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Nie liczàc czysto specjalistycznych raportów z prac 
naukowych, pierwsza popularnonaukowa publika-
cja autorstwa M. Glinickiego ukaza∏a si´ dopiero 
w 2004 roku (nr 3/2004, BTA). W ubieg∏ym roku 
krajowe fi rmy rozpocz´ty te˝ pierwsze dzia∏ania 
majàce na celu opanowanie produkcji tych 
materia∏ów na skal´ technicznà.
Nie jest to nowy materia∏, pierwsze próby jego otrzy-
mywania rozpocz ∏́y sí  w 1941 roku. Skoƒczy∏y sí  
umiarkowanym powodzeniem, ze wzgĺ du na ma∏à 
odpornoÊç stosowanych wówczas w∏ókien szklanych 
na alkaliczne Êrodowisko reagujàcego z wodà cementu. 
Prace badawcze, prowadzone g∏ównie w Wielkiej Bryta-
nii, doprowadzi∏y do opracowania receptury otrzymywa-
nia szkie∏ odpornych na oddzia∏ywanie alkaliów (szk∏a 
AR – alkali resistant). Sà to krzemianowe szk∏a sodo-
wo-wapniowe, o podwy˝szonej zawartoÊci cyrkonu. 
Ogólnie im wí ksza w nich zawartoÊç cyrkonu, tym lep-
sza odpornoÊç na oddzia∏ywanie alkalicznych produk-
tów hydratacji cementu portlandzkiego (rys. 1).
Pierwszym producentem w∏ókien szklanych AR, 
przeznaczonych do zbrojenia wyrobów z cemen-
tu portlandzkiego by∏a brytyjska fi rma Piklington 
Brothers Ltd.
Gwa∏towny rozwój technologii produkcji ró˝nego ro-
dzaju wyrobów z zaczynów, zapraw i betonów 
zawierajàcych w∏ókna szklane AR rozpoczà∏ sí  od 
po∏owy lat 70. i trwa do chwili obecnej. Zjawisko to 
ÊciÊle koreluje z eliminacjà w∏ókien azbestowych jako 
czynnika zbrojàcego wymienione powy˝ej materia∏y bu-
dowlane. W∏óka azbestowe, jako stosunkowo tania ko-
palina, posiadajàce po uszlachetnieniu bardzo dobre 
w∏aÊciwoÊci fi zyczne, by∏y od koƒca XIX wieku maso-
wo stosowane jako dodatek zbrojàcy do ponad 100 
ró˝nych materia∏ów (nie tylko budowlanych). Ich cena 
by∏a oko∏o czterech razy mniejsza od konkurencyjnych 

w∏ókien, w tym szklanych. Zaobserwowano jednak 
szkodliwy wp∏yw wdychanych w miejscu pracy (kopal-
nie, zak∏ady przetwórcze) w∏ókien na zdrowie pracowni-
ków. Kancerogenne oddzia∏ywanie krótkich (respirabil-
nych) w∏ókien azbestowych udokumentowane zosta∏o 
w roku 1960 (Wagner J.C). Ograniczenie, a póêniej 
zakaz, stosowania azbestu zosta∏o w Uni Europejskiej 
wprowadzone ju˝ w 1983 roku, a w Polsce dopie-
ro w 1997. Tym te˝ mí dzy innymi nale˝y t∏umaczyç 
mniejsze zainteresowanie w latach 1980-2000 rodzi-
mych fi rm stosowaniem drogich zamienników w∏ókien 
azbestowych i rozwijania alternatywnych technolo-
gii, co nie by∏o konieczne ani u nas, ani te˝ u naszych 
g∏ównych (w tym czasie) partnerów gospodarczych.
Aktualnie dzia∏ajà w Europie dwie fi rmy zajmujàce 
si´ wytwarzaniem i dystrybucjà (równie˝ w Polsce) 
alkaloodpornych w∏ókien szklanych AR, sà to: Saint 
Gobain Vetrotex z siedzibà w Hiszpanii oraz oddzia∏ 
Nippon Electric Glass z siedzibà w Wielkiej Bryta-
ni. Produkujà one w∏ókna o zbli˝onych w∏asnoÊciach 
i o zbli˝onym asortymencie: rowing – ciàg∏e pa-
sma w∏ókien przeznaczone do GRC wytwarzanego 
metodà natrysku oraz w∏ókna krótkie – pasma ro-
wingu ci´te na odcinki 6-40 mm, a przeznaczone do 
wytwarzania wyrobów GRC metodà mieszania i for-
mowania wibracyjnego (tzw. premix), wytwarzane 
metodà wyciskania, oraz mogàce mieç zastosowanie 
jako dodatek eliminujàcy mikrosp´kania skurczowe 
do betonów konstrukcyjnych. Cena w∏ókien u obu do-
stawców jest równie˝ zbli˝ona i wynosi od oko∏o 2,5 
euro/kg (za niektóre rodzaje w∏ókien krótkich) do ok. 
4,5 euro/kg (w∏ókna ciàg∏e). W typowych wyrobach 
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GRC – beton z w∏óknami szklanymi
Skrót GRC (Glass Fiber Reinforcet Concret, czyli beton zbrojony 
w∏óknami szklanymi) jest powszechnie u˝ywany przez producentów 
i akceptowany jako nazwa handlowa równie˝ w Polsce. Jednak 
materia∏ ten, a w∏aÊciwie grupa materia∏ów budowlanych, jest 
stosunkowo ma∏o znany na naszym rynku.
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GRC stanowi to 40-60% kosztów materia∏owych. 
W∏aÊciwoÊci betonów zbrojonych w∏óknami szkla-
nymi ró˝nià si´ istotnie w zale˝noÊci od metody 
ich otrzymywania, udzia∏u obj´toÊciowego w∏ókien 
w kompozycie oraz od ich parametrów geometrycz-
nych i wytrzyma∏oÊci (rys. 2 i tabela 1).
Jest zatem sprawà niezmiernie istotnà w∏aÊciwy 
dobór rodzaju i iloÊci w∏ókien, w celu optymalnego 
wykorzystania ich do produkcji konkretnego wyro-
bu w okreÊlonej technologii. 
Koszty materia∏owe GRC sà stosunkowo wyso-
kie, op∏aca si´ zatem wykorzystywaç ten materia∏ 
g∏ównie do produkcji wyrobów cienkoÊciennych, 
gdzie zostanà wykorzystane jego g∏ówne walory, 
jak: wysoka wytrzyma∏oÊç na zginanie i rozciàganie, 
odpornoÊç na p´kanie, odpornoÊç na uderzenie, 
odpornoÊç na oddzia∏ywanie Êrodowiska.
Podstawowe technologie produkcji betonów 
z w∏óknem szklanym to:
• mieszanie zestawu surowców w stacjonarnej 

mieszarce, a nast´pnie formowanie wyrobów na 
stole wibracyjnym lub na wibroprasie. W∏ókna 
rozmieszczone sà przestrzennie w betonowej ma-
trycy w uk∏adzie 3D. EfektywnoÊç zbrojenia oce-
nia si´ na 1/6. Cz´sto stosuje si´ specjalnie za-
projektowane mieszanki w∏ókien, ró˝niàce si´ tak 
d∏ugoÊcià, jak i Êrednicà. Tak otrzymuje si´ ty-
powe wyroby drobnowymiarowe o zmniejszonej 
gruboÊci i masie, np. p∏yty elewacyjne, elementy 
architektury ogrodowej, p∏askie detale architek-
toniczne. Dobrym przyk∏adem sà tutaj a˝urowe 
p∏yty przeznaczone do stabilizacji skarp (fot. 1). 
Ich masa (przy podobnych wymiarach i cenie) 
jest oko∏o trzech razy mniejsza od ich odpowied-
ników wykonanych z klasycznego betonu. Ozna-
cza to dla fi rm wykonawczych du˝e u∏atwienie 
w pracach prowadzonych na budowie

• wyciskanie (ekstruzja) Êwie˝ej mieszanki. Roz-
mieszczenie w∏ókien w betonowej matrycy 
poÊrednie mi´dzy 2D i 3D. Tak formuje si´ g∏ównie 
elementy pokryç dachowych i p∏yty elewacyjne

• technologia natrysku. Do dyszy pistoletu na-
tryskowego osobno doprowadza si´ t∏oczonà 
pompà zapraw´ o odpowiednio dobranej kon-
systencji, osobno w∏ókno – rowing w postaci 
ciàg∏ej. W∏ókna ci´te sà na odcinki o po˝àdanej 
d∏ugoÊci w g∏owicy pistoletu i wydmuchiwane 
na zewnàtrz. Ich mieszanie z zaprawà nast´puje 
w strudze wystrzeliwanej w kierunku formowa-
nego elementu. W wyrobie nast´puje orientacja 
w∏ókien w p∏aszczyênie prostopad∏ej do kierunku 
natrysku (2D). EfektywnoÊç zbrojenia ocenia si´ 
na 1/3. Stosuje si´ dwie odmiany tej metody for-
mowania wyrobów GRC: natrysk r´czny do for-
my i natrysk automatyczny. Ta pierwsza meto-
da to uniwersalny sposób na otrzymywanie pre-
fabrykatów o skomplikowanych kszta∏tach (fot. 
2), wykonywanych cz´sto na indywidualne za-
mówienia. Natryskiem automatycznym wyko-
nuje si´ masowo typowe elementy. Przyk∏adowo 
na fot. 3 przedstawiono wk∏adki z GRC prze-
znaczone do bezwykopowej renowacji kana∏ów 
Êciekowych, a na fot. 4 metod´ ich stosowa-
nia. Dzi´ki tym wyrobom nietypowe kana∏y wy-
konywane w ubieg∏ym stuleciu g∏ównie z ceg∏y, 
a obecnie w znacznym stopniu zniszczone, zlo-
kalizowane przewa˝nie w obr´bie starej histo-

Metoda otrzymywania natrysk premix

ZawartoÊç w∏ókien (max) % wagowy 5 3

G´stoÊç w stanie suchym g/cm3 1,8 – 2,2 1,7 – 2,1

Zginanie

Napr´˝enie niszczàce, σMOR
MPa 20 – 30 10 – 20

Granica proporcjonaln. σLOP
MPa 7 – 13 5 – 10

Modu∏ Younga GPa 15 – 25 13 – 21

Rozciàganie Napr´˝enie niszczàce, σUTS
MPa 10 – 15 4 – 7

Âcinanie Napr´˝enie niszczàce MPa 7 – 12 4 – 6

OdpornoÊç na uderzenie (Charpy) N*mm/mm2 15 – 25 7 – 12

Skurcz suszenia % 0,1 – 0,2 0,1 – 0,2

PrzewodnoÊç cieplna W/m*K 0,9 – 1,5 0,9 – 1,5

RozszerzalnoÊç cieplna X*10-6/ºC 7 – 12 7 – 12

Tabela 1.
GRC – zaprawa zbrojona al-
kaloodpornym w∏óknem 
szklanym. W∏aÊciwoÊci.

Fot. 5.

Fot. 6.

Fot. 7.

Fot. 8.
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rycznej zabudowy, mogà byç naprawiane bez 
koniecznoÊci dewastacji nawierzchni.

• Beton konstrukcyjny z dodatkiem w∏ókien szkla-
nych AR. Krótkie w∏ókna szklane w iloÊci 0,6 kg 
– 1,8 kg na 1 m3 betonu konstrukcyjnego dodaje 
si´ w celu eliminacji lub ograniczenia sp´kaƒ skur-
czowych, wyst´pujàcych g∏ównie w elementach 
nawierzchni betonowych (fot. 5), tynkach i natry-
skiwanych warstwach zapraw remontowych. Ich 
dzia∏anie jest we wczesnym etapie dojrzewania be-
tonu podobne do powszechnie w tym celu stosowa-
nych w∏ókien polipropylenowych. W póêniejszych 
okresach równie˝ majà, w przeciwieƒstwie do 
w∏ókien PP, charakter w∏ókien zbrojàcych, bo-
wiem ich modu∏ spr´˝ystoÊci (72 GPa) jest znacz-
nie wy˝szy od modu∏u spr´˝ystoÊci betonu (20-30 
GPa). Dla porównania, modu∏ spr´˝ystoÊci Youn-
ga w∏ókien polipropylenowych jest znacznie ni˝szy 
i wynosi jedynie oko∏o 5 GPa.

Jednà z prób poszerzenia zastosowaƒ GRC otrzy-
mywanego metodà natrysku, jest pokrywanie bry∏ 
styropianowych, traktowanych jako szalunek traco-
ny, zaprawà z w∏óknem szklanym AR. 
• mogà to byç wyroby masywne, gdzie gruboÊç 

warstwy GRC to 10-20 mm. Tak otrzymywaç 
mo˝na ocieplane styropianem zamkni´te pane-
le os∏onowe bàdê pod∏ogowe, lub segmenty po-
mostów p∏ywajàcych

• innym przyk∏adem zastosowaƒ przestrzennych bry∏ 
styropianowych pokrywanych (tym razem cienkà, 
ok. 3 mm) warstwà GRC sà wyroby mogàce byç 
przydatne w reklamie bàdê scenografi i. Jest to 
technologia dnia dzisiejszego, lecz ∏atwoÊç wyko-
nania i niski koszt otrzymywania, niepalnoÊç i sto-
sunkowo du˝a trwa∏oÊç tego rodzaju przestrzen-
nych elementów, w porównaniu do technik trady-
cyjnych, pozwala mieç nadziej´, ˝e w najbli˝szej 
przysz∏oÊci zanotujemy szybki jej rozwój. Poni˝ej 
prezentuj´ jedno z mo˝liwych zastosowaƒ.

Âwiatowa wystawa Expo 2005 odbywajàca si´ 
w dniach 25 III – 25 IX w Aichi w Japonii. W pa-
wilonie polskim, zaprojektowanym przez biuro ar-
chitektoniczne Ingarden & Ewy przewidziano pre-
zentacj´ fragmentu odtwarzajàcego komor´ solnà 

kopalni w Wieliczce. Szczegó∏owy projekt i jego 
realizacja to autorstwo artysty scenografa Marka 
Grabowskiego. 
Otó˝ Êciany skalne i solne wykonane zosta∏y 
technikà pokrywania styropianowych bry∏ cienkà 
warstwà zaprawy z w∏ókami szklanymi. Pod∏oga 
komory natomiast to pigmentowany beton 
z w∏óknami szklanymi AR. Prace te wykona∏a fi rma 
GRC System z Krakowa.
Styropianowe bry∏y, formowane na kszta∏t Êcian 
skalnych (fot. 6), mocowane sà do stalowych ram 
i stela˝y przy pomocy metalowych kotew.
Pierwszym etapem prac by∏o pokrycie metalo-
wych elementów mastikiem gwarantujàcym dobrà 
przyczepnoÊç GRC do metalu (fot. 7).
Âwie˝o oczyszczonà z py∏ów styropianowà po-
wierzchni´ pokrywano natryskiem cienkà (do 
3 mm), warstwà zaprawy cementowej z w∏óknem 
szklanym (fot. 8).
Po stwardnieniu cementowej zaprawy faktura po-
wierzchni zdecydowanie ró˝ni∏a si´ od pierwotnej. 
Mo˝na jà równie˝ barwiç na dowolny kolor (fot. 9). 
Waga gabarytowo du˝ych elementów by∏a 
zaskakujàco niska (fot. 10), co by∏o bardzo istotne 
ze wzgl´du na koszty transportu „kopalni” w konte-
nerach (fot. 11) do Japonii.
Pod∏og´ „komory”, o gruboÊci 4 cm, wykonano 
w hali produkcyjnej z betonu o uziarnieniu kruszy-
wa do  8 mm, z pigmentowanego betonu (fot. 5) 
z dodatkiem krótkich w∏ókien szklanych AR.
JaÊniejsze pasma majàce imitowaç ˝y∏y solne wy-
konano zaprawà z zastosowaniem bia∏ego cemen-
tu (fot. 12).
Po stwardnieniu, ca∏oÊç pokrojono na odcinki, za-
pakowano i w kontenerach przetransportowano do 
Japonii. 
Ju˝ na miejscu, w Aichi, po z∏o˝eniu prefabryko-
wanych elementów w ca∏oÊç, komora uzupe∏niona 
zosta∏a o odpowiednio podÊwietlone autentyczne blo-
ki solne.
Mo˝liwoÊci technologiczne betonów z w∏óknem 
szklanym z pewnoÊcià nie zosta∏y wyczerpane. 
Czekamy na nowe rozwiàzania.

dr in˝. Marek Petri

Fot. 10.

Fot. 12.

Fot. 11.

Fot. 9.


