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• budownictwo generuje 28%

globalnej emisji CO2 rocznie –

efektywność energetyczna

• 11% w globalnej emisji stanowi 

wbudowany na stałe w materiałach 

budowlanych  ślad węglowy …  



CEM I 32,5 R – CEM II/B-S 32,5R

STYROPIAN
Granulat lub regranulat

DODATKI TECH
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Cel:  Zastosowanie surowca odpadowego w postaci  
polistyrenu EPS pochodzącego z recyklingu  w możliwie 
największej ilości do specjalnej zaprawy budowlanej



Metoda  ŚWIATŁOWODY Z SIATKĄ BRAGGA

Czujniki FBG otrzymuje sie poprzez nacięcie rdzenia światłowodu jednomodowego okresowym wzorcem 

intensywnego światła ultrafioletowego. 

Badanie odkształceń elementów konstrukcyjnych

budynków z zastosowaniem światłowodu z siatką

Bragga zazwyczaj odbywa się za pomocą

czujników montowanych do analizowanego

elementu.

Badanie miejsc narażonych na uszkodzenia

sensora wymaga bardziej zaawansowanych

rozwiązań konstrukcyjnych czujnika.

Budowa światłowodu

Zasada działania siatki Bragga.

Czujnik FBG zamontowany do sklepienia w zabytkowym 

budynku.

Czujnik FBG zamontowany w konstrukcji mostu. 





ZAKRES PRACY I PLAN BADAŃ i obiekt badań



MATERIAŁ „POLYTECH”

Materiał „POLYTECH” który wykorzystano w systemie prefabrykacji charakteryzuje się zwiększoną

izolacyjnością termiczną ze względu na zastosowanie odpadowego granulatu styropianowego. W wyniku badań

doświadczalnych przyjęto proporcje: 60% granulat EPS pochodzący z recyklingu i 40% odpowiednio

modyfikowana zaprawa cementowa.



PANELE POLYTECH MODUŁ SYSTEM (POLYTECH MS)

Cechy charakterystyczne systemu:

- znikomy wpływ liniowych mostków cieplnych na złączach prefabrykatów

- Dla ściany płaskiej, niezależnie od występowania liniowych mostków cieplnych  U  0,15 W/(m2K)

Rys. pole temperatur w przekroju złącza pionowego Rys. gęstość strumienia ciepła w przekroju 
złącza pionowego

Dla tak skonstruowanego złącza wartość liniowego mostka cieplnego
 = 0,0089 [W/mK ]- praktycznie zawsze pomijalny w obliczeniach.  



PROPORCJE MATERIAŁU POLYTECH:

MODYFIKOWANA ZAPRAWA     – ok. 40%  

GRANULAT STYROPIANOWY    – ok. 60% 

CIĘŻAR OBJĘTOŚCIOWY           – 750 kg/m³

Wykonane panele sezonuje się na terenie zakładu.

Gotowe elementy są przechowywane do momentu

uzyskania zakładanej wytrzymałości. Montaż odbywa się

przy użyciu żurawi wieżowych szybko montujących lub

za pomocą innego sprzętu dźwigowego.

SYSTEM PREFABRYKACJI POLYTECH – MONTAŻ



BUDYNEK MODELOWY – LOKALIZACJA CZUJNIKÓW FBG

Lokalizacja badanych elementów za pomocą 

czujników FBG (FBG 1-4).

Schemat rzutu parteru budynku modelowego



BADANIA LABORATORYJNE

MATERIAŁ „POLYTECH” – PRÓBA WYTRZYMAŁOŚĆI NA ŚCISKANIE



METODA POMIARU CZUJNIKAMI FBG

POJEDYNCZY CZUJNIK ŚWIATŁOWODOWY

ZŁĄCZKI JEDNOMODOWE FC/APC

CZUJNIK ŚWIATŁOWODOWY FBG

NACIĘCIE SIATKI BRAGGA

PRZEWÓD ZASILAJĄCY

PRĘTY ZBROJENIOWE Z ZAMONTOWANYMI 

CZUJNIKAMI FBG UKŁAD POMIAROWY

INTERROGATOR OPTYCZNY

FBG –SCAN 800



Badany panel z nadprożem

Forma z zamontowanymi czujnikami FBG

PREFABRYKOWANE NADPROŻE „POLYTECH” Z CZUJNIKAMI FBG 

– BADANIA LABORATORYJNE

Przekrój A-A



PREFABRYKOWANE NADPROŻE „POLYTECH” Z CZUJNIKAMI FBG 

– BADANIA LABORATORYJNE

Zależność pomiędzy siłą ściskającą a wskazaniami interrogatora (FBG)

A

A

Fmax= 122,84 kN , 𝜺= 310,80 µStrain, 𝜺trw= 191,30 µStrain.Fmax= 13,28 kN , 𝜺= 97,22 µStrain, 𝜺trw= 12,20 µStrain.

Obiekt badań– prefabrykowane nadproże, wykonane z materiału 

„POLYTECH” – elewacja frontowa



PREFABRYKOWANA ŚCIANA Z NADPROŻEM W SYSTEMIE „POLYTECH” 

ZAMONTOWANA W BUDYNKU MODELOWYM

Nadproże w badanej ścianie posiada cztery pręty zbrojeniowe o długości 2 m. Dwa pręty

w strefie dolnej zostały wyposażone w czujniki światłowodowe z siatką Bragga. Światłowody

przymocowano w strefie rozciąganej na środku długości pręta.

Panel ścienny z nadprożem                    

w systemie „POLYTECH” -

- lokalizacja czujników

Układ pomiarowy - interrogator

i rejestrator



Odkształcenia nadproża



Prefabrykowane ściany zamontowane na fundamencie

posiadają odpowiednio wyprofilowane boki tworzące szalunek

tracony w kształcie sześciokąta, który powstaje w miejscu łączenia

poszczególnych paneli.

SŁUP ŻELBETOWY JAKO ŁĄCZNIK ŚCIAN PREFABRYKOWANYCH W SYSTEMIE 

„POLYTECH”

PRĘTY Z CZUJNIKAMI  FBG

SŁUP ŻELBETOWY

Słup żelbetowy w systemie „POLYTECH” - lokalizacja



Odkształcenia słupa
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STROP ZESPOLONY ŻELBETOWY W SYSTEMIE „POLYTECH”

W celu wyznaczenia rzeczywistej wartości odkształceń

występujących w stropie przeprowadzono próby kontrolowanego

obciążania i odciążania.

Układ pomiarowy                                                                                                              Strop zespolony - lokalizacja czujnika FBG

Strop zespolony na etapie budowy

Schemat stropu zespolonego - lokalizacja czujnika FBG



Odkształcenie stropu podczas próby obciążania Odkształcenie stropu podczas próby odciążania

Największą wartość odkształcenia zarejestrowano przy obciążeniu 11,00 kN i wynosiła ona 5 µStrain. Na każdym

etapie podczas badań zwiększające się obciążenie stropu wpływało na jego odkształcenie.

Początkowe odkształcenie wynosiło -8 µStrain. Po odciążeniu stropu konstrukcja wróciła do stanu początkowego.

STROP ZESPOLONY ŻELBETOWY W SYSTEMIE „POLYTECH”

Próba obciążania i odciążania stropu

Zapis z interrogatora optycznego



ŚCIANA PREFABRYKOWANA W SYSTEMIE „POLYTECH”

Fragment badanej ściany w systemie „POLYTECH”

Do analizy ściany zastosowano specjalnie zaprojektowany czujnik odkształceń typ SC-01 o bazie pomiarowej L = 300 mm.

Schemat ściany w systemie „POLYTECH”



ŚCIANA PREFABRYKOWANA W SYSTEMIE „POLYTECH”

Odkształcenia ściany prefabrykowanej

Zaobserwowano zwiększające się odkształcenie wieńca żelbetowego i monitorowanej ściany, wynosiło ono od

-2 µStrain do -14 µStrain. Odkształcenie badanej ściany było proporcjonalne i równomierne do zwiększającego się

obciążenia.

Wykres odkształceń ściany 

prefabrykowanej zarejestrowanych 

podczas badań przez interrogator.

odkształcenia ściany prefabrykowanej na poszczególnych etapach badań Odkształcenie ściany podczas prób 

obciążania na poszczególnych etapach



WALIDACJA

Eksperyment I: Nadproże z materiału „POLYTECH”

Prefabrykowane nadproże uległo zniszczeniu po 

przyłożeniu siły F=122,84 kN, w tym czasie 

zarejestrowano rozwarcie rys o wielkości 11,99 ‰.

Urządzenie pomiarowe „ARAMIS” podczas badań

wytrzymałościowych nadproża wykonanego

w systemie prefabrykacji „POLYTECH”

Raport z systemu Aramis – rozwarcie rys badanego 

nadproża z materiału „POLYTECH”



Wyniki prac badawczych wskazują na potrzebę kontynuacji badań i monitoringu ze względu na

trwający proces odkształcania kontrolowanych elementów budynku modelowego. Przewiduje się budowę

systemu automatycznego pomiaru odkształceń i przesyłania wyników siecią internetową oraz utworzenie

bazy danych pomiarowych.

Schemat systemu automatycznego pomiaru odkształceń  i przesyłania wyników siecią 
internetową.

MONITOROWANY BUDYNEK



WNIOSKI KOŃCOWE

Przedstawiony w pracy światłowodowy system pomiaru odkształceń z czujnikami FBG

umożliwił zaprojektowanie nowego materiału o możliwie największej zawartości odpadowego

w 60% EPS (polistyren ekspandowany) spełniającego wymagania normatywne

Światłowodowy system pomiaru odkształceń z czujnikami FBG umożliwił walidację nowego

materiału budowlanego oraz budynku mieszkalnego w trakcie jego eksploatacji w trudnym

geotechnicznie terenie

Zastosowanie w 60% EPS (polistyren ekspandowany) pochodzącego z recyklingu i 40%

modyfikowanej zaprawy w systemie prefabrykacji elementów budynków mieszkalnych

przekłada się na zmniejszenie zużycia surowców mineralnych oraz może istotny sposób

skrócić czas realizacji inwestycji.

Nowe materiały budowlane i inne rozwiązania technologiczne Politech& FBG mają niższy ślad

węglowy i są już dostępne. Wskazane jest ich stosowanie na większą skalę niż obecnie



Podziękowania: dla Firmy Akces 
oraz dr H.Walusiak

Dziękuję za uwagę


