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WP£YW DOBORU PRÊTÓW ZBROJENIOWYCH NA ROZK£AD
NAPRÊ¯EÑ W ELEMENCIE BETONOWYM
THE INFLUENCE OF THE CHOICE OF REINFORCEMENT'S BARS
ON STRESS DISTRIBUCTION IN CONCRETE ELEMENT
W elementach ¿elbetowych przyczepnoæ w du¿ym stopniu decyduje o rozk³adzie naprê¿eñ w stali i betonie po zarysowaniu. Wyniki badañ wskazuj¹, ¿e mo¿e mieæ ona wp³yw równie¿ na pracê elementów przed zarysowaniem. W celu szerszego rozpoznania wp³ywu doboru zbrojenia (rednicy i rozstawu prêtów) na rozk³ad naprê¿eñ w betonie przed zarysowaniem
wykonano obliczenia numeryczne, które przedstawiono w artykule.
The bond determines stress distribution in steel and concrete after cracking. Based on experimental data concerning
slightly reinforced concrete beams, it seems that it may also influences element's work before cracking. In the paper the
results of numerical calculations, which have been done to explain how the choice of reinforcement (diameter and distance
of steel bars) influences stress distribution in concrete before cracking are presented.

1. Wprowadzenie
Przyczepnoæ jest g³ównym czynnikiem warunkuj¹cym wspó³pracê betonu i stali. Na mechanizm przyczepnoci g³ównie maj¹
wp³yw: a) chemiczne wi¹zanie obu materia³ów, b) adhezja, c) wzajemne zazêbianie obu materia³ów. Skurcz ma korzystny wp³yw na
przyczepnoæ, gdy¿ wywo³uje koncentryczny ucisk prêta w betonie.
Na rysunku 1 pokazano ideowy wykres rozk³adu naprê¿eñ przyczepnoci miêdzy betonem i stal¹ τp(x) oraz naprê¿eñ σs(x) w wyci¹ganym prêcie o rednicy d.
Funkcja opisuj¹ca rozk³ad naprê¿eñ przyczepnoci nie jest, jak
dot¹d dok³adnie znana. Równie¿ nie ma jednoznacznie okrelonych
granicznych naprê¿eñ przyczepnoci τp,max=fp. W zwi¹zku z tym operuje siê czêsto redni¹ wartoci¹ naprê¿eñ przyczepnoci τ p .

Naprê¿enia styczne (przyczepnoæ miêdzy stal¹ i betonem) powoduj¹ zmianê naprê¿eñ w zabetonowanym prêcie a naprê¿enia przyczepnoci s¹ tym wiêksze, im szybszy jest wzrost si³y wyci¹gaj¹cej
T. Natomiast zwiêkszenie obwodu prêta u obni¿a naprê¿enia przyczepnoci (rys. 2).
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Rys. 2. Schemat obci¹¿enia prêta stalowego
Znaj¹c rozk³ad naprê¿eñ przyczepnoci, si³ê T mo¿na wyznaczyæ
ze wzoru (1)
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W zagadnieniach praktycznych istotna jest d³ugoæ zakotwienia
lf niezbêdna ze wzglêdu na maksymaln¹ si³ê, która mo¿e wyst¹piæ
w prêcie przy osi¹gniêciu granicy plastycznoci stali fy. Przyjmuj¹c,
¿e zerwanie przyczepnoci nastêpuje, gdy naprê¿enia w betonie osi¹gn¹ redni¹ wytrzyma³oæ betonu na rozci¹ganie τ p =fctm, otrzymujemy:
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Iloraz przekroju prêta do jego obwodu maleje wraz ze rednic¹,
co wskazuje na korzystniejsze, z punktu widzenia przyczepnoci
warunki pracy prêtów o ma³ej rednicy.
Wyprowadzone zale¿noci zosta³y oparte jednak na du¿ych
uproszczeniach. Operowanie rednimi naprê¿eniami przyczepnoci
jest ju¿ du¿ym uproszczeniem, a dodatkowo dochodzi za³o¿enie, ¿e

τ p =fctm , którego poprawnoæ te¿ jest problematyczna.

Rys. 1. Rozk³ad naprê¿eñ przyczepnoci miêdzy betonem i stal¹ τp(x)
oraz naprê¿eñ w wyci¹ganym prêcie σs(x)

Uznany jest pogl¹d, ¿e przyczepnoæ decyduje o rozk³adzie naprê¿eñ w stali i betonie wzd³u¿ prêta po zarysowaniu. Jest wiele prac,
w których analizowany jest wp³yw przyczepnoci na szerokoæ roz-
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warcia i rozstaw rys w elementach ¿elbetowych, np.[1] do [9]. Badacze podkrelaj¹, ¿e na szerokoæ rozwarcia rys w istotny sposób wp³ywa rednica prêtów zbrojeniowych.
Badania dowiadczalne i analizy numeryczne dotycz¹ce zginanych elementów s³abo zbrojonych, przeprowadzone na WIBiS Politechniki Lubelskiej [10], [11] wykaza³y, ¿e dobór prêtów zbrojeniowych mo¿e mieæ wp³yw na pracê tych elementów równie¿ przed
zarysowaniem, w tym tak¿e na ich rysoodpornoæ.
Badania dowiadczalne przeprowadzono na belkach zginanych
o wymiarach przekroju 150 × 300mm i d³ugoci 3m. Na podstawie
uzyskanych wyników stwierdzono wzrost rysoodpornoci belek s³abo zbrojonych w zale¿noci od zastosowanego zbrojenia. Wzrost ten
jest proporcjonalny do przekroju zbrojenia oraz nie bez znaczenia
jest dobór prêtów zbrojeniowych. Obliczenia numeryczne, w których
zamodelowano belki o wymiarach zgodnych z belkami badawczymi,
potwierdzi³y to spostrze¿enie. Porównano wyniki obliczeñ dotycz¹cych dwóch belek, w których przekrój zastosowanego zbrojenia by³
taki sam a ró¿nica polega³a na doborze prêtów zbrojeniowych:
3φ4.5mm lub 5φ3.5mm. Otrzymano wiêksz¹ rysoodpornoæ belki,
w której zastosowano wiêksz¹ iloæ prêtów o mniejszej rednicy. Na
rys. 3 zestawiono rozk³ady naprê¿eñ na wysokoci belki w strefie
rozci¹ganej w przekroju przez zamodelowan¹ rysê w dwóch obliczanych belkach przy takim samym obci¹¿eniu. Na ich podstawie stwierdzono, ¿e dobór prêtów zbrojeniowych wp³yn¹³ na przebieg zarysowania. W belce o zbrojeniu 5φ3.5mm nast¹pi³ mniejszy spadek
naprê¿eñ, co wiadczyæ mo¿e, ¿e zarysowanie przebiega wolniej ni¿
w belce o zbrojeniu 3φ4.5mm.
0.30

cie 22mm, natomiast otulina w obu prêtach by³a taka sama 24mm.
Na rysunku 4 pokazano schematy statyczne obu elementów i przyjête siatki elementów skoñczonych.
a)

b)

Rys. 4. Schemat statyczny elementu a) z trzema prêtami φ4,5mm,
b) zpiêcioma prêtami φ3mm
By mo¿liwa by³a analiza naprê¿eñ w elementach w stanie czystego rozci¹gania przyjêto w obliczeniach p³aski stan naprê¿enia. Warunek osi¹gniêcia stanu granicznego w przypadku stali sprawdzono wg
hipotezy Misesa-Hubera:
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a w przypadku betonu wed³ug hipotezy Druckera-Pragera:
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Rys. 3. Porównanie rozk³adu naprê¿eñ w strefie rozci¹ganej w belkach ze zbrojeniem 3φ4.5 i 5φ3.5 w tym samym etapie obci¹¿enia
W celu dok³adniejszego wyjanienia stwierdzonego dowiadczalnie wp³ywu doboru zbrojenia na rysoodpornoæ elementów z betonu
zbrojonego wykonano dodatkowe obliczenia numeryczne. Na podstawie uzyskanych wyników przeprowadzono analizê wp³ywu doboru zbrojenia (rednicy i rozstawu prêtów zbrojeniowych) na rozk³ad
naprê¿eñ w betonie przed zarysowaniem ze szczególnym uwzglêdnieniem rozk³adu naprê¿eñ przyczepnoci.

2. Obliczenia numeryczne

)

= 0,50 ; κ =

6 c cos ϕ

3 (3 − sin ϕ )

= 1,59 MPa

gdzie: φ = 65o- kat tarcia wewnêtrznego; c = 2.278 Mpa - kohezja.
Obliczenia wykonano przy u¿yciu modu³u APAK0 programu
ALGOR z uwzglêdnieniem nieliniowych charakterystyk materia³ów.
Charakterystyki stali i betonu pokazano na rys. 5. Wielkoci parametrów wytrzyma³ociowych stali i betonu przyjêto o takich wartociach,
jakie otrzymano w badaniach dowiadczalnych.
a)

tg ϕ=Es=2.05 105 MPa

fy=274.5

b)

4

tg ϕ=Ec=2.22 10 MPa

f c =20.54

2.1. Model obliczeniowy
W obliczeniach numerycznych u¿yto dwa rodzaje elementów
betonowych zbrojonych, ró¿ni¹cych siê doborem prêtów zbrojeniowych. W pierwszym elemencie zastosowano 3 prêty o rednicy
φ4.5mm a w drugim 5 prêtów o rednicy φ3mm. Wymiary elementów wynosz¹ : szerokoæ 150mm, wysokoæ 204mm. Odleg³oci miêdzy prêtami w I-szym elemencie wynosz¹ 44mm a w II-gim elemen-

2 sin ϕ

3 (3 − sin ϕ )

σ [MPa]

0.00

(

1
(σ 1 − σ 2 )2 + σ 12 + σ 22 ≥ κ
6

[kPa]
σ[MPa]

0.06

44

(σ 1 − σ 2 )2 + σ 12 + σ 22

ϕ
.

ε

ε

ϕ

z [m]

0.24

fct =1.48
.

Rys. 5. Charakterystyki materia³owe: a) stali, b) betonu
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2.2. Wyniki obliczeñ
W wyniku obliczeñ uzyskano miêdzy innymi rozk³ady naprê¿eñ g³ównych, normalnych σzz i stycznych τzy w kolejnych etapach obci¹¿enia. Przyk³adana si³a wypadkowa zmienia³a siê od
0 do 600N. W artykule zaprezentowano uzyskane rozk³ady naprê¿eñ w etapie przed osi¹gniêciem stanu granicznego przy sile
P=351N. Na rys. 6 przedstawiono rozk³ady naprê¿eñ w elemencie
zbrojonym 3-ma prêtami φ4.5mm, a na rys. 7 w elemencie zbrojonym 5-ma prêtami φ3mm.

Miejsce i moment pojawienia siê granicznych naprê¿eñ normalnych nie ró¿ni siê w obu rozpatrywanych elementach. W belce 3φ4.5
i w belce5φ3mm wystêpuje on przy sile P=366N w odleg³oci 48.0mm
od skraju elementu.
Inaczej przebiega uplastycznienie betonu w obu elementach. Na
rys. 8 porównano rozk³ady naprê¿eñ normalnych w etapie po osi¹gniêciu stanu granicznego przy sile P=366N i przy P=380N.
Naprê¿enia graniczne w obu belkach pojawiaj¹ siê przy si³ach
o wartociach zbli¿onych, ale przebieg uplastycznienia w belce
5φ3mm jest wolniejszy ni¿ w belce 3φ4.5mm, co pokazano na rys.8.

a)

b)

a)

b)

c)

d)

c)

d)

Rys. 6. Rozk³ad naprê¿eñ a) maksymalnych, b) minimalnych, c) normalnych, d) stycznych w elemencie z 3-ma prêtami
a)

c)

b)

Rys. 8. Wykres naprê¿eñ normalnych w obu typach elementu w etapie po przekroczeniu stanu granicznego: a) i b) przy P=366N;
c) i d) przy P=380N.

3. Podsumowanie

d)

Rys. 7. Rozk³ad naprê¿eñ a) maksymalnych, b) minimalnych, c) normalnych, d) stycznych w elemencie z 5-ma prêtami
Na podstawie uzyskanych wyników mo¿na stwierdziæ, ¿e wczeniej powstanie zarysowanie w elemencie ni¿ utrata przyczepnoci
miêdzy betonem a stal¹, gdy¿ naprê¿enia normalne zosta³y przekroczone przy jeszcze nie osi¹gniêtych granicznych naprê¿eniach stycznych. Rozk³ad naprê¿eñ stycznych mo¿na uto¿samiaæ z rozk³adem
naprê¿eñ przyczepnoci. W etapie obci¹¿enia, poprzedzaj¹cym zarysowanie betonu (przekroczenie stanu granicznego, gdy
σmax=fctm=1.48MPa), naprê¿enia styczne nie przekraczaj¹ jeszcze
1MPa. Rozk³ad naprê¿eñ stycznych inaczej przedstawia siê w obszarze miêdzy prêtami ni¿ w otulinie prêtów. Mo¿na zauwa¿yæ, ¿e zasiêg naprê¿eñ stycznych jest wiêkszy w elemencie o zbrojeniu
3φ4.5mm ni¿ w elemencie, w którym przyjêto wiêksz¹ liczbê prêtów
5φ3mm.
Widoczne s¹ równie¿ ró¿nice w rozk³adach naprê¿eñ normalnych
i maksymalnych w analizowanych elementach w zale¿noci od przyjêcia prêtów zbrojeniowych.

W artykule porównano, uzyskane w wyniku obliczeñ numerycznych, rozk³ady naprê¿eñ g³ównych maksymalnych i minimalnych oraz
naprê¿eñ normalnych i stycznych w dwóch elementach zbrojonych,
ró¿ni¹cych siê doborem prêtów zbrojeniowych. Celem tego porównanie by³a ocena wp³ywu doboru zbrojenia na przebieg zarysowania
i rysoodpornoæ elementów ¿elbetowych. Obliczenia wykonano by
dok³adniej przeledziæ proces powstawania rys i rozk³ad naprê¿eñ
przyczepnoci w analizowanych elementach z betonu w zale¿noci
od przyjêtej rednicy betonu.
Na podstawie obliczeñ stwierdzono, ¿e zarysowanie zosta³o zainicjowane w obu elementach przy tym samym obci¹¿eniu. Zatem
przeprowadzone obliczenia nie potwierdzi³y wp³ywu rednicy prêtów na rysoodpornoæ elementów zbrojonych. Takie wnioski wysuniêto na podstawie wczeniej wykonanych badañ dowiadczalnych
i obliczeñ numerycznych.
Obliczenia przedstawione w artykule wykonano przy u¿yciu prostego modelu w p³askim stanie naprê¿enia. W zwi¹zku z tym wyniki
obliczeñ nale¿y odpowiednio interpretowaæ. Dobór prêtów uwarunkowany jest dwoma zale¿nymi od siebie czynnikami, a mianowicie
dobór mniejszej rednicy zbrojenia przy zachowaniu takiego samego
sumarycznego przekroju zbrojenia w przekroju belki, to jednoczenie mniejsze odleg³oci miêdzy prêtami. Zatem w obliczeniach, przy
dobranym p³askim modelu elementu, nale¿y analizowaæ wp³yw rozstawu prêtów a nie ich rednicy na rozk³ady naprê¿eñ.
Porównuj¹c uzyskane rozk³ady naprê¿eñ stwierdzono ró¿nice
w ich przebiegu w zale¿noci od dobranego zbrojenia. Im mniejsze
odleg³oci miêdzy prêtami tym obszar wystêpowania najwiêkszych
wartoci naprê¿eñ jest mniejszy. Zwraca uwagê fakt, ¿e naprê¿enia
rozk³adaj¹ siê inaczej w betonie miêdzy prêtami ni¿ w betonie otulaj¹cym prêty. Najwiêksza koncentracja naprê¿eñ maksymalnych i nor-
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malnych ma miejsce wokó³ prêtów rodkowych. Od prêtów rodkowych rozpoczyna siê równie¿ uplastycznienie betonu i st¹d, jak nale¿y siê spodziewaæ, rozpocznie siê propagacja rysy.
Wykonane obliczenia wskazuj¹, ¿e dobór prêtów zbrojeniowych
ma wp³yw na rozk³ad naprê¿eñ stycznych i normalnych w betonie
przed zarysowaniem. Nie stwierdzono jednak by mia³ on wp³yw na
wartoæ obci¹¿enia, przy którym rozpoczyna siê proces uplastycznienia betonu. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e obliczenia by³y przeprowadzone na prostym modelu przy przyjêciu, ¿e beton jest materia³em sprê¿ysto-plastycznym. W rzeczywistoci beton rozci¹gany charakteryzuje
siê os³abieniem w zakresie pokrytycznym i tak zosta³ on przyjêty
w zamodelowanym pamie mikrorys we wczeniejszych obliczeniach
(rys. 3). St¹d mog¹ wynikaæ ró¿nice w wynikach obliczeñ, jak rów-

nie¿ z faktu, i¿ przedstawione w artykule obliczenia przeprowadzono
na elemencie p³askim poddanym rozci¹ganiu, a wczeniejsze wykonano na zamodelowanej belce trójwymiarowej.
Przeprowadzone obliczenia zosta³y potraktowane jako pilotuj¹ce. Przewiduje siê wykonanie dalszych obliczeñ uwzglêdniaj¹cych
specyficzne zachowanie betonu w strefie przyczepnoci do stali i dok³adniejsze trójwymiarowe zamodelowanie elementu.
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