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Streszczenie: fibre reinforced polymer
swoje znakomite parame
w
wykorzystanie kompozy e-

technicznego, przez b

vacuum assisted resin transfer moulding). Badania przeprowadzono na 

o-

kompozytowych FRP 
w budownictwie mostowym.

1. Wprowadzenie 
a

lekkich i odpor o
polimerowej FRP (ang. fibre reinforced polymers i

szklanych, aramidowych, bazal
poliestrowej, winyloestrowej). Charakte o-

osowane w budownictwie mosto-
tal). Z konstrukcyjnego punktu widzenia, do 

a
o

kcji z kompozytów. 
ykorzystywane 

w olecie XXI w. 
w budownictwie, w tym w budownictwie

mostowym [2].
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a-
ozytowych [3]. Jednak do tej pory, 

z gowych elementów kompozytowych 
w specyficznych lokalizacjach [4, 5] nie zbudowano obiektu mostowego o konstrukcji 

w
e-

2. Opis

konstrukcyjnej (wraz z pomostem) 1,1 m i i 1,7 m (rys. 1). Typowy most drogowy 

zastosowania kompozytowych paneli pomostu (typu san
z ydowego. 

wykonanych z laminatów, oraz z rdzenia z pianki 
PVC. W górnych i -

y-

ana z dwóch warstw. Na spodzie panelu pomosto-
grub

a
y-
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Wszystkie
infuzji VARTM (ang. vacuum assisted resin transfer moulding). W tym procesie produkcji 
elementów kompozytowych suche war
z liniowymi elementami doprowadzaj cymi i odprowadza
w ywanego elementu i przykrywane workiem foliowym, 
uszczelnianym na obwodzie formy. Na
spod foli powietrze, o

a

a

mperaturze 50°C. 

ze
i
u A.

kompozyto
betonem kla

aneli pomostowych o wymiarach 
1,0×2,0 m przyklejono do pasów górnych d wigara. Utwo

ostowych o takich samych 
wymiarach. W procesie wytwarzania paneli (tj. podczas infuzji) ob
przesuni to wzgl o czenia zak adkowego 

o, 
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Rys. 3. M

3.
o-

z-
elementy 

ano 
kompleksowym badaniom statycznym i dynamicznym na stanowisku badawczym 
w

atycznym, ustalenie 
parametrów dyna znego MES, 

ozytowego na stanowisku badawczym
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igar obci

a

o

dparto w rozstawie 1,0 m, 

w

Rys. 5. Schema

owadzono 

30 kN przyrostu obci

re
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P

Na rys. 6 pokazano przebi
statycznych w etapie 1, a na rys.7 

P

zczenia
o

w

przedwczesnego znisz

ro o
i odkleje
skrzynkowe m
oraz od

fragmen
w

Mn= 1965 kNm) 
ponad 3- y
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d
igara w aspekcie potencjalnego zastosowania 

w projektowanym obiekcie mostowym. Jednocze i-

Rys.8. Podst

zo

i
-konstrukcyjnej oraz do dalszych prac projektowych w zakresie 

4. Podsumowanie
ch prac koncepcyjnych, projekto-

wych i badawczych, realizowanych przez konsorcjum kierowane przez Mostostal Warszawa 
a-

cyj
po warunkach 

y
odpowiednio 

a-
dzone badania wykaza

- k

y
e oraz 26% wytrzyma

o

Modyfikacja i optymalizacj -

odel numeryczny zostanie 
rogowego o konstrukcji kompozytowej, którego 
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ytów FRP.
owane w ramach krajowego pro-

jektu Opracowanie technologii 
wytwarzania i wdro
konsorcjum naukowe pod kierunkiem Mostostalu Warszawa SA z ud

.
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Abstract: The CFRP composite materials due to their excellent mechanical properties
are more and more often used in civil engineering. In recent more than ten years one could 
have observed f.e. much more wider application of FRP in bridge construction. The main 
goal of the ongoing research project was to develop and demonstrate FRP composite bridge 
girder, including their technical design, material research, manufacturing technique 
selection and structural testing on full scale model. The objective of the paper is the 
development and research on a new FRP bridge girder fabricated by VARTM manufactur-
ing technique. The reduced scale prototype girder with the total length of 13,5 m was tested 
to evaluate its carrying capacity, overall behavior under ultimate static load, as well as 
modes of failure. The girder met the prescribed serviceability and safety criteria and is 
likely to be implemented on-site soon for bridge construction. The output of the research 
project gives a very promising future for the FRP application in bridge engineering.

Keywords: FRP composites, bridge girder, VARTM technique, static test, failure 
mode


