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 1. Wstęp 
 
Przedmiotem pracy są właściwości fibrobetonów z włóknami stalowymi niezbędne do 
projektowania płyt nośnych podłóg przemysłowych. Jest to podstawowy obszar inżynierskich 
zastosowań  fibrobetonów, który w USA i Europie pokrywa ok. 70% zapotrzebowania rynku 
budowlanego na włókna stalowe do betonu, a w Polsce jeszcze więcej. Krajowe zastosowania 
fibrobetonów, rozpowszechniające się dynamicznie w ostatniej dekadzie, dotyczą przede 
wszystkim nawierzchni przemysłowych, magazynowych itp., czyli płyt o grubości 100-300 mm 
układanych na podłożu gruntowym. Do takich zastosowań najlepiej nadają się włókna o 
średnicy 0,8-1mm, odpowiednio zdeformowane w celu uzyskania wysokiej przyczepności do 
betonu. Podobne włókna spełniają wymagania techniczne w nawierzchniach lotniskowych, jak 
też nawierzchniach dróg, placów przeładunkowych i parkingów. Publikacje [1] i [2] 
przedstawiają najbardziej aktualne podsumowanie stanu wiedzy w zakresie fibrobetonów. 

Zagadnienia inżynierii materiałowej związane z zastosowaniami fibrobetonów są 
ciągle niedostatecznie znane; często – niesłusznie - do projektowania podłóg 
fibrobetonowych stosuje się koncepcje opracowane dla konstrukcji z betonów zwykłych, np. 
[3]. W rezultacie fibrobeton z włóknem stalowym bywa stosowany nieefektywnie, a co 
gorsza w wyniku konkurencji na rynku pojawia się tendencja do pozornej oszczędności 
poprzez stosowanie gorszej jakości włókien, bądź nadmierne obniżanie ich zawartości w 
betonie. Aprobaty techniczne na włókna, niezbędne z powodu braku adekwatnych norm 
krajowych, pomijają zupełnie fundamentalną właściwość fibrobetonu, jaką jest odporność na 
zarysowanie i pękanie. W związku z tym inwestorom brakuje danych, aby właściwie docenić 
walory techniczne materiału, który jest o ok.50-120% droższy od betonu zwykłego 
konstrukcyjnego. 

Celem pracy jest przedstawienie wyników badań i interpretacji wpływu zawartości 
i rozmiarów włókien stalowych na odporność fibrobetonów na pękanie przy zginaniu. 
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Zakres pracy obejmuje wyłącznie włókna z drutów o wytrzymałości 1000-1300 MPa 
z zakończeniami haczykowatymi, dostępne na rynku krajowym.  

 
2. Metody określania  odporności fibrobetonu na pękanie 

 
Znane są rozmaite miary odporności fibrobetonu na pękanie, które określa się w badaniach 
elementów zginanych, belek lub płyt, albo w badaniach elementów poddanych rozciąganiu 
bezpośredniemu, np. [4], [5]. Na rys.1 (a)-(c) przedstawiono schematy powyższych badań, przy 
czym metody (a) i (b) stosuje się regularnie w IPPT PAN w odniesieniu do fibrobetonów 
nawierzchniowych, a metodę (c) stosuje się na ogół do fibrobetonów natryskowych. 
 

 Rys.1 Schematy metod badania odporności fibrobetonów na pękanie 
(a) 4-punktowe zginanie belek według norm ASTM C-1018 [6],  JCI SF-4 [7], 
(b) rozciąganie osiowe próbek pryzmatycznych z kontrolowaną prędkością rozwarcia rys, 

według zaleceń AFREM  i RILEM, por. [8],  
(c) centralne zginanie płyt kwadratowych podpartych na obwodzie, [5]. 

 
Do tych miar odporności na pękanie fibrobetonu, które bezpośrednio stosuje się 
w praktycznym projektowaniu fibrobetonowych płyt nośnych posadzek przemysłowych należy 
tzw. równoważna wytrzymałość na zginanie feq, według koncepcji sformułowanej w normie 
japońskiej [7]. Wartość feq wyraża się w jednostkach naprężenia i służy do określenia naprężeń 
dopuszczalnych w zginanych płytach fibrobetonowych. Odmienną koncepcję 
charakteryzowania fibrobetonów prezentuje natomiast norma ASTM C 1018 [6]: na podstawie 
porównania zachowania elementów próbnych przy zginaniu z wyidealizowanym zachowaniem 
materiału sprężysto-plastycznego definiuje się wskaźniki odporności na pękanie przy zginaniu. 
Wykorzystanie tych wskaźników do projektowania podłóg nie jest proste do uzasadnienia, ale 
liczne są realizacje podłóg fibrobetonowych na podstawie takich projektów, np. w USA [9]. 

W pracy [10] omówiono wpływ kształtu włókien stalowych na wskaźniki odporności na 
pękanie i na wytrzymałość równoważną przy jednakowej zawartości włókien 40kg/m3. 
Stwierdzono największą efektywność włókien z końcami haczykowatymi, natomiast 
zaobserwowany wpływ klasy betonu, od 40 MPa do 85 MPa, nie był związany z kształtem 
włókien. Badania [11] wykazały natomiast istotny wpływ struktury zbrojenia rozproszonego na 
wytrzymałość i odkształcalność fibrobetonów, aczkolwiek uzyskane rezultaty w większości 
dotyczyły objętości włókien Vf w zasadzie > 1%. Wynika stąd wskazanie, że właściwe 
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określenie odporności na pękanie przy zginaniu wymaga takiego przygotowania próbek, aby 
uzyskać kontrolowany rozkład włókien w objętości kompozytu i reprezentatywny dla 
rozpatrywanych aplikacji. 

 
 3. Opis przeprowadzonych badań 
 
Stosując dostępne na krajowym rynku włókna stalowe (Tabl. 1) wykonano kilka serii próbek 
fibrobetonowych o zmiennej zawartości objętościowej włókien w granicach Vf= 0,19-0,51% 
(czyli 15-40 kg/m3). Składy zaprojektowanych mieszanek betonowych B 30 odpowiadały 
zwykle stosowanym w płytach nośnych podłóg przemysłowych, przy założeniu transportu 
mieszanki w betonowozach i dalej przy użyciu pomp, zagęszczania łatami wibracyjnymi i 
mechanicznego zacierania powierzchni. Do sporządzenia mieszanek zastosowano surowce: 
- cement portlandzki CEM I 32,5: zawartość od 330 do 350 kg/m3, 
- piasek naturalny: zawartość od 570-600 kg/m3 lub 650-680 kg/m3, 
- żwir 2-8mm: od 560 do 620 kg/m3, 
- żwir 8-16mm: od 660 do 720 kg/m3 lub około 550 kg/m3, 
- domieszki: superplastyfikator 1% masy cementu lub plastyfikator 0,5% masy cementu, 
- woda w ilości odpowiadającej w/c=0,48 do w/c=0,55, 
- włókna stalowe : zawartość od 15 do 40 kg/m3 lub bez włókien (beton wzorcowy). 
Wszystkie betony wykonano przy jednakowej konsystencji mieszanki: opad stożka od 100 
do160mm. Mieszanki wykonane zostały w mieszarce laboratoryjnej o pojemności 200 litrów, z 
wyjątkiem jednej serii mieszanek, którą wykonano w betoniarce o pojemności 750 litrów w 
wytwórni betonu towarowego, przy okazji produkcji fibrobetonu przeznaczonego na posadzkę 
w hurtowni. Wykonano dwa rodzaje próbek: płyty o grubości 100mm i wymiarach w planie 
350x700mm albo 1000x1000mm oraz belki o wymiarach 150x150x550mm. Zagęszczanie 
wibracyjne mieszanki stosowano w przypadku belek i płyt o mniejszych wymiarach, natomiast 
płyty większe formowano pod wiatą w sposób odpowiadający wykonaniu posadzki 
przemysłowej z zastosowaniem zagęszczania listwą wibracyjną. Odrzucając skrajne fragmenty, 
stwardniałe płyty zostały przecięte na belki o przekroju 100x100mm i długości 350mm, po 5-6 
bądź 12 sztuk z każdego rodzaju betonu. Dodatkowo wykonane zostały próbki sześcienne o 
boku 150mm do określania wytrzymałości betonu na ściskanie. 

 
Tablica 1 Wymiary badanych włókien stalowych o przekroju okrągłym 

Oznaczenie  
włókien 

Długość 
[mm] 

Średnica 
[mm] 

Smukłość 
[-] 

Kształt 

A 60 1,0 60 

B 50 1,0 50 

C 60 0,8 75 

     D p) 60 0,8 75  
p) włókna klejone w pakiety po około 20-30 sztuk lub więcej 

 
Badania odporności na pękanie przy zginaniu wykonano przy użyciu sztywnej maszyny 
wytrzymałościowej Instron zgodnie z normami [6] i [7]. Próby 4-ro punktowego zginania 
wykonano stosując rozstaw podpór 300mm (próbki o przekroju 100x100mm) lub 450mm 
(próbki o przekroju 150x150mm). Stosowano specjalny uchwyt mocujący mierniki ugięcia w 
wyjściowym położeniu osi obojętnej belki. Podczas badań przy stałej prędkości przesuwu 
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trawersy maszyny 0,5 mm/min mierzono: obciążenie próbki, ugięcie próbki przy użyciu 
indukcyjnego miernika przemieszczeń liniowych oraz ekstensometru dynamicznego. 
W wybranych seriach badań wykonano dodatkowo pomiary emisji akustycznej. Cyfrową 
akwizycję danych przeprowadzono  przy częstości próbkowania 1-5  Hz (Keithley DAS-
1600). 
 4. Wyniki badań i dyskusja 
 
Na rys. 2 przedstawiono wyniki badania wytrzymałości na ściskanie i wytrzymałości na 
rozciąganie przy zginaniu fibrobetonów z włóknami opisanymi w Tabl.1. Pokazane zostały 
średnie wartości wymienionych parametrów w funkcji Vf. Jak można było oczekiwać, 
wpływ zbrojenia rozproszonego na wytrzymałość na ściskanie jest nieznaczny i mieści się 
w granicach rozrzutu wyników. Przy wzrastającej zawartości włókien obserwuje się pewien 
systematyczny wzrost wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu, ale nie przekraczający 
1MPa przy największych stosowanych zawartościach włókien. W zakresie Vf < 0,5% 
zaobserwowany niewielki wpływ włókien na wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu nie 
uzasadnia potrzeby stosowania zbrojenia rozproszonego.  

Rys. 2 Wpływ zawartości włókien stalowych na wytrzymałość na ściskanie i wytrzymałość na 
rozciąganie przy zginaniu (symbole literowe oznaczają typy włókien według Tabl.1) 
 
Na rys. 3 i 4 przedstawiono przykładowe wykresy zginanie próbek fibrobetonowych 
o przekroju 150x150mm oraz o przekroju 100x100mm. Pomimo niewielkich różnic zawartości 
włókien przedstawione wykresy wyraźnie ilustrują wpływ Vf na zdolność przenoszenia 
obciążeń w dużym zakresie ugięć. Zależność taką można w sposób intuicyjny kwantyfikować 
na podstawie siły przenoszonej przez próbkę przy arbitralnie wybranym ugięciu, np. 1mm 
(rys.4 przedstawiono w takiej skali, aby ułatwić to porównanie). Interpretacja wykresów 
zginania według normy ASTM C-1018 polega na wyznaczeniu wskaźników odporności na 
pękanie, np. I30 i I100, których wartości dla materiału wynoszą odpowiednio 30 i 100. Wymaga 
to precyzyjnego wyznaczenia nie tylko naprężenia rysującego w próbkach, ale także ugięcia 
odpowiadającego kresowi liniowo-sprężystych odkształceń materiału identyfikowanym z 
powstaniem pierwszej rysy. Na rys. 5 zilustrowano wpływ Vf na średnie wartości wskaźników 
odporności na pękanie przy zginaniu. Rozrzut wartości I30 i I100 w seriach był stosunkowo 
duży- współczynnik zmienności wynosił 16-30%, co można przypisać niejednorodności 
struktury materiału. Stwierdzono wszakże mniejsze  rozrzuty wartości I30 i I100 przy próbkach o 
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przekroju 150x150mm, tzn. poniżej 24%. Średni wskaźnik I30 nieznacznie zmieniał się ze 
wzrostem zawartości włókien, nie odzwierciedlając wzrostu odporności na pękanie; nieco 
większy wzrost wykazywał wskaźnik I100, który jednocześnie był  większy przy wyższych 
smukłościach włókien. Niejednoznaczność oceny efektywności włókien przy użyciu 
wskaźników ASTM może być spowodowana niedoskonałością definicji wskaźników, a także 
wynikiem technicznych trudności precyzyjnego określenia pola powierzchni pod wykresem 
zginania do pierwszego zarysowania, pomimo dodatkowych pomiarów ugięć i analizy emisji 
akustycznej. 
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Rys.3 Przykładowe wykresy siły zginającej w funkcji ugięcia belek o przekroju 150x150mm 

przy rozpiętości 450mm (beton B 30, włókna typu B wg Tablicy 1) 
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Rys.4 Przykładowe wykresy siły zginającej w funkcji ugięcia belek o przekroju 100x100mm 

przy rozpiętości 300mm (beton B 30, włókna typu C wg Tablicy 1) 
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Rys. 5 Wpływ zawartości włókien na wskaźniki I30 i I100 odporności na pękanie przy 

zginaniu (symbole literowe oznaczają typy włókien wg Tabl.1, * - przekrój 150x150mm ) 
 
Interpretacja wykresów zginania według [6] polega natomiast na wyznaczeniu siły 
przenoszonej przez próbkę w formie wartości średniej w zakresie ugięć do 1/150 rozpiętości 
belki. Na podstawie pola powierzchni pod wykresem obciążenia zginającego w funkcji ugięcia 
elementu wyznaczono umowne naprężenie rozciągające w zginanych próbkach 
fibrobetonowych, tzw. równoważną (ekwiwalentną) wytrzymałość na zginanie feq. Rys. 6 
ilustruje wpływ zawartości włókien stalowych na średnie wartości feq, określone na belkach 
o przekroju 150x150mm (ozn.*), jak też o przekroju 100x100mm.  

Rys. 6 Wpływ zawartości włókien stalowych na wytrzymałość równoważną przy zginaniu 
(symbole literowe oznaczają typy włókien wg Tabl.1, * ozn. przekrój 150x150mm) 

 
Wzrost feq w badanym zakresie zmienności Vf przekraczał 1 MPa, natomiast nie zauważono 
istotnego wpływu wymiarów przekroju elementów próbnych.  Wyższe wartości wytrzymałości 
równoważnej uzyskano przy wzroście smukłości włókien. Rozrzut wartości feq w seriach był 
większy niż rozrzut wytrzymałości na zginanie, na ogół w granicach 16-26%; nie stwierdzono 
wpływu wymiarów próbek na rozrzut wyników.  
 

Stosunkowo duży rozrzut wyników odporności na pękanie przy zginaniu jest 
charakterystyczną cechą kompozytów betonopodobnych, którą można wiązać z niejedno-
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rodnością struktury zbrojenia rozproszonego. Rzeczywistą strukturę zbrojenia analizowano na 
podstawie zliczeń włókien w przekroju podłużnym belek;  rys.7 przedstawia jej wpływ na feq  
fibrobetonów z włóknami typu C. Na podstawie liczby włókien na jednostkę powierzchni 
można wyznaczyć teoretyczną zawartość włókien w kompozycie przy wykorzystaniu zależ-
ności stereologicznych [11] i założeniu idealnego rozkładu włókien. Teoretyczne oszacowanie 
Vf pozwoliło ocenić rozkład włókien w kompozycie jako zbliżony do układu płaskiego. Rys. 7 
odzwierciedla lokalną zmienność zawartości włókien w kompozycie, ale nie pozwala na 
wyjaśnienie niespodziewanego obniżenia feq w przypadku Vf=0,25% typ C, pokazanego na 
rys.6 (przypuszczalna przyczyna tkwi w obniżonej wytrzymałości na ściskanie, por. rys.2). 

 
Efektywność zbrojenia rozproszonego w fibrobetonach należy oczywiście oceniać 

w odniesieniu do właściwości matrycy, czyli betonu bez włókien. Analizując naprężenia 
rysujące w fibrobetonowych próbkach zginanych stwierdzono brak wpływu zawartości 
włókien w badanym zakresie Vf. Stwierdzono jednocześnie, że naprężenia zginające 
rysujące w fibrobetonach ffcr oraz naprężenia zginające maksymalne (wytrzymałość na 
zginanie ffl) w betonie bez włókien były raczej niskie w stosunku do wytrzymałości na 
ściskanie; średnie wartości ffcr i ffl mieściły się w zakresie 3,34-3,76 MPa. 

 

Rys. 7 Zależność wytrzymałości równoważnej przy zginaniu od liczby włókien na jednostkę 
powierzchni przekroju (włókna typu C według Tabl.1) 

 
 
Znane zależności empiryczne [12] uzależniające wytrzymałość na zginanie betonów bez 
włókien ffl od charakterystycznej wytrzymałości na ściskanie fck mają postać: ffl  =  λ · (fck) 

2/3 
[MPa] , przy czym współczynnik liczbowy λ mieści się na ogół w granicach 0,35-0,65, średnio 
wynosi 0,50. W przypadku próbek dojrzewających w warunkach polowych stwierdzono 
obniżenie średniej wartości współczynników λ poniżej 0,50 [12]. Podobnie w analizowanych tu 
badaniach współczynnik λ wynosił średnio od 0,39 do 0,44, co było raczej wynikiem 
przyjętego wskaźnika w/c i rodzaju kruszywa. Trzeba wszakże podkreślić, że składy badanych 
fibrobetonów były reprezentatywne dla fibrobetonów stosowanych w praktyce układania 
posadzek przemysłowych przy użyciu kombajnów sterowanych laserowo. 
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 5. Wnioski 
 
1.Zastosowana metoda określania odporności na pękanie pozwala na wyodrębnienie efektów 
zawartości włókien stalowych w zakresie niewielkich ich zawartości, sięgających jedynie 0,5%.  
2. Stosując metodę wycinania belek z większych elementów płytowych nie stwierdzono 
istotnego wpływu wymiarów przekroju elementów zginanych na wytrzymałość fibrobetonów i 
odporność na pękanie przy zginaniu. 
3. Stwierdzono jednoznaczny wzrost równoważnej wytrzymałości na zginanie feq ze wzrostem 
zawartości włókien stalowych Vf  w zakresie od 0,19% do 0,45%. Zaobserwowany wzrost 
zwiększał się ze wzrostem smukłości włókien.  
4. W fibrobetonach o składzie stosowanym w posadzkach przemysłowych stwierdzono niskie 
wartości naprężeń rysujących przy zginaniu 3,34-3,76 MPa, niezależnie od zawartości włókien.  
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INTERPRETATION  OF FLEXURAL  TOUGHNESS TESTING   
OF  FIBRE  REINFORCED  CONCRETE 

 
Summary 

 
The flexural toughness of fibre reinforced concrete was investigated using four types of  
hook-end steel fibres . Effects of fibre content and the size of beams were tested for concrete 
class of 30 MPa designed for use in industrial floors. The specimens 100mm thick were cut 
out of larger plates so as to avoid non-uniformity of fibre distribution. The flexural 
toughness was evaluated using toughness indices and the equivalent flexural strength. The 
results show a significant increase in  equivalent flexural strength with an increase of fibre 
content and the fibre aspect ratio.  
________________________________________________________________________ 
Opracowanie częściowo finansowano w ramach Projektu Badawczego nr 7 TO7E 033 15 
fundowanego przez KBN, a częściowo w ramach Projektu NATO SfP No. 97 1888. 
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