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OBLICZENIE SZEROKOĝCI
RYS PROSTOPADàYCH BELKI ĩELBETOWEJ
NA PODSTAWIE MECHANIKI ZNISZCZENIA**

1. WstĊp
Rozwój technologii betonu zaowocowaá w ostatnich dziesiĊcioleciach powstaniem betonów nowej generacji, które są odpowiedzią na koniecznoĞü uwzglĊdnienia w procesach
inwestycyjnych dodatkowych czynników związanych m.in. ze zwiĊkszonymi wymaganiami co do trwaáoĞci konstrukcji [19]. Konstrukcje Īelbetowe to ustroje z betonu wzmocnione w sposób celowy prĊtami lub taĞmami ze stali zbrojeniowej. W przypadku stosowania
takich konstrukcji w budownictwie specjalnym niezbĊdny jest dobór odpowiednich metod
i zakresu obliczeĔ w taki sposób, aby zostaáy uwzglĊdnione efekty niekorzystnych oddziaáywaĔ na konstrukcje.
WáaĞciwoĞcią belek Īelbetowych jest pojawianie siĊ rys w tych czĊĞciach, w których
naprĊĪenia osiągają wytrzymaáoĞü betonu na rozciąganie. Rysy powstające przy zginaniu są
w przybliĪeniu prostopadáe do gáównego zbrojenia i biegną, ze staáym rozstawem od brzegu
elementu do osi obojĊtnej [17]. NajwaĪniejszym parametrem, który charakteryzuje rysy jest
szerokoĞü jej rozwarcia. Metoda obliczania szerokoĞci rys zawarta w EC2 [16], oparta jest na
znanych od dawna podstawach teoretycznych [18], wykorzystanych m. in. w pracach [1, 2]
oraz w polskiej normie [14]. Wszystkie te normy podają zalecenia oraz wzory do obliczania tej wartoĞci, jednak wiadomo, Īe obliczone szerokoĞci rys wedáug wspomnianych norm
mogą znacznie róĪniü siĊ od otrzymanych podczas badaĔ doĞwiadczalnych.
Zastosowanie zasad mechaniki zniszczenia do opisania stanu naprĊĪenia zginanych
elementów Īelbetowych z rysami, a zwáaszcza do obliczenia szerokoĞci rozwarcia rys prostopadáych jest podejĞciem perspektywicznym [3]. Stąd w niniejszym pracy przedstawiono
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gáówne zaáoĪenia metody obliczania rozwarcia rys z wykorzystaniem ogólnych zaáoĪeĔ mechaniki zniszczenia oraz metody elementów skoĔczonych.

2. Wyznaczenie szerokoĞci rys prostopadáych
SzerokoĞü rys oblicza siĊ na podstawie uĞrednionych wartoĞci odksztaáceĔ w betonie i stali zbrojeniowej [15]. Na rysunku 1 podano gáówne zaáoĪenia wykorzystywane w obliczeniach. Górny wykres dotyczy odksztaáceĔ zbrojenia zginanego elementu, dolny zaĞ odksztaáceĔ betonu. Na odcinku
elementu miĊdzy rysami odksztaácenia zbrojenia są mniejsze od odksztaáceĔ w przekroju przez rysĊ.

Rys. 1. Odksztaácenia w zbrojeniu i betonie rozciąganym w chwili powstania rysy [15]

Caákując róĪnicĊ odksztaáceĔ stali İsm i betonu İcm na odcinku srm miĊdzy rysami, wyznacza siĊ Ğrednią szerokoĞü rysy:
wm =

# ^f - f h dy
s

ct

(1)

srm

PominiĊcie nieznanych (w stosunku do İs) odksztaáceĔ betonu rozciąganego İct pozwala
okreĞliü Ğrednią szerokoĞü rozwarcia rysy, jako iloczyn Ğredniego rozstawu rys srm i Ğrednich
odksztaáceĔ zbrojenia İcm w przekroju przez rysĊ (rys. 1):
wm , srm fsm , ^fsm - Dfsmh

(2)

Z kolei odksztaácenia zbrojenia İsm oblicza siĊ z funkcji naprĊĪeĔ w przekroju zarysowanym [15].

3. Model matematyczny belki Īelbetowej
W rozpatrywanym stanie naprĊĪeniowo-odksztaáceniowym belki Īelbetowej o przekroju prostokątnym, w której przy zginaniu momentem M w miejscu czystego zginania po372

wstaje system rys prostopadáych, przyjĊty model matematycznym przewiduje rozmieszczenie w streﬁe rozciągania rys o jednakowej dáugoĞci L z jednakowym rozstawem lcrc. Belka
jest rozpatrywana, jako prĊt o nieskoĔczonej dáugoĞci ze zbrojeniem taĞmowym w streﬁe
rozciąganej betonu (dotyczy to konstrukcji Īelbetowych ze zbrojeniem zewnĊtrznym [11],
albo stosowane uproszczenia przy obliczaniu zwykáych belek Īelbetowych ze zbrojeniem
prĊtowym w streﬁe rozciąganej). W warunkach páaskiego stanu naprĊĪenia pole przekroju
prĊtów zbrojeniowych przyjĊto, jako równomiernie rozáoĪone na szerokoĞci przekroju belki
w postaci warstwy sprĊĪystej [3]. Oprócz tego, w analizowanym przypadku zrezygnowano
z otulenia zbrojenia betonem, co oznacza rozmieszczenie zbrojenia w skrajnych wáóknach
przekroju poprzecznego.
Wspólna praca zbrojenia oraz betonu belki Īelbetowej powstaje wskutek przyczepnoĞci
pomiĊdzy nimi. Modelowanie tego procesu wykonuje siĊ przez podziaá przekroju belki Īelbetowej na trzy czĊĞci: zbrojenie, warstwa kontaktowa (WK) pomiĊdzy zbrojeniem a betonem, oraz podstawowa czĊĞü przekroju betonowego. Przez h1, h2 oraz h oznaczono wysokoĞü
warstwy zbrojenia, WK i podstawowej czĊĞci przekroju belki (rys. 2).

Rys. 2. Schemat belki Īelbetowej z rysami zbrojonej taĞmą z warstwą kontaktową

KoniecznoĞü wprowadzenia WK jest uwarunkowana wáaĞciwoĞciami betonu, który
znajduje siĊ streﬁe kontaktu. Na podstawie doĞwiadczeĔ ustalono [4], Īe karby proﬁlowania
zbrojenia wywoáują zjawiska destruktywne, w szczególnoĞci koncentracje naprĊĪeĔ w streﬁe
wspóádziaáania zbrojenia z betonem. W szeregu prac [3–5] proponuje siĊ nie przeprowadzaü
szczegóáowych badaĔ tego zjawiska, a ograniczaü siĊ jedynie przepisami i zasadami technicznej teorii przyczepnoĞci, wedáug której zaleĪnoĞci pomiĊdzy naprĊĪeniami a odksztaáceniami w WK są inne w porównaniu z odpowiednimi zaleĪnoĞciami materiaáów podstawowych. Ze wzglĊdu na tą teoriĊ, naprĊĪenie przyczepnoĞci Ĳ zaleĪy od przemieszczenia g
zbrojenia wzglĊdem przygranicznych wáókien WK. Związek (sprĊĪenie, powiązanie, wiązanie) nieliniowy(e) w WK pomiĊdzy naprĊĪeniami tnącymi przyczepnoĞci Ĳ a wartoĞcią g
podano w [5], jako:
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Z G2
g < gk
] g
] h2
ln ^1 + agh
(3)
x = [b
gk # g < gkr
]]
1 + ag
g $ gkr
\xmax
gdzie:
G2 — moduá sprĊĪystoĞci przy Ğcinaniu WK,
a i b — staáe przyczepnoĞci, które otrzymuje siĊ z badaĔ doĞwiadczalnych i zaleĪą od
rodzaju powierzchni zbrojenia, wytrzymaáoĞci oraz typu betonu,
gkr = (ɟ – 1)/a,
Ĳmɚx = b/ɟ — ɟ – podstawa logarytmu naturalnego.
WartoĞü gk oblicza siĊ, jako rozwiązanie równania:
0, 5xmax = b

ln ^1 + agh
,
1 + ag

przy 0 # gk < gkr

(4)

ZaleĪnoĞü pomiĊdzy g oraz odksztaáceniem Ȗxy wyraĪa siĊ stosunkiem [5]:
g = h2 cxy

(5)

W modelu matematycznym zbrojenie oraz podstawową czĊĞü przekroju belki moĪna
rozpatrywaü jako ciaáa sprĊĪyste, które charakteryzują siĊ początkowymi moduáami sprĊĪystoĞci Younga E1 i E oraz liczbami Poissona v1 i v.
PoniewaĪ zaleĪnoĞü pomiĊdzy wartoĞciami naprĊĪeĔ Ğcinających oraz odksztaáceniami
postaciowymi w WK są nieliniowe, to w celu znalezienia skáadowych stanu naprĊĪeniowo-odksztaáceniowego, moĪna zastosowaü metodĊ zmiennych parametrów sprĊĪystoĞci [6]. ZaleĪnoĞci pomiĊdzy skáadowymi naprĊĪeĔ ıij i odksztaáceĔ İij w WK moĪna przedstawiü w postaci
prawa Hooke’a, jednak ze zmiennymi parametrami w przypadku páaskiego stanu naprĊĪenia:
fxx = 1* ^vxx - v* vyyh
E
fyy = 1* ^vyy - v* vxxh
E
cxy = 1* xxy
G

(6)

WartoĞci ȿ*, n*, G* wyznacza siĊ wedáug zaleĪnoĞci:
Gi
1 + mGi
v* = 0, 5 - mGi
1 + mGi
*
1
G = Gi
3
E* =
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(7)

gdzie:
Gi = 3xi
ci
1 - 2n2
m=
3E2

UwzglĊdniając, Īe warstwa kontaktowa betonu ze zbrojeniem belki Īelbetowej jest strefą wysokich naprĊĪeĔ stycznych (tnących), przyjmuje siĊ, Īe w WK wartoĞci Ĳi oraz Ȗi są
zaleĪne jedynie od Ĳxy i Ȗxy i są odpowiednio równe:
xi = xxy
ci = cxy

(8)

Wyznaczanie stanu naprĊĪeniowo-odksztaáceniowego belki przeprowadzono metodą
elementów skoĔczonych. Belka zostaáa zamodelowana jako prĊt zbrojony, w którym zbrojenie i WK przyjmowano o wysokoĞci jednego elementu skoĔczonego. Poszukiwanymi
wartoĞciami byáy przemieszczenia wĊzáów siatki elementów skoĔczonych tego prĊta, które
wyznaczono ze znanego systemu liniowych równaĔ algebraicznych [7]:
6 K @"Q, = "F,

(9)

gdzie:
[K] — globalna matryca sztywnoĞci caáego systemu,
{Q} — wektor przemieszczeĔ wĊzáów,
{F} — wektor siá wĊzáowych, w którym podsumowano obciąĪenia zewnĊtrzne sprowadzone do wĊzáów.
Globalną macierz sztywnoĞci [K] otrzymano z kilku macierzy sztywnoĞci osobnych
elementów zbrojenia, WK oraz podstawowej czĊĞci belki. Do wymienionych macierzy
weszáy moduáy sprĊĪystoĞci E, E1 oraz liczby Poissona v i v1, ɚ takĪe obliczone wg formuáy (5) — wartoĞci E* i v* dla WK.
UwzglĊdniając zaleĪnoĞci (6) i (7), sprĊĪysto-plastyczne zadanie (z nieliniową
WK prĊta zbrojonego z systemem rys prostopadáych) sprowadza siĊ do rozwiązania kolejnych (ciągáych) zadaĔ sprĊĪystych. Przeprowadzono to metodą iteracyjną,
w której w pierwszym przybliĪeniu zaáoĪono w WK G i = 3G. Wówczas zmienne parametry sprĊĪystoĞci są wartoĞciami staáymi E * = E 2, v * = v 2, G * = G 2. NastĊpnie do
rozwiązywania zadania wykorzystano algorytm metody zmiennych parametrów sprĊĪystoĞci [6].
OdlegáoĞü miĊdzy rysami 1ɫrc obliczono wg wzoru [8]:
lcrc = k1 n1 u1 h1

(10)
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gdzie:
Wpl
-2
n1 Ws
u1 = As
p1
E
n1 = 1
E
k1 =

W tym wzorze:
Wpl i Ws — sprĊĪysto-plastyczne momenty (wskaĨniki) wytrzymaáoĞci przekroju belki
wzglĊdem strefy rozciąganej przed i po pojawiania siĊ rysy;
As i ɪ1 — pole przekroju oraz parametr przekroju poprzecznego zbrojenia, wspóáczynnik Ș1 uwzglĊdnia typ oraz proﬁl zbrojenia i dla prĊtów zbrojeniowych o powierzchni Īebrowanej przyjmuje siĊ równy 0,7.
Przy zwiĊkszeniu wartoĞci momentu zginającego rysa zaczyna propagowaü w przypadku, kiedy wspóáczynnik natĊĪenia naprĊĪenia KI osiąga wartoĞü krytyczną KIC dla danego
materiaáu. Wspóáczynnik natĊĪenia naprĊĪenia oblicza siĊ wedáug wzoru [7]:
K12 = EJ

(11)

gdzie:

# `W $ n

J=

x

C

- vij 2ui n jj ds
2x

^i = 1, 2; j = 1, 2h

J — niezaleĪna od obwodu caáka Czerepanowa-Raisa,
C — obwód, który wyznacza siĊ w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówki zegara dookoáa wierzchoáka rysy, wzglĊdem osi Oy,
W — gĊstoĞü energii odksztaácenia,
nj — skáadowa wektora jednostkowego normy zewnĊtrznej do obwodu,
ui — skáadowa wektora przemieszczeĔ.
CaákĊ J oblicza siĊ przy pomocy znanych skáadowych stanu naprĊĪeniowo-odksztaáceniowego. WartoĞü KIC oblicza siĊ wedáug znanego wzoru empirycznego [9], w którym
wartoĞü moduáu przyczepnoĞci K (K = KIC(0,5ʌ)0,5) wyraĪa siĊ przez wytrzymaáoĞü kostkową
betonu R (R20):
K=2 R R
K = 38 4 R
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przy R # 350
przy K > 350

(12)

gdzie:
R — podano w KG/cm2,
K — podano w KG/cm3/2.
Dla znanej wczeĞniej dáugoĞci rysy, oblicza siĊ wartoĞü KI, którą porównuje siĊ z wartoĞcią
KIC. W przypadku ich róĪnicy, dáugoĞü rysy przyjmuje siĊ inną. ProcedurĊ powtarza siĊ do uzyskania zbieĪnych wartoĞci. W takim przypadku przyjmuje siĊ, Īe dáugoĞü rysy jest wyznaczona.
Obliczanie rys w belce Īelbetowej zbrojonej taĞmą stalową moĪna wykonaü równieĪ
z wykorzystaniem metody elementów skoĔczonych. Zamodelowano prĊt o wysokoĞci h,
szerokoĞci b oraz dáugoĞci 6h. System wielu rys w belce zamieniono na system z trzema
rysami (rys. 2). Obliczenia przeprowadzono dla rysy Ğrodkowej. UwzglĊdniając symetrie
belki z rysami, rozpatrywana jedynie jej poáowĊ, dla której zostaáa zbudowana siatka numeryczna z elementów skoĔczonych, zawierająca 400 liniowych czterokątnych komórek elementarnych. Ukáad wspóárzĊdnych xy przyjĊto z początkiem w dolnej czĊĞci siatki. OĞ Oy
skierowano wzdáuĪ rysy, Ox — wzdáuĪ dolnych wáókien zbrojenia. WarstwĊ zbrojenia oraz
WK przyjĊto o wysokoĞci jednego elementu skoĔczonego. Siatka numeryczna byáa zagĊszczana w pobliĪu wierzchoáków oraz osi rys. WartoĞü szerokoĞci rozwarcia rysy wyznaczono
podwajając wartoĞü przemieszczenia wĊzáa (poniewaĪ rozpatrywano poáowa prĊta), który
znajdowaá siĊ na pograniczu WK i podstawowej czĊĞci przekroju belki.

4. Obliczenia liczbowe oraz wyniki obliczeĔ
W celu weryﬁkacji proponowanej metody obliczania rozwarcia rys, uzyskane wyniki porównano z wynikami badaĔ doĞwiadczalnych [10] oraz z wynikami obliczeĔ szerokoĞci rys w streﬁe czystego zginania belki Īelbetowej wedáug norm [1, 2] oraz Eurokodu
2 [13, 15–17]. Wszystkie oznaczenia we wzorach obliczeniowych pozostawiono zgodnie
z przyjĊtymi w oryginaáach wykorzystanych Norm.
W normie SNiP 1989 [1] obliczenia wartoĞci szerokoĞci rozwartoĞci rys prostopadáych
acrc wykonuje siĊ wedáug wzoru:
acrc = d{i vs 20^3, 5 - 100n h3 d
Es

(13)

Wg Eurokodu 2 [15] szerokoĞü rys wk moĪna obliczyü ze wzoru:
wk = sr,max ^fsm - fcmh

(14)

w którym:
sr,max — maksymalny rozstaw rys,
İsm — Ğrednie odksztaácenie zbrojenia,
İcm — Ğrednie odksztaácenie betonu miĊdzy rysami.
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WartoĞü İsm – İcm moĪna obliczaü ze wzoru:

fsm - fcm =

vs - k1

fct,eff
^1 + ae p p,eff h
t p,eff
Es

(15)

gdzie:
ıs — naprĊĪenie w zbrojeniu rozciąganym, obliczone przy zaáoĪeniu, Īe przekrój
jest zarysowany,
Įe — stosunek Es/Ecm.
t p,eff =

As + p12 A p
Ac,eff

(16)

Ap, Ac,eff, ȟ1 — jak zdeﬁniowano w [16].
Obliczenia liczbowe przeprowadzono dla belki badawczej o parametrach podanymi
w pracy [10] (belka BI-3):
h = 0,365 m, b = 0,144 m, ȿ1 = 190000 ɆPɚ, R = 54,9 ɆPɚ, Ɇɫrc = 12,7 kNm, ȡ = 0,94%,
As = 4,94·10-4 m2,
gdzie:
b — szerokoĞü belki,
ȡ — stopieĔ zbrojenia,
Ɇɫrc — moment rysujący,
As — pole przekroju zbrojenia.
acrc, MPa

ıxx, MPa
Rys. 3. ZaleĪnoĞci szerokoĞci rozwarcia rys od naprĊĪenia w zbrojeniu ıxx
wg proponowanej metody [12]
wg Eurokodu 2 [16]
wg wzoru podanego w [1]
wg wzoru podanego w [2]
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wg badaĔ doĞwiadczalnych w [10]

WysokoĞü zbrojenia h1 w siatce elementów skoĔczonych modelu wyznaczono, jako stosunek wartoĞci As do szerokoĞci belki b. WysokoĞü WK przyjĊto równą wysokoĞci taĞmy
(h2 = h1). LiczbĊ Poissona v1 dla stali przyjĊto 0,3; dla betonu oraz WK (początkowy) — 0,2.
Moduá sprĊĪystoĞci betonu i granicĊ plastycznoĞci zbrojenia stali klasy A-IV (20XGST) podano w pracy [8].
Obliczenia wykonano do chwili osiągniĊcia w zbrojeniu, w przekroju zarysowanym
naprĊĪeĔ normalnych ıxx równych granicy plastycznoĞci (400 MPa). Na wykresach (rys. 3)
pokazano zaleĪnoĞci szerokoĞci rozwarcia rys od naprĊĪeĔ w zbrojeniu w przekroju zarysowanym ıxx.

5. Wnioski
1) Wyniki obliczeĔ przeprowadzonych wedáug zaproponowanej metody, zadowalająco
zgadzają siĊ z wynikami badaĔ doĞwiadczalnych. Maksymalna róĪnica pomiĊdzy wynikami badaĔ doĞwiadczalnych a wynikami obliczeĔ stanowi 13,9%, 108,1 % — dla
wzoru podanego w [1], 48,7% — dla wzoru podanego w [2] oraz 32,4% — dla wzoru
podanego w [16]. Minimalna róĪnica wynosi odpowiednio — 1,6%, 15,8%, 62,1% oraz
12,0%.
2) Wykorzystanie przedstawionej w artykule metody obliczenia szerokoĞci rozwarcia rys
prostopadáych w belkach Īelbetowych umoĪliwia osiągniĊcie lepszej dokáadnoĞci wyników obliczeĔ w porównaniu ze stosowanymi metodami w normach projektowania.
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