po raz pierwszy 
w 1972 roku do wykonania wzmocnienia ściany skalnej tunelu w USA [13]. Otrzy-
mane w następnych latach wyniki badań właściwości betonów z kolejnymi rodza-
jami włókien: włóknami roślinnymi (np. celulozowymi, sizalowymi, bambusowymi), 
czy wytwarzanymi dzięki nowym technologiom włóknami węglowymi, aramidowymi 
i innymi polimerowymi pozwoliły na wybór włókien stosowanych obecnie. Współcze-
śnie jako uzbrojenie rozproszone betonów cementowych stosowane są najczęściej 
włókna stalowe, polipropylenowe i szklane. Włókna stalowe, zabezpieczające przed 
zarysowaniem oraz polepszające właściwości wytrzymałościowe stosowane są do 
betonów konstrukcyjnych, a włókna polipropylenowe i szklane, głównie eliminujące 
pęknięcia skurczowe matrycy cementowej stanowią dodatek do betonów architek-
tonicznych. 

2. Rola włókien w tworzywach cementowych

Zbrojenie rozproszone w postaci włókien jest stosowane w elementach z betonu, 
zaprawy lub zaczynu cementowego. Utworzony kompozyt składa się z kruchej ma-
trycy cementowej i zbrojenia włóknistego, którego celem jest wzmocnienie matrycy.

Wzmocnienie matrycy cementowej uzyskuje się przez:
–  redukcję wszelkiego rodzaju zarysowań matrycy,
– polepszenie właściwości wytrzymałościowych przez współudział włókien w prze-

noszeniu naprężeń [1, 3, 4].
Rysy powstają w matrycy cementowej na skutek przekroczenia przez naprężenia 

rozciągające niewielkiej jej wytrzymałości (matryca jest materiałem kruchym). Przy-



373

czyny ich powstania są różne: skurcz plastyczny, skurcz przy wysychaniu, nadmier-
ne obciążenia, lokalne rozciągania wywołane np. korozją stali zbrojeniowej [15].

Włókna przeciwdziałają tworzeniu się rys skurczowych oraz przenosząc naprę-
żenia rozciągające po zarysowaniu matrycy poddanej obciążeniom zewnętrznym, 
zmieniają sposób zniszczenia betonu i jego wytrzymałość.

2.1. Redukcja rys skurczowych

Włókna, przejmując naprężenia rozciągające, zmniejszają odkształcenia skur-
czowe matrycy cementowej i nie dopuszczają do tworzenia się rys oraz pęknięć. 
Jeżeli ilość dodanych włókien jest niewielka, efekt ograniczenia skurczu jest mały, 
bowiem większość zaczynu kurczy się swobodnie. Zastosowanie większej ilości 
włókien powoduje większą redukcję odkształceń skurczowych (il. 1) [9]. 

  

Il. 1. Redukcja odkształceń skurczowych matrycy cementowej przez 
włókna: a – skurcz zaczynu bez włókien, b – mała ilość włókien, mała 
redukcja skurczu, c – duża ilość włókien, duża redukcja skurczu [9]

Ill. 1. Reduction of cement matrix shrinkage strain by fibres: a – shrinkage of 
cement paste without fibres, b – small number of fibres, small reduction of 

shrinkage, c – large number of fibres, large reduction of shrinkage [9]

2.2. Wzmocnienie tworzyw cementowych poddanych obciążeniom zewnętrznym

Włókna w betonie poddanym oddziaływaniom obciążeń zewnętrznym zmieniają 
sposób zniszczenia betonu i polepszają jego cechy wytrzymałościowe [4, 5, 8, 13].

Beton niezawierający włókien, jako materiał kruchy, po przekroczeniu naprężeń 
krytycznych ulega nagłemu zniszczeniu (przez szybką propagację pęknięć) (il. 2a). 
Dodatek włókien do betonu powoduje, że kompozyt po wystąpieniu pęknięcia (zary-
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sowania) nie niszczy się, ale ulega dalszemu odkształceniu, nadal utrzymując nośność 
(pracuje po zarysowaniu). Naprężenia zostają przejęte przez włókna (il. 2b, 3). Powsta-
jące kolejne zarysowania w betonie nie rozszerzają się (ponieważ są „zszywane” 
przez włókna) (il. 4). Zniszczenie włókien następuje przez wysnucie ich z matrycy 
lub przez zerwanie. Sposób zniszczenia włókien zależy od wytrzymałości materiału 
włókien oraz przyczepności włókien do matrycy (większą przyczepność uzyskuje się 
np. przez zakończenie włókien haczykami, kształt falisty włókien).

Zdolność przenoszenia obciążeń po zarysowaniu przez beton z włóknami określa 
się na podstawie krzywej „siła zginająca-ugięcie”. Powierzchnia obszaru pod krzywą 
jest interpretowana jako energia potrzebna do zniszczenia elementu [9, 14]. Energia 
ta dla betonu z dodatkiem włókien jest większa niż dla betonu bez włókien (il. 2). 

Il. 2. Krzywe „siła zginająca–ugięcie” dla betonu:  
a – bez włókien, b – z dodatkiem włókien [5, 14, 17]

Ill. 2. Curves “flexural force–deflection” for concrete:  
a – without fibres, b – with fibres [5, 14, 17]

Współcześnie jako mikrozbrojenie włókniste fibrobetonów (fibre – włókno) stoso-
wane są włókna stalowe, polipropylenowe i szklane o właściwościach przedstawio-
nych w tab. 1 [5–8, 12, 16].

Powszechność stosowania innych włókien do kompozytów cementowych ograni-
czona jest albo wysoką ceną włókien (np. węglowych, aramidowych), albo małą ich 
trwałością (np. roślinnych). Włókna węglowe i aramidowe, choć mało popularne jako 
składniki kompozytów cementowych, znalazły obecnie zastosowanie jako zbrojenie 
matryc żywicznych (polimerowych) (taśmy i maty, produkowane z włókien i matrycy 
polimerowej, stosowane są jako zewnętrzne wzmocnienie elementów konstrukcyj-
nych, przeważnie żelbetowych [5]).
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Il. 3. Koncentracja naprężeń na końcach rysy w obciążonym 
materiale i włókna przejmujące te naprężenia [10, 17]

Ill. 3. Concentration of stresses at the ends of the crack in a loaded 
material and fibres which take over these stresses [10, 17]

Il. 4. Zatrzymywanie rozwoju rys w betonie zbrojonym włóknami [3, 8]

Ill. 4. Stopping in the development of cracks in concrete reinforced with fibres [3, 8]

3. Rodzaje i właściwości włókien

Włóknami, które od 1997 roku w Polsce (od 1983 roku w Unii Europejskiej) zostały 
całkowicie wycofane z użycia w budownictwie są włókna azbestowe (lekkie, posiada-
jące wysoki moduł sprężystości i wysoką wytrzymałość na rozciąganie (tab. 1) oraz 
bardzo dużą odporność na czynniki chemiczne i wysoką temperaturę). Przez wiele 
dziesięcioleci włókna stosowane były do produkcji wyrobów azbestowo-cementowych 
(głównie płyt (eternitu), rur). Wyroby otrzymywano przez połączenie włókien azbesto-
wych (w ilości 10–15% obj.) zaczynem cementowym. Po stwierdzeniu szkodliwości 
dla zdrowia odłamków włókien (włókna o średnicy około 0,1 µm, o kształcie igły, puste 
w środku wbijają się do płuc i powodują choroby nowotworowe!) wstrzymano stoso-
wanie włókien. Włókna azbestowe otrzymywano z azbestu, skały o budowie włók-
nistej (surowca kopalnianego występującego w Kanadzie, Rosji i Afryce), która po 
rozkruszeniu rozpada się na włókna o średnicy od 0,02 do 0,1 µm, przy czym długość 
poszczególnych włókien zależy od rodzaju skały i wynosi od 5 do 40 mm [5, 7].
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Ta b e l a  1

Właściwości włókien

Rodzaj włókna Średnica 
[mm]

Gęstość 
pozorna 
[g/cm3]

Wytrzymałość 
na rozciąganie 

[MPa]

Moduł 
sprężystości 

[GPa]

Wydłużenie 
przy zerwaniu 

[%]

stalowe 0,1–1 7,8 500–2000 200 0,5–3,5
polipropylenowe 0,02–0,2 0,9 300–700 5 15–25

szklane 0,012–0,02 2,7 1000–3000 80 1,5–4,5
węglowe 0,008–0,01 1,9 1000–3000 230–400 0,5–1,0

aramidowe 0,008–0,012 1,4 3000 70–130 2–3,5
sizalowe 0,01–0,1 1,5 600 13–25 3

azbestowe 0,0001 2,6 3500 160 2–3

zaczyn cementowy – 2,0–2,2 3–6 10–30 –

Włókna stalowe produkowane są z drutu (il. 5a), blachy (il. 5b) lub z bloku stalo-
wego przez skrawanie (włókna frezowane) (il. 5c) [8, 10, 13]. Włókna z drutu i blachy 
zakończone są haczykami lub są falowane. Takie kształty włókien pozwalają na ich 
dobre zakotwienie w matrycy cementowej. Średnica (wymiar przekroju poprzecz-
nego) włókien wynosi od 0,4 do 2 mm, a długość od 25 do 60 mm. Aby zapewnić 
równomierne rozmieszczenie włókien w mieszance betonowej i nie dopuścić do po-
wstania „jeży” (zbitych skupisk włókien), włókna z drutu (produkowane przez nie-
których producentów) klejone są w pasma klejem rozpuszczalnym w wodzie (il. 5a) 
[26]. Włókna dodawane są do betonu w ilości 0,25–1,3% obj. (20–100 kg/m3) [24, 
26, 33].

Włókna polipropylenowe produkowane są w dwóch odmianach, jako włókna 
elementarne (cięte z przędzy) (il. 6a) i fibrylowane (cięte z folii) (il. 6b) [3, 8].

Włókna elementarne uzyskiwane są techniką wyciągania przędzy. Średnica włó-
kien wynosi około 20 µm. Przędzę tnie się na odcinki długości 6 lub 12 mm.

Włókna fibrylowane otrzymywane są z arkuszy folii polipropylenowych (o grubo-
ści ok. 0,05 mm), które tnie się na taśmy. Taśmy są naciągane, a następnie łączone 
wzdłuż ich długości (punktowo, krzyżowo), w wyniku czego powstają fibryle. Wiązki 
ulegają rozwinięciu i rozdzieleniu na pojedyncze włókna podczas mieszania z innymi 
składnikami mieszanki betonowej. Włókna posiadają wymiary przekroju poprzeczne-
go 0,05 mm×0,5 mm. Długość włókien wynosi 12–38 mm. W celu zwiększenia zwilżal-
ności włókien, ułatwienia ich dyspergowania w zaczynie cementowym oraz zwiększe-
nia powierzchni ich kontaktu z zaczynem, włókna fibrylowane powlekane są specjalną 
apreturą. Włókna dodawane są do betonu w ilości 0,1–0,3% obj. (0,9–2,7 kg/m3). Naj-
częściej stosowana zawartość włókien wynosi 0,1% obj. [16, 20, 21, 29, 31].
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a b c

Il. 5. Włókna stalowe: a – włókna z drutu zakończone haczykami, falowane, 
b – włókna z blachy falowane, c – włókna frezowane [13, 18, 26, 33]

Ill. 5. Steel fibres: a – wire fibres with hooked ends, corrugated,  
b – crimped slit sheet fibres, c – fibres milled from ingots [13, 18, 26, 33]

a b

Il. 6. Włókna polipropylenowe: a – elementarne (cięte z przędzy), b – fibrylowane [29, 31]

Ill. 6. Polypropylene fibres: a – monofilament fibres, b – fibrillated fibres [29, 31]
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Włókna szklane uzyskuje się metodą przeciągania stopionej masy szklanej przez 
okrągłe otwory o średnicy 12–20 µm (mała średnica jest konieczna z uwagi na kru-
chość szkła). Ze względu na trudność wymieszania włókien o tak niewielkiej średnicy 
z innymi składnikami mieszanki betonowej włókna łączy się w pasma złożone z ok. 200 
do 240 włókien. Pasma tnie się na odcinki długości 6–18 mm. Włókna wykonywane 
są ze szkła cyrkonowego, odpornego na alkaliczne środowisko matrycy cementowej  
[6, 7, 30, 35]. Najczęściej włókna szklane dozowane są w ilości 0,6 kg/m3 [36, 37].

Il. 7. Włókna szklane ze szkła cyrkonowego odpornego na alkalia [35–37]

Ill. 7. High zirconia alkali-resistant glass fibres (chopped strand) [35–37]

4. Właściwości betonów z dodatkiem włókien

Włókna stalowe, o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie i wysokim module 
sprężystości (tab. 1) stosowane są do betonów konstrukcyjnych, ponieważ nie tylko 
eliminują pęknięcia skurczowe w betonie, ale również poprawiają jego właściwo-
ści mechaniczne, zwłaszcza wytrzymałość na rozciąganie, zginanie, wytrzymałość 
zmęczeniową, odporność na uderzenia i ścieralność (tab. 2) [3, 9, 17].

Włókna polipropylenowe i szklane, charakteryzujące się niskimi modułami sprę-
żystości (tab. 1), dodawane są do betonu głównie w celu zabezpieczenia przed za-
rysowaniem skurczowym (tab. 2) [8, 12]. Beton z dodatkiem tych włókien stosowany 
jest głównie jako materiał architektoniczny.

Włókna szklane zastąpiły wycofane z użycia w ostatnich latach włókna azbesto-
we (por. p. 3).

Włókna polipropylenowe stosowane są także w celu podwyższenia odporności 
betonu na oddziaływanie wysokiej temperatury. Włókna zabezpieczają przed wystą-
pieniem zjawiska spallingu (spall <ang.> – odłamać), czyli gwałtownego odspajania 
(odłamywania) się fragmentów betonu w wysokich temperaturach (w warunkach po-
żaru), prowadzącego do odsłonięcia zbrojenia, a w konsekwencji do utraty nośności 
elementu żelbetowego [2, 11, 18, 20, 29, 33]. Betonami wykazującymi skłonność do 
eksplozyjnego zachowania się w temperaturach pożarowych są betony wysokowar-
tościowe. Odpryskujące odłamki betonu są niebezpieczne dla osób (np. w tunelu, 
metrze) i mogą spowodować uszkodzenie mienia. Przyczyną spallingu jest wystą-
pienie wysokiego ciśnienia pary wodnej w porach betonu oraz naprężeń termicz-
nych. W temperaturach pożarowych następuje przemiana wody (zawartej w wilgot-
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nym betonie) w parę wodną, która nie znajdując ujścia, wywołuje wysokie ciśnienie 
wewnętrzne w betonie. Włókna polipropylenowe, topiąc się w temperaturze około 
170°C, pozostawiają po sobie sieć porów otwartych, pozwalających na wydostanie 
się pary wodnej, przez co jej ciśnienie obniża się, a naprężenia wewnętrzne nie prze-
kraczają wartości granicznej, przy której następuje eksplozyjne zniszczenie betonu. 

Ta b e l a  2

Zmiany właściwości betonu-matrycy spowodowane dodatkiem włókien

Właściwość
Rodzaj włókien

stalowe polipropylenowe, 
szklane

skurcz redukcja o ok. 30 do 50%

redukcja o ok. 30 do 
50%

(zwłaszcza skurczu 
plastycznego)

wytrzymałość na ściskanie wzrost o 10 do 30%

niewielki wzrost

wytrzymałość na rozciąganie wzrost o 20 do 40%

wytrzymałość na zginanie wzrost o 30 do 70%

wytrzymałość na miejscowy 
docisk wzrost o 15 do 30%

wytrzymałość zmęczeniowa przy 
zginaniu wzrost o 250%

moduł sprężystości praktycznie bez zmian praktycznie bez zmian

udarność wzrost 6–10 razy niewielki wzrost

ścieralność redukcja do 50%
praktycznie bez zmian

nasiąkliwość bez zmian lub niewielki 
wzrost

mrozoodporność wzrost o 30 do 60% wzrost o około 30%

wodoszczelność praktycznie bez zmian praktycznie bez zmian
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5. Zastosowanie fibrobetonów

5.1. Zastosowanie fibrobetonów z włóknami stalowymi

a b

c

d

     
Il. 8. Zastosowanie fibrobetonu z włóknami stalowymi: a – posadzka 

przemysłowa, b – nawierzchnia lotniskowa, c – elementy falochronów 
(gwiazdobloki), d – obudowa tunelu (beton natryskowy) [18, 22, 26, 33]

Ill. 8. Application of steel fibre reinforced concrete: a – industrial floor, b – airport pavement, 
c – breakwater elements (star-blocks), d – tunnel lining (sprayed concrete) [18, 22, 26, 33]
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Korzystne cechy fibrobetonów z włóknami stalowymi (tab. 2) zadecydowały o sze-
rokim zastosowaniu tego materiału konstrukcyjnego, z którego wykonywane są:
– posadzki przemysłowe (il. 8a),
– nawierzchnie drogowe i lotniskowe (il. 8b),
– elementy narażone na obciążenia dynamiczne (elementy mostów, obiektów hy-

drotechnicznych, falochrony (il. 8c), umocnienia brzegów morskich, fundamenty 
pod maszyny o działaniu udarowym),

– bariery ochronne przed katastrofą (nagłym uderzeniem),
– elementy o skomplikowanym kształcie (np. fragmenty kopuł),
– obudowy tuneli (il. 8d), szybów górniczych, wzmocnienia ścian skalnych i skarp, 

warstwy naprawcze konstrukcji żelbetowych (np. płaszczy chłodni kominowych, 
mostów, wiaduktów, budowli wodnych) wykonywane metodą natryskiwania (tor-
kretowania) [13, 28, 39, 40, 42]. 
Największe prace torkretowe w Europie wykonywane są obecnie na budowie naj-

dłuższego tunelu świata o długości 57 km „Alp Transit” („Gotthard Base Tunnel”) (il. 8d), 
który będzie tunelem kolejowym łączącym Zürich (Szwajcaria) z Mediolanem (Włochy). 
Budowę tunelu rozpoczęto w 1998 roku, zakończenie planowane jest na 2018 rok [22].

5.2. Zastosowanie fibrobetonów z włóknami polipropylenowymi

a b

c

  

Il. 9. Zastosowanie fibrobetonu z włóknami polipropylenowymi:  
a – ścieżka dla pieszych, b – elementy „małej architektury” (kwietniki), 

c – prefabrykowane elementy obudowy tunelu [20, 31]

Ill. 9. Application of polypropylene fibre reinforced concrete: a – sidewalk, b – „small 
architecture” elements (planters), c – prefabricated tunnel lining elements [20, 31]
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Dzięki odporności na zarysowanie fibrobetony z włóknami polipropylenowymi 
stosowane są do wykonania:
– chodników, ścieżek dla pieszych (il. 9a),
– cienkościennych elementów elewacyjnych,
– elementów „małej architektury” (np. donic (il. 9b)),
– warstw naprawczych elementów żelbetowych (metodą torkretowania).

Odporność chemiczna (korozyjna) włókien polipropylenowych decyduje o ich za-
stosowaniu jako dodatku (uzupełniającego zbrojenie konstrukcyjne) także w nastę-
pujących konstrukcjach betonowych:
– monolitycznych zbiornikach na wodę,
– osadnikach w oczyszczalniach ścieków,
– tunelach ściekowych.

Włókna polipropylenowe stanowią również składnik prefabrykowanych betono-
wych elementów obudowy tuneli (il. 9c), ponieważ przeciwdziałają eksplozyjnemu 
zachowaniu betonu i zjawisku spallingu w temperaturach pożarowych (por. p. 4).

5.3. Zastosowanie fibrobetonów z włóknami szklanymi

Fibrobetony z włóknami szklanymi odpornymi na alkalia stosowane są jako ma-
teriał architektoniczny, z którego wykonywane są:
– prefabrykowane płyty elewacyjne (il. 10) (elementy elewacji hal lotniskowych, bu-

dynków mieszkalnych, stadionów sportowych (il. 11), itd.),
– prefabrykowane elementy elewacyjne (gzymsy, portale, filary) (il. 12), 
– elementy dekoracyjne we wnętrzach budynków,
– elementy (formy) „małej architektury” parkowej i ogrodowej: donice, ławki, stoły, 

kosze na śmieci, balustrady schodów, nakrywy murów (il. 13), fontanny (il. 14), 
oczka wodne, kaskady wodne, itd.,

– elementy architektury krajobrazu (np. sztuczne skały),
– ekrany akustyczne i który służy do rekonstrukcji uszkodzonych fragmentów bu-

dowli zabytkowych (najczęściej metodą natryskiwania) [23, 25, 32, 41].

a b

Il. 10. Zastosowanie fibrobetonu z włóknami szklanymi: płyty elewacyjne, 
a – automatyczne natryskiwanie mieszanki, b – różne tekstury płyt [12, 34]

Ill. 10. Application of glass fibre reinforced concrete: cladding panels, a – 
automatic spraying of concrete mix, b – various textures of panels [12, 34]
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Il. 11. Zastosowanie fibrobetonu z włóknami szklanymi: płyty elewacyjne (około 40 000 szt.) 
– stadion sportowy „African Pot”, Johannesburg, Republika Południowej Afryki, 2009 [27, 38]

Ill. 11. Application of glass fibre reinforced concrete: cladding panels (about 40 000 
pieces) – “African Pot” Stadium, Johannesburg, Republic of South Africa, 2009 [27, 38]

a b

c

    

Il. 12. Zastosowanie fibrobetonu z włóknami szklanymi: elementy 
elewacyjne, a – gzyms, b – portal, c – filary [23, 32, 41]

Ill. 12. Application of glass fibre reinforced concrete: façade 
elements, a – cornice, b – portal, c – piers [23, 32, 41]
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a b

c d

Il. 13. Zastosowanie fibrobetonu z włóknami szklanymi: elementy 
„małej architektury”, a – donica, ławka, kosz na śmieci, b – ławka, 

c – balustrady schodów, d – nakrywa muru [23, 32, 41] 

Ill. 13. Application of glass fibre reinforced concrete: „small architecture” elements, 
a – planter, bench, litter-bin, b – bench, c – stair balustrade, d – wallcap [23, 32, 41] 

Il. 14. Zastosowanie fibrobetonu z włóknami szklanymi: elementy o skomplikowanym 
kształcie – młoteczki fortepianu w fontannie „Fryderykowi Chopinowi” (fibrobeton na 

rdzeniu z pianki polistyrenowej), Kraków (Planty, ul. Wiślna/ul. Straszewskiego), 2006 [19]

Ill. 14. Application of glass fibre reinforced concrete: elements with complicated shapes 
– piano hammers in „Fryderykowi Chopinowi” fountain (fibre reinforced concrete on 
a polystyrene foam core), Cracow (Planty, Wiślna/Straszewskiego Street), 2006 [19]
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Największą ostatnio realizacją wielkoformatowej powierzchni elewacyjnej było 
wykonanie elewacji z około 40 000 prefabrykowanych płyt (różnego koloru i wielko-
ści) w budynku stadionu sportowego „African Pot” (Soccer City Stadium) w Johan-
nesburgu w Republice Południowej Afyki (jednego z obiektów na Mistrzostwa Świata 
FIFA Word Cup 2010, ukończonego w lipcu 2009) (il. 11) [27, 38].

Przykładem fibrobetonowych elementów architektury parkowej o skomplikowa-
nym kształcie są młoteczki fortepianu uderzające o „struny wodne” w krakowskiej 
fontannie „Fryderykowi Chopinowi” (zrealizowanej w 2006 roku według interesują-
cego i pięknego projektu rzeźbiarki Marii Jaremy) (il. 14) [19].

6. Wnioski

W artykule przedstawiono współcześnie stosowane włókna do betonu konstruk-
cyjnego i architektonicznego. Włókna stalowe stanowią wzmocnienie betonu kon-
strukcyjnego, który poddawany jest działaniu obciążeń udarowych, zmęczeniowych, 
ścieraniu, zginaniu. Włókna polipropylenowe i szklane nie dopuszczają do tworzenia 
się rys i pęknięć skurczowych w betonie, co zapewnia długoterminową trwałość be-
tonu, również estetyczną. Włókna te stosowane są do betonu architektonicznego.

W artykule podano możliwości zastosowania cementowych kompozytów włók-
nistych jako materiałów konstrukcyjnych (do wykonywania m.in. posadzek, na-
wierzchni lotniskowych i drogowych, elementów mostów, obiektów hydrotechnicz-
nych, falochronów, elementów obudowy tuneli) oraz materiałów architektonicznych 
(do wykonywania m.in. płyt elewacyjnych o różnych teksturach, form geometrycznie 
skomplikowanych, gdzie ostateczny efekt wizualny ograniczony jest wyłącznie wy-
obraźnią architekta: elementów „małej architektury”, architektury krajobrazu). 

Producenci włókien (mający aktualnie wieloletnie doświadczenia projektowe i wy-
konawcze) przez swoich doradców technicznych udzielają nieodpłatnych konsultacji 
odnośnie rozwiązań projektowych. Na stronach internetowych producentów włókien 
udostępnione są nieodpłatnie programy komputerowe do obliczeń konstrukcji z be-
tonu ze zbrojeniem rozproszonym (głównie posadzek przemysłowych) [18, 26, 33].
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