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Do powstania niniejszej pracy w mniejszym lub większym stopniu przyczyniło się tak wiele osób, 
że nie sposób podziękować imiennie wszystkim, niemniej jednak postaram się wyróżnić osoby, 
których wkład w moją pracę uważam za nieoceniony. Na samym początku chcę podziękować 
najważniejszej osobie w moim życiu, mojej ukochanej narzeczonej. Jej wyrozumiałość, 
cierpliwość, wsparcia oraz pomoc pozwoliły mi poświęcić sporą część mojego życia na pracę 
naukową. Przepraszam ją również za wszystkie te chwile kiedy to mimo bycia razem, umysłem 
obecny byłem na łonie moich rozważań naukowych. Mam nadzieję, że wszystkie te wieczory 
i weekendy, które zamiast jej poświęcałem na pracę naukową okażą się owocne dla polskiej 
i światowej nauki.  

Trzymana przez Państwa w rękach praca nie mogła by powstać gdyby nie znakomity wkład jej 
opiekunów naukowych, prof. dr. inż. Kazimierza Furtaka oraz dr. inż. Bogusława Zająca. To 
dzięki ich pracy, zaangażowaniu oraz wsparciu merytorycznemu udało mi się przygotować 
profesjonalne i w pełni merytoryczne opracowanie mojej pracy. Dziękuję im za wytrwałość 
podczas dyskusji, otwartość na moje pomysły, liczne krytyczne uwagi oraz pomoc 
w  przygotowaniu elementów badawczych oraz realizację samych badań doświadczalnych. 
Dziękując za pomoc w przygotowaniu elementów badawczych, a w szczególności elementów 
do badań połączenia ścinanego oraz zespolonych belek drewniano-szklanych, szczególne 
podziękowania należą się Antoniemu Rodackiemu oraz dr. inż. Bogusławowi Zającowi. 

Każda działalność, czy to naukowa czy przemysłowa, nie jest możliwa do zrealizowania bez 
wsparcia finansowego. W związku z tym, wspomnienia wymaga fakt, że badania przedstawione 
w rozprawie zrealizowano ze środków przyznanych przez Dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej 
Politechniki Krakowskiej w ramach grantu o numerze L-1/369/2016/DS-M. Nowoczesna nauka 
to również współpraca z przemysłem, bez której nie ma wdrożeń, a wykonana przez badaczy 
praca może pozostać bezużyteczna. W prowadzone na potrzeby niniejszej pracy badania 
zaangażowane były również firmy komercyjne, firma FAKRO Sp. z o. o. z Nowego Sącza, która 
udostępniła elementy szklane do budowy belek zespolonych oraz firma Sika Polska SA, która 
udostępniła materiały polimerowe do badań.  

Jakość wykonanych badań doświadczalnych zależy od dostępnego sprzętu, ale przede 
wszystkim od załogi laboratorium. W tym miejscu pragnę podziękować całej załodze 
Laboratorium Materiałów i Konstrukcji Budowlanych Politechniki Krakowskiej pod 
kierownictwem dr. inż. Stanisława Kańki za profesjonalizm w realizacji badań, pomoc zarówno 
techniczną jak i merytoryczną oraz wyrozumiałość dla czasochłonności prowadzonych badań. 
Zastosowane w trakcie badań nowoczesne metody pomiaru optycznego były natomiast 
możliwe dzięki życzliwej pomocy i współpracy ze strony mgr. inż. Marcina Tekieli. Jako człowiek 
bardzo otwarty na współpracę interdyscyplinarną mgr inż. Marcin Tekieli zapewnił 
profesjonalny sprzęt do wykonania badań, przeprowadził proces archiwizacji danych 
pomiarowych oraz przygotował i opracował wyniki pomiarów optycznych. Dodatkowo, 
wsparcie ogromną wiedzą specjalistyczną w obrębie zagadnienia pomiarów optycznych 
pozwoliło mi na pogłębienie mojej własnej wiedzy w tym temacie oraz profesjonalne 
opracowanie opisu metody na potrzebę niniejszej pracy. 

W związku z coraz większą dostępnością komputerów dużych mocy obliczeniowych, niejako 
standardem stała się walidacja numeryczna wykonanych badań doświadczalnych. 
Przeprowadzenie złożonych obliczeń numerycznych Metodą Elementów Skończonych 
zespolonych belek drewniano-szklanych w fazie postkrytycznej, których wyniki zostały 



 

 

 

 

przedstawione w opracowaniu zrealizowano w ramach grantu timberglassbeams 
zrealizowanego na platformie PLGrid w ACK Cyfronet w Krakowie. 

Nie sposób nie wspomnieć w tym miejscu człowieka, którego spotkanie zaowocowało moim 
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dr  inż. Marcin Kozłowski nie tylko podsunął mi pomysł przedmiotu badań naukowych, ale 
również zaoferował mi swoją bezinteresowną pomoc. To dzięki Marcinowi udało mi się zdobyć 
dostęp do części z bardzo trudno dostępnych pozycji literaturowych, a ponadto niejednokrotnie 
udzielał mi wsparcia merytorycznego w kwestiach związanych konstruowaniem, badaniem 
i modelowaniem zespolonych belek drewniano-szklanych.  

Na końcu pragnę podziękować wszystkim życzliwym ludziom, których spotkałem na drodze 
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STOSOWANE SYMBOLE I OZNACZENIA 

A – pole powierzchni przekroju poprzecznego; 

a – odległość między środkami ciężkościami przekrojów części elementu; 

b i h – odpowiednio szerokość i wysokość elementu; 

C10, C01 i D1 – stałe materiałowe modelu Mooney’a-Rivlina zależne od temperatury; 

E – moduł sprężystości; 

E0 – początkowy moduł sprężystości; 

EIeff – sztywność giętna belki policzona metodą γ; 

F – siła osiowa; 

f – częstotliwość zmiany obciążeń; 

fv – wytrzymałość kleju na ścinanie; 

G – moduł odkształcenia postaciowego; 

G0 – początkowy moduł odkształcenia postaciowego; 

𝐼1 – pierwszy niezmiennik dewiatora macierzy odkształceń; 

𝐼2 – drugi niezmiennik dewiatora macierzy odkształceń; 

Jel – sprężysty przyrost objętości na skutek ekspansji termicznej; 

K0 – moduł objętościowy; 

Ka – sztywność postaciowa spoiny klejowej; 

l – długość; 

leff – rozpiętość belki; 

M – moment zginający; 

L – liczba cykli obciążenie-odciążenie; 

n – stosunek modułu sztywności szkła do modułu sztywności drewna; 

Li – liczba cykli w rozpatrywanym momencie; 

R – wytrzymałość doraźna materiału; 

R12 – wartości wytrzymałości drewna dla wilgotności 12%; 

RL – wartość wytrzymałości zmęczeniowej materiału przy danej liczbie cykli 
obciążenie-odciążenie; 

r, β, m – zmienne charakteryzujące efekt Mullina w materiale w programie ABAQUS CAE; 

Q – siła ścinająca; 

ta – grubość spoiny klejowej na powierzchniach bocznych rowka; 

ha – grubość spoiny klejowej na powierzchni dennej rowka; 

U – energia sprężysta; 



 

 

 

 

u – ugięcie; 

�̃�𝑑𝑒𝑣(𝜆𝑖) – dewiatorowa część gęstości energii odkształcenia dla hiperelastycznej wartości 
własnej; 

�̃�𝑣𝑜𝑙(𝐽𝑒𝑙) – objętościowa część gęstości energii odkształcenia dla hipersprężystej wartości 
własnej; 

v – prędkość przykładania obciążenia; 

W – wskaźnik wytrzymałości przekroju (względem „mocniejszej” osi); 

w – wilgotność materiału; 

wa – głębokość spoiny klejowej; 

da – szerokość spoiny klejowej; 

α, γP – współczynniki sztywności metody Pischla; 

𝛼𝑖 – współczynnik metody Ogdena; 

γ – odkształcenie kątowe; 

γγ – współczynnik sztywności belki metody γ; 

𝛿 – przemieszczenie bezwzględne; 

∆𝐹 – przyrost siły (sumę obu sił skupionych); 

∆𝑢 – przyrost ugięcia elementu w środku jego rozpiętości odpowiadający przyrostowi 
siły ∆𝐹; 

Δσ – podwójna amplituda naprężeń, rozpiętość naprężeń równa σmax- σmax; 

ε – odkształcenie liniowe; 

𝜂  – zmienna zniszczenia; 

𝜆𝑖 – wartości własne potencjału dewiatora macierzy odkształcenia; 

𝜈 – współczynnik Poissona; 

ρ – współczynnik asymetrii równy σmin/ σmax,; 

σA – amplituda naprężeń równa Δσ/2; 

σm – naprężenie średnie w czasie cyklu równe (σmax+ σmax)/2; 

σmax – bezwzględnie największe naprężenie w cyklu; 

σmin – bezwzględnie najmniejsze naprężenie w cyklu; 

𝜏  – naprężenie styczne w spoinie klejowe; 

𝜏𝑎 – wartość stała dla danego kleju, 𝜏𝑎 ≥ 0; 

𝜙(𝜂) – funkcja zniszczenia, jest ciągłą funkcją zmiennej zniszczenia η; 

χ – stosunek naprężenia maksymalnego cyklu do wytrzymałości doraźnej, równy 
σmax/R; 

χs – współczynnik stałości obciążeń równy σm/ σA. 
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1 WPROWADZENIE 

1.1 UZASADNIENIE WYBORU TEMATU 

Dzisiejsza architektura wymaga od inżynierów coraz odważniejszych rozwiązań, 
niejednokrotnie wymuszając zastosowania do celów konstrukcyjnych materiałów powszechnie 
używanych jedynie w celach estetycznych. Jednym z takich materiałów jest szkło, które ze 
względu na swą transparentność jest bardzo chętnie stosowane we współczesnej architekturze 
nie tylko jako wypełnienie przegród budowlanych, ale coraz częściej jako elementy nośne 
w postaci belek i słupów [1, 2]. Jednym z rodzajów konstrukcyjnych elementów nośnych 
wykonanych przy użyciu szkła są zespolone belki drewniano szklane (Rys. 1.1), w których smukły 
szklany środnik w połączeniu z pasami drewnianymi stanowią efektowną całość. Na rysunku 
1.1Rys. 1.1 zaprezentowano wizualizację pilotażowego programu studentów z Politechniki 
Śląskiej oraz istniejący stropodach oparty na belkach zespolonych drewniano-szklanych w 
hotelu Palafitte w Monruz (Szwajcaria) [3]. 

Szkło typu float (annealed) jest z natury materiałem bardzo kruchym oraz wrażliwym na 
koncentracje naprężeń, co sprawia, że wykorzystanie go w budownictwie bez dalszej obróbki 
jest bardzo niebezpieczne w przypadku jakichkolwiek sytuacji wyjątkowych. Dążąc do 
stworzenia maksymalnie bezpiecznych konstrukcji ze szkła stosowane są elementy ze szkła 
hartowanego, szkła laminowanego, a w przypadku elementów prętowych szkło najczęściej jest 
zespalane z innymi materiałami konstrukcyjnymi.  

   

Rys. 1.1 Projekt stropodachu przeziernego podpartego za pomocą belek zespolonych drewniano szklanych 
autorstwa A. Kozłowska i A Klich [4] (po lewej), Widok stropu opartego na belkach złożonych ze szkła i LVL [5] (po 

prawej) 

Zespolenie elementów konstrukcji złożonych z różnych materiałów pozwala na duże 
oszczędności materiałowe, a w związku z tym rozwiązania te są racjonalne w nowoczesnej myśli 
technicznej. W tym miejscu można przywołać słowa Antoine de Saint-Exupéry: „Inżynier wie, że 
osiągnął doskonałość nie wtedy, kiedy nie można nic już dodać, ale kiedy nie można nic już 
zabrać” które w dzisiejszych czasach są jeszcze bardziej aktualne. Konstrukcje zespolone oprócz 
wielu zalet posiadają również pewne wady, które najczęściej wynikają z odmiennych 
parametrów zespalanych materiałów. Problem zespolenia dwóch różnych materiałów był 
bardzo szeroko badany w aspekcie połączenia belek stalowych z płytą żelbetową w przypadku 
mostów i konstrukcji kubaturowych [6, 7]. Jednym z ważnych problemów były tu znaczne 
różnice odkształceń termicznych oraz skurcz i pełzanie betonu.  



1.2 Tezy pracy 
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Drewno, a w szczególności materiały drewnopochodne są relatywnie tanie 1  w produkcji 
w stosunku do innych materiałów konstrukcyjnych, np. betonu [1, 8–10]. W dzisiejszych 
czasach coraz większy nacisk kładziemy na jak najmniejsze obciążanie otaczającego nas 
środowiska naturalnego, a zarówno drewno jak i szkło są neutralne dla środowiska. Mając na 
uwadze coraz częściej powstające osiedla niskoenergetyczne (osiedla typu φ) warto również 
zwrócić uwagę na energetyczne koszty uzyskania materiałów konstrukcyjnych. Co więcej, 
zarówno drewno jak i szkło są materiałami, w otoczeniu których człowiek czuje się komfortowo. 

Połączenie w sposób synergistyczny dwóch materiałów w postaci belek dwuteowych pozwala 
jednocześnie wykorzystać zalety jednego i drugiego materiału. Duży moduł sztywności szkła 
i duża wytrzymałość na ściskanie jest połączona z wysoką zdolnością do odkształceń drewna. 
Należy jednak zwrócić uwagę, że drewno i kleje podlegają w dużym stopniu zjawiskom 
reologicznym, a szkło wykazuje znaczną redukcję wytrzymałości na rozciąganie wynikającą 
z rozwoju mikrozarysowań materiału, których wpływ może być znaczny. Przeprowadzone 
badania miały na celu skupienie się głównie na aspekcie wpływu obciążeń wielokrotnie 
zmiennych na sztywność i nośność zespolonych belek drewniano-szklanych. 

1.2 TEZY PRACY  

Na przestrzeni dwóch ostatnich dekad można zaobserwować znaczny wzrost zainteresowania 
wykorzystaniem szkła w elementach nośnych słupów, belek i ścian [1, 11, 12] w różnego rodzaju 
obiektach inżynierskich [13]. Ze względu na kruchość materiału oraz niską, w porównaniu 
z wytrzymałością na ściskanie, wytrzymałością na rozciąganie do projektowania konstrukcji 
szklanych zwykle używane jest szkło półhartowane lub hartowane, które ze względu na 
obecność dużych naprężeń rezydualnych niweluje problem niskiej wytrzymałości na 
rozciąganie. Pojawia się jednak inny problem, a mianowicie nagłe i całkowite zniszczenie tafli 
szklanej po przekroczeniu wytrzymałości na rozciąganie w którymkolwiek punkcie.  

Całkowicie innym podejściem, które cieszy się coraz większą popularnością zarówno wśród 
autorów prac badawczych jak i wśród projektantów, jest zespalanie szkła z innymi materiałami 
w celu skonstruowania bezpiecznych konstrukcji belkowych. W konsekwencji powstały 
pomysły belek szklanych zbrojonych lub sprężonych [14–20] oraz belek zespolonych teowych 
lub dwuteowych [5, 21, 22], w których synergistycznie połączono elementy zbudowane 
z różnych materiałów. Jednym z typów wspomnianych belek zespolonych są belki dwuteowe 
o szklanym środniku i drewnianych pasach, które są tematem niniejszej rozprawy. 
Zainteresowanie belkami zespolonymi dwuteowymi drewniano-szklanymi jest coraz większe ze 
względu na łatwość montażu gotowego produktu na budowie oraz wysokie walory estetyczne. 
Elementy te coraz częściej pojawiają się w rzeczywistych realizacjach, mimo iż nie wszystkie 
aspekty związane z ich pracą zostały już zweryfikowane przez badaczy. Próbując aplikować 
innowacyjne typy elementów konstrukcyjnych napotykamy na coraz to nowe warunki ich 
pracy, jak na przykład problem obciążeń wielokrotnie zmiennych (zmiany temperatury, ruch, 
porywy wiatru). Dla zapewnienia jak najmniejszych koncentracji w szklanym środniku do 
łączenia obu materiałów używane są wszelkiego rodzaju kleje. Ze względu na charakter pracy 
elementu zachowanie spoiny pod obciążeniem wielokrotnie zmiennym będzie głównym 
czynnikiem decydującym o sztywności giętnej i nośności elementu przy zginaniu. 

 

 

                                                           

1 tanio w sensie nakładów energetycznych 
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Sprecyzowane wyżej zagadnienie zespolonych belek drewniano-szklanych poddanych 
obciążeniu wielokrotnie zmiennemu pozwala na zdefiniowanie następujących tez: 

Teza 1: 

Nośność zmęczeniowa na zginanie zespolonych belek dwuteowych drewniano-szklanych, 
w   których połączenie między środnikiem a pasami wykonano z podatnego kleju 
poliuretanowego jest większa od wartości momentów wywołanych obciążeniem 
eksploatacyjnym, szacowanych na poziomie 40% nośności doraźnej belki.  

Teza 2: 

W zespolonych belkach dwuteowych drewniano-szklanych, w których połączenie wykonano 
z  podatnego kleju poliuretanowego, osiągnięcie momentu niszczącego jest sygnalizowane 
dzięki nośności postkrytycznej (po wystąpieniu pierwszej rysy w szkle). 

Teza 3:  

Kleje poliuretanowe stosowane do zespolenia szkła z drewnem cechują się wytrzymałością 
zmęczeniową większą od naprężeń wywołanych obciążeniem użytkowym.  

Teza 4: 

Pętle histerezy klejów poliuretanowych przy obciążeniach zmiennych w połączeniu ścinanym 
dochodzą do wartości asymptotycznej przy niewielkiej liczbie cykli obciążenia. 

1.3 ZAKRES PRACY 

1.3.1 Przegląd literatury 

We wstępie do pracy skoncentrowano się głównie na dotychczas zrealizowanych badaniach 
ustrojów, w których szkło wykorzystane zostało jako element konstrukcyjny. Główny nacisk 
położono na elementy belkowe, w których szkło za pomocą połączeń klejowych zespolono 
z innymi materiałami, głównie drewnem i stalą. Mając na uwadze kluczową rolę połączenia 
klejowego w takich belkach, omówiono również wyniki badań oraz opracowane na ich 
podstawie modele matematyczne połączeń klejowych. Szczególna uwaga została zwrócona na 
dotychczasowe sposoby budowy belek zespolonych szklano-drewnianych i szklano-stalowych 
oraz ograniczenia zaobserwowane przez badaczy tematu. Głównym celem przeglądu było 
odniesienie planowanych badań autora do dotychczasowego stanu wiedzy. 

Na podstawie tak opracowanego przeglądu literatury przedmiotu został opracowany plan 
badań eksperymentalnych oraz analiz numerycznych. 

1.3.2 Badania doświadczalne 

Badania doświadczalne podzielono na trzy etapy. Pierwszy etap obejmował szczegółowe 
badania materiałów użytych do konstrukcji belek zespolonych. Drewno przebadano w próbie 
osiowego rozciągania wzdłuż i w poprzek włókien, osiowego ściskania wzdłuż włókien, ścinania 
oraz zginania. Trzy rodzaje klejów poliuretanowych, które wykorzystano w badaniach, 
przebadano w próbie osiowego rozciągania i ściskania dla różnych prędkości przyrostu 
obciążenia, a ze względu na kluczową rolę strefy adhezyjne między klejem a łączonymi 
materiałami przeprowadzono również badania pull-off. W przypadku szkła laminowanego 
ograniczono się do próby zginania czteropunktowego szyby „na sztorc”, tak aby jak najlepiej 
oddać warunki późniejszej pracy elementu w belce zespolonej. Wszystkie wymienione badania 
materiałów zostały przeprowadzone pod obciążeniem quasi-statycznym. 
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Drugi etap badań obejmował szczegółowe badania połączenia klejowego drewna ze szkłem 
poddanego w połączeniu podwójnie zakładkowym, w którym klej pracuje w stanie najbardziej 
zbliżonym do prostego ścinania. Badania te zostały przeprowadzone najpierw pod obciążeniem 
quasi-statycznym (elementy referencyjne) a następnie pod obciążeniem wielokrotnie 
zmiennym. Trzecia, ostatnia faza badań obejmowała badania docelowych belek zespolonych. 
Belki poddano próbie zginania cztero-punktowego pod obciążeniem quasi-statycznym w celu 
oznaczenia nośności doraźnej elementów (belki referencyjne), a następnie pod obciążeniem 
wielokrotnie zmiennym.  

1.3.3 Analiza numeryczna 

W celu walidacji numerycznej wykonanych badań opracowano dwa modele numeryczne, 
wygenerowane w pakiecie Metody Elementów Skończonych ABAQUS. Pierwszy model 
obejmował próbę zamodelowania połączenia podwójnego zakładkowego, przy czym w analizie 
zwrócono uwagę zarówno na hipersprężysty model materiału i efekty z nim związane oraz na 
wpływ jakości siatki elementów skończonych na przebieg zniszczenia połączenia. Drugi model 
numeryczny swoim zakresem objął analizy zespolonych belek drewniano-szklanych poddanych 
obciążeniu w próbie czteropunktowego zginania. Ze względu na znaczne ograniczenia 
w stosowaniu hipersprężystego modelu materiału przeanalizowano wpływ modelu spoiny na 
zachowanie belki w fazie sprężystej. Kolejne analizy obejmowały swym zakresem analizę 
rozwoju zniszczenia materiału w zależności od gęstości siatki elementów skończonych, 
konstrukcji samego modelu oraz parametrów szkła.  

1.3.4 Analityczne rozwiązania zadania 

Jednym z głównych celów niniejszej rozprawy jest zbadanie wpływu obciążeń zmęczeniowych 
na nośność zginanych belek drewniano-szklanych. W celu zwiększenia walorów użytkowych 
pracy podjęto próbę wprowadzenia prostego rozwiązania analitycznego, które mogło by być 
używane przy projektowaniu takich elementów. Ponadto, ze względu na ciągle słabo 
rozpoznany problem projektowania tego typu belek pod zginającymi obciążeniami statycznymi 
opracowane zostały wzory do dokładnej analizy zespolonych belek drewniano-szklanych. 
Opracowane równania zostały następnie odniesione do metod dostępnych w literaturze oraz 
porównane z wynikami badań eksperymentalnych i analiz numerycznych. 

1.3.5 Szczegółowe cele pracy 

Głównym celem pracy jest poszerzenie wiedzy na temat pracy zespolonych belek drewniano-
szklanych poddanych obciążeniom wielokrotnie zmiennym. W pracy skupiono się na 
zachowaniu spoiny klejowej wykonanej z materiałów hipersprężystych w ścinanym połączeniu 
poddanym obciążeniu wielokrotnie zmiennemu, jako kluczowemu czynnikowi wpływającymi na 
stopień zespolenia elementu. Dodatkowo, przeprowadzono badania mające na celu ocenę 
parametrów wytrzymałościowych i modułów sztywności materiałów składowych belek. 

Można wyróżnić następujące szczegółowe cele pracy: 

 Zaproponowanie sposobu uwzględniania wpływu obciążeń wielokrotnie zmiennych 
i długotrwałych przy projektowaniu belek zespolonych drewniano-szklanych; 

 Sprawdzenie możliwości projektowania belek zespolonych drewniano-szklanych 
poddanych różnym obciążeniom (quasi-statycznym i wielokrotnie zmiennym) przy 
użyciu inżynierskich metod analitycznych; 

 Podanie prostej propozycji uwzględnienia obciążeń długotrwałych przy obliczaniu 
nośności belek zespolonych drewniano-szklanych; 
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 Oszacowanie wpływu obciążenia wielokrotnie zmiennego na połączenie szkła 
z   drewnem za pomocą materiałów hipersprężystych o różnych sztywnościach 
postaciowych; 

 Opracowanie modelu numerycznego połączenia drewno-szkło oraz modelu zespolonej 
belki drewniano-szklanej pozwalającego na ocenę wpływu stosowanych materiałów 
(kleje, drewno, szkło laminowane) na pracę elementu pod obciążeniem zginającym 
w dostępnym pakiecie Metody Elementów Skończonych (MES); 

 Omówienie dostępnych metod analizy procesu inicjacji i rozwoju zarysowania 
w materiałach charakteryzujących się kruchą postacią zniszczenia; 

 Przeprowadzenie analizy numerycznej prezentującej rozwój zarysowania w środniku 
belki zespolonej poddanej zginaniu pod obciążeniem quasi-stałym; 

 Omówienie i porównanie różnic między modelami sprężystymi i hipersprężystymi 
materiału w odniesieniu do wpływu zastosowanego modelu na rozwiązanie 
numeryczne zginanej zespolonej belki drewniano-szklanej; 

 Opracowanie i porównanie modeli analitycznych służących projektowaniu omawianych 
belek zespolonych oraz przeprowadzenie porównania dostępnych metod analitycznych 
z wynikami badań i analiz numerycznych; 

 Podanie wniosków z przeprowadzonych badań eksperymentalnych oraz analiz 
numerycznych i analitycznych; 

 Sformułowanie planów i kierunków przyszłych badań związanych z rozpatrywaną 
tematyką. 

Ograniczenia prowadzonych analiz: 

 Stwierdzenie z tezy 1 ogranicza się do belek o takich lub zbliżonych wymiarach jak belki 
wykorzystane do badań poddanych obciążeniu o założonej częstotliwości; 

 Stwierdzenie z tezy 2 ogranicza się jedynie do belek o wymiarach badanych 
w opracowaniu lub zbliżonych, w których spoinę wykonano z wykorzystaniem klejów 
poliuretanowych; 

 Stwierdzenie z tezy 3 ogranicza się przede wszystkim do połączeń czysto ścinanych 
między szkłem i drewnem konstrukcyjnym. Ogranicza się również do analizowanych 
klejów o ograniczonym zakresie wartości modułów sztywności; 

 Stwierdzenie z tezy 4 ogranicza się do ścinania warstwy badanych klejów 
o analizowanej grubości i przy zastosowanej prędkości obciążania elementu. 

Podane ograniczenia dotyczą zakresu badań doświadczalnych i nie oznacza to, że nie znajdą 
potwierdzenia w szerszym zakresie. 
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2 UWAGI OGÓLNE NA TEMAT ZMĘCZENIA MATERIAŁÓW 

W rozdziale zaprezentowano główne parametry opisujące zmęczenie materiałów oraz zmienne 
służące do ich opisu.  

2.1 PODSTAWY ANALIZY ZMĘCZENIA 

Właściwości mechaniczne materiałów budowlanych w znacznym stopniu zależą od szybkości 
zadawania obciążenia. Zarówno wartości wytrzymałości jak i modułów sprężystości materiałów 
nie są stałe dla obciążeń statycznych, quasi-statycznych czy dynamicznych. Jest to szczególnie 
istotne w przypadku badań polimerów [23], których parametry mechaniczne w znacznym 
stopniu różnią się w zależności od prędkości zmiany odkształceń. Co więcej, w licznych 
badaniach stali, kompozytów i betonu [24, 25] zaobserwowano, że wytrzymałość tych 
materiałów poddanych zmieniającym się w czasie obciążeniom jest znacznie mniejsza niż 
wynikałoby to z wytrzymałości pod obciążeniem quasi-statycznym. Wynika stąd, że wartości 
obliczeniowe właściwości materiałowych w takich przypadkach są mniejsze od rzeczywistych 
wartości wytrzymałości pod obciążeniem zmiennym. 

Zależność pomiędzy naprężeniami maksymalnymi cyklu i liczbą cykli obciążeń powtarzalnych 
potrzebnych do zniszczenia elementu przedstawia się najczęściej w postaci tzw. krzywej 
Wöhlera (krzywe zmęczeniowe), której przykład pokazano na rysunku 2.1. Wykres ten 
sporządzany jest w układzie współrzędnych RL – logL, gdzie RL oznacza wartość wytrzymałości 
zmęczeniowej przy daj liczbie cykli, L liczbę cykli. Innymi sposobami prezentacji wytrzymałości 
zmęczeniowej są diagramy dla określonej liczby cykli (Goodmana lub Smitha). Dla wszystkich 
materiałów krzywa zmęczeniowa szybko opada dla małych wartości L, natomiast dla dużych 
przebiega niemalże asymptotycznie do prostej równoległej do osi liczby cykli [24, 26]. 

 

Rys. 2.1 Wykres Wöhlera dla obciążenia symetrycznego 

Wartość naprężenia wyznaczona przez wspomnianą asymptotę nazywana jest długotrwałą 
nieograniczoną wytrzymałością zmęczeniową [24]. Pojęcie wytrzymałości zmęczeniowej jest 
jednak pojęciem umownym, mającym sens dla realnie występujących w konstrukcjach 
inżynierskich liczb obciążeń L. Jak wykazały badania, trwała granica zmęczenia praktycznienie 
istnieje i materiał po odpowiedniej licznie cykli obciążenia L ulega zniszczeniu [24]. 
Z praktycznego punktu projektowania konstrukcji inżynierskich, najważniejsza jest znajomość 
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(2.i) 

(2.ii) 

wartości krótkotrwałej i użytkowej wytrzymałości zmęczeniowej, gdyż to właśnie te wartości 
powinny stanowić podstawę do projektowania konstrukcji pod obciążeniem zmiennym.  

Badania wytrzymałości zmęczeniowej materiałów prowadzone są przede wszystkim 
w warunkach laboratoryjnych, przy stałych parametrach cykli obciążeń (częstotliwość 
i amplituda). Obciążenia rzeczywiste odbiegają jednak od ideału, przy czym częstotliwość 
występowania obciążeń ekstremalnych jest mniejsza niż obciążeń od nich mniejszych [24]. 

Parametrami opisującymi działające na konstrukcje obciążenia zmienne są następujące 
wielkości: 

 σmax – bezwzględnie największe naprężenie w cyklu, 

 σmin – bezwzględnie najmniejsze naprężenie w cyklu, 

 σm – naprężenie średnie w czasie cyklu równe (σmax+ σmax)/2, 

 Δσ – podwójna amplituda naprężeń, rozpiętość naprężeń równa σmax- σmax, 

 σA – amplituda naprężeń równa Δσ/2, 

 ρ – współczynnik asymetrii równy σmin/ σmax,, 

 χ – stosunek naprężenia maksymalnego cyklu do wytrzymałości doraźnej, równy 
σmax/R, 

 χs – współczynnik stałości obciążeń równy σm/ σA, 

 f – częstotliwość zmiany obciążeń [24].  

Mówiąc o zmęczeniu materiału, oprócz umownej wytrzymałości zmęczeniowej, bardzo często 
przytacza się również dwa inne pojęcia: 

 wpływ obciążeń zmiennych na wytrzymałość doraźną, 

 ekwiwalentna liczba cykli obciążenia. 

2.2 WPŁYW OBCIĄŻEŃ ZMIENNYCH NA WYTRZYMAŁOŚĆ DORAŹNĄ. 

Równie istotnym parametrem co wytrzymałość zmęczeniowa dla N cykli jest również 
znajomość wytrzymałości doraźnej po określonej liczbie cykli Ni, mniejszej od N. Jest to istotny 
parametr zarówno dla prowadzonych analiz teoretycznych oraz przy zagadnieniach 
praktycznych. Spadek wytrzymałości doraźnej na skutek kolejnych cykli obciążenia-odciążenia 
w materiałach polega na rozluźnianiu się struktury na poziomie defektu elementarnego w skali 
mikro. Jako miarę powstałych defektów (dla materiałów jednorodnych takich jak stal) 
przyjmuje się parametr Dz (równanie 2.i). 

𝐷𝑧 =
1 − 𝜒

𝐿𝑖
𝐿

1 − 𝜒
 

gdzie: 

 χ – stosunek naprężenia maksymalnego cyklu do wytrzymałości doraźnej, równy 
σmax/R, 

 Li – liczba cykli w rozpatrywanym momencie, 

 L – liczba cykli dla zniszczenia zmęczeniowego materiału. 

Wytrzymałość materiału jednorodnego po dowolnej liczbie cykli obciążenia RNi  jest równa 

𝑅𝐿𝑖
= 𝑅 − (𝑅 − 𝑅𝐿) ∙ 𝐷𝑧 

gdzie: 

 R – wytrzymałość doraźna materiału 



2 Uwagi ogólne na temat zmęczenia materiałów  

 

17 

 

 RL – wytrzymałość zmęczeniowa po N cyklach obciążenia 

2.3 ZMĘCZENIE POSZCZEGÓLNYCH MATERIAŁÓW 

2.3.1 Zmęczenie drewna 

Konstrukcje drewniane oraz drewniano-szklane są konstrukcjami o stosunkowo małym ciężarze 
w odniesieniu do możliwych zmiennych obciążeń użytkowych. Cechuje się to małą wartością 
współczynnika asymetrii cyklu ρ= σmin/ σmax [27]. Mimo tego faktu, zmęczenie jest najmniej 
rozpoznaną cechą drewna, najprawdopodobniej ze względu na czasochłonność 
i pracochłonność takich badań oraz małą liczbę konstrukcji drewnianych wystawionych na 
działanie dużych obciążeń zmiennych. Przykładowe krzywe Wöhlera dla polskich gatunków 
drzew iglastych (sosna i jodła) przedstawiono na rysunku 2.2 [28]. 

 

Rys. 2.2 Krzywe Wöhlera dla drewna iglastego przy zginaniu obrotowym wg Kramera. 1 – sosna twardziel, 2 – sosna 
biel, 3 – jodła [28] 

Wytrzymałość drewna na zmęczenie dla naprężeń obustronnie zmiennych przy zginaniu wynosi 
25% ÷ 30% wytrzymałości doraźnej na zginanie quasi-statyczne. Wartość wytrzymałości 
zmęczeniowej drewna przy skręcaniu jest równa ok. 40% wytrzymałości w próbie quasi-
statycznego skręcania [28]. Należy zwrócić szczególna uwagę na fakt, że wytrzymałość 
zmęczeniowa przy naprężeniach jednostronnie zmiennych jest znacznie większa niż przy 
naprężeniach dwustronnie zmiennych. Dodatkową cechą materiału jest wzrost wytrzymałości 
zmęczeniowej wraz ze wzrostem gęstości. Istotną cechą drewna jest fakt, że częstość 
obciążenia cyklicznego nie wywiera wpływu na wytrzymałość zmęczeniową drewna [28]. 

Omawiając parametry zmęczeniowe drewna, należy w tym miejscu zwrócić uwagę również na 
jego parametry reologiczne. Drewno w znacznym stopniu ulega zjawisku pełzania, które 
dodatkowo zależy w znacznym stopniu od wilgotności (i jej zmiany) oraz temperatury (i jej 
zmiany). Zależność pełzania drewna od zmian wilgotności i temperatury znalazło 
odzwierciedlenie w specjalnych formułach dla obliczania przemieszczeń długotrwałych 
konstrukcji drewnianych [29]. Granica pełzania (poziom naprężeń granicznych, przy których nie 
występuje przyrost odkształceń w drewnie niezależnie od czasu) waha się w granicach 
50% ÷ 60%. Dodatkowo, pełzanie przy ściskaniu wzdłuż włókien jest o ok. 30% większe niż 
w przypadku rozciągania drewna wzdłuż włókien. 

2.3.2 Zmęczenie polimerów 

Obciążenie cykliczne polimerów może prowadzić do zniszczenia materiału przez: 

 rozrywanie łańcuchów w rezultacie dużych koncentracji naprężeń, 

 wytwarzanie dużych ilości ciepła związane z histerezą polimerów, 

 rekrystalizacja materiału jako konsekwencja znacznych przemieszczeń segmentów 
łańcuchów, 
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 kumulacja zarysowań, tworzenie się wielokierunkowych zarysowań. 

W przypadku wytrzymałości zmęczeniowej polimerów jednym z największych problemów jest 
generacja ciepła wynikająca z rozpraszania energii dla kolejnych pętli histerezy. Powoduje to 
swoistą reakcję łańcuchową, ponieważ wraz ze wzrostem temperatury maleje moduł 
sprężystości materiału, a co za tym idzie w każdym kolejnym cyklu rosną odkształcenia a więc 
i ilość rozpraszanej energii. Z drugiej znów strony, obciążenia o niskiej częstotliwości powodują, 
że w spoinie klejowej można zaobserwować efekt pełzania kleju [30]. W związku z powyższym, 
bardziej korzystne dla wytrzymałości zmęczeniowej polimerów są obciążenia cykliczne o niskich 
częstotliwościach, pozwalających na rozpraszanie wydzielanego ciepła [31], ale nie zbyt niskiej 
częstotliwości ze względu na efekty reologiczne w polimerze. W związku z tym, porównując 
wytrzymałości zmęczeniowe polimerów powinny być podane następujące parametry: 

 sposób obciążania (rozciąganie, ściskanie, zginanie, ścinanie), 

 częstotliwość, 

 amplituda naprężeń, 

 kształt naprężeń.  

Parametry zmęczeniowe polimerów, podobnie jak w przypadku drewna podawane są w formie 
krzywych Wöhlera lub w tak zwanym „flex life”, co oznacza ilość cykli do zniszczenia lub ilość 
cykli w momencie redukcji modułu sprężystości do 70% wartości początkowej.  

Badania zmęczeniowe polimerów prowadzono dla połączenia zakładkowego [32] (Rys. 2.3). 
Autorzy badali dwa różne kleje, różniące się głównie modułem sztywności. Pierwszym z nich był 
klej o module odkształcenia postaciowego równym 1559 MPa, natomiast drugim był klej 
o module odkształcenia postaciowego równym 487 MPa. Autorzy prowadzili badania w próbie 
ścinania połączenia (ze względu na budowę było to połączenie ścinano-rozrywane) dla 
częstotliwości obciążenie-odciążenie 10 Hz do trzech różnych poziomów wytężenia spoiny: 
80%, 60% i 40% wytrzymałości doraźnej. Ponadto, autorzy zweryfikowali jak na nośność 
połączenia wpływa sposób przygotowania powierzchni. Powierzchni klejenia płytek stalowych 
przygotowywana była w dwojaki sposób:  

 mechanicznie – przez wyżłobienie miniaturowych rowków, 

 chemicznie – przez traktowanie powierzchni kwasami trawiącymi. 

We wspomnianym artykule zwrócono szczególną uwagę na fakt, że tworzenie karbów w postaci 
rowków w spoinie klejowej może w sposób znaczący obniżyć wytrzymałość zmęczeniową 
spoiny. Po przeprowadzeniu badań autorzy zaobserwowali, że przygotowanie powierzchni ma 
wpływ na nośność jedynie w przypadku klejów sztywniejszych, ponieważ to tam zniszczenie 
następuje w strefie adhezyjnej. Dla połączenia z klejów mniej sztywnych, a mianowicie 
o  module ścinania mniejszym od 487 MPa przygotowanie powierzchni nie ma wpływu na 
nośność połączenia. Spowodowane było to faktem, że zniszczenie połączenia przebiegało 
w wyniku dekohezji kleju. 

 

Rys. 2.3 Element badawczy z połączeniem zakładkowym [32] 

2.3.3 Zmęczenie szkła 

Zmęczenie szkła jest zagadnieniem najbardziej złożonym z pośród analizowanych tutaj 
materiałów. W  przypadku szkła rozróżniane są dwa typy wytrzymałości na zmęczenie. 
Statyczna wytrzymałość zmęczeniowa, która związana jest z korozją naprężeniową powierzchni 
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szkła i powoduje rozwój zarysowań i uszkodzeń prowadzące do obniżenia wytrzymałości 
długotrwałej szkła w czasie. Drugim typem wytrzymałości zmęczeniowej jest dynamiczna 
wytrzymałość zmęczeniowa, która jest związana z cyklicznym obciążaniem-odciążaniem 
elementu szklanego.  

Podobnie jak w przypadku drewna, na wytrzymałość długotrwałą również wpływają warunki 
środowiskowe, takie jak wilgotność, temperatura czy promieniowanie UV i w podobny sposób 
problem ten został ujęty w normach do projektowania konstrukcji szklanych [33, 34]. 
Mechanizmy redukcji wytrzymałości zmęczeniowej statycznej oraz dynamicznej były szeroko 
badane i omawiane, szczególnie dla zwykłego szkła sodowego, czego opracowania czytelnik 
znaleźć może w literaturze przedmiotu [35, 36]. 
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3 PRZEGLĄD LITERATURY 

W rozdziale zaprezentowano przegląd dotychczasowych badań, które są powiązane 
z analizowanym tematem. Oprócz badań zespolonych belek drewniano-szklanych przytoczona 
badania innych belek zbudowanych w oparciu o szklany środnik i zespolony z innymi 
materiałami. Ze względu na duży wpływ spoiny łączącej elementy zespolone szeroko omówiono 
również badania klejów.  

W ostatnich latach przeprowadzone zostały badania nad możliwościami wykorzystania szkła 
w połączeniu z innymi materiałami jako bezpieczne konstrukcje powierzchniowe oraz prętowe. 
Analizując elementy powierzchniowe na szczególną uwagę zasługuje tutaj szkło półhartowane 
(tzw. heat-strengthen glass), szkło hartowane (tzw. fully-tempered glass) oraz szkło 
laminowane szeroko opisane w literaturze przedmiotu [1, 12, 37–39].  

Przeszukując dostępną literaturę przeanalizowano znaczną część publikacji w celu jak 
najlepszego zgłębienia tematu i umiejscowienia planowanych badań. Generalnie 
przeprowadzoną analizę literatury można podzielić na następujące grupy: 

 Publikacje związane z konstrukcją, wymiarowaniem i modelowaniem belek 
zespolonych drewniano-szklanych; 

 Publikacje traktujące o próbie łączenia szkła z innymi materiałami w celu stworzenia 
elementów prętowych; 

 Publikacje związane z elementami belkowymi zawierającymi elementy konstrukcyjne 
szklane lub drewniane poddanymi obciążeniom długotrwałym, termicznym oraz 
wielokrotnie zmiennym; 

 Publikacje związane z wymiarowaniem szkła i proponowanych współczynników 
redukcyjnych; 

 Publikacje traktujące o badaniu poszczególnych materiałów: szkła, drewna oraz kleju; 

 Publikacje związane z próbą modelowania numerycznego i analitycznego 
poszczególnych materiałów jak również połączeń między nimi. 

Wszystkie wspomniane prace obejmują swym zakresem problem bezpieczeństwa konstrukcji, 
w których wykorzystuje się szkło oraz problem łączenia elementów w różnych warunkach 
środowiskowych.  

3.1 BELKI ZESPOLONE DREWNIANO-SZKLANE 

Pomysł tego typu belek pojawił się w 2000 r. i do tej pory był obiektem licznych projektów 
badawczych w europejskich ośrodkach naukowych. Pierwsze poważne badania oraz analizy 
tego typu belek, w których szklany środnik połączony jest z drewnianymi pasami wykonał 
J. Hamm [40]. W swojej pracy badał on wpływ zespolenia belki szklanej z doklejonymi listwami 
drewnianymi w górnej oraz dolnej partii belki (Rys. 3.1). Autor przebadał osiem belek o długości 
4000 mm i wysokości 250 mm, szerokość była zmienna, zależna od zastosowanych listew 
drewnianych. Użyto listew z przedziału od 30 mm x 50 mm do 60 mm x 50 mm oraz szyby ze 



3.1 Belki zespolone drewniano-szklane 

 

22 

 

(3.i) 

szkła float o grubości 10 mm, lepiszczem był klej poliuretanowy. Badania prowadzone były 
w  teście czteropunktowego zginania quasi-statycznego. Podczas badań zaobserwowano dwie 
główne cechy tak przygotowanej konstrukcji, a mianowicie: równomierny odstęp między 
rysami w szkle, równy ok. 250 mm (Rys. 3.1) oraz znaczną nośność rezerwową, postkrytyczną 
takiego elementu równą ok. 200% siły rysującej szkło (Rys. 3.2). W kolejnej pracy tego autora 
[41] przebadano również wpływ temperatury i wilgotności na samo połączenie klejowe. 
Badanie prowadzone było na małym elemencie (Rys. 3.2). Po zbadaniu próbek dla siedmiu cykli 
schładzania do -30°C i ogrzewania do +70°C przy 80% wilgotności nie zaobserwowano redukcji 
sztywności i nośności stosowanych klejów. 

   

Rys. 3.1 Przekrój belki wykonanej przez J. Hamma (po lewej) oraz widok zniszczonej belki (po prawej) [40] 

Kolejnym autorem wykorzystującym pomysł konstrukcji zespolonych dwuteowych belek 
drewniano-szklanych był Kreher [3, 5]. Konstrukcja belek w tym przypadku różniła się od 
wspomnianej wyżej grubością szyby, która wyniosła 4 mm i 6 mm w zależności od elementu. 
Co więcej, w badaniach użyto trzech różnych rodzajów szkła: float, półhartowanego oraz 
hartowanego. Wymiary belki również zostały zredukowane: długość do 2000 mm, wysokość do 
150 mm, a wymiary listew drewnianych mieściły się w zakresie 30 mm x 30 mm do 
50 mm x 50 mm. Badania te prowadzone były również w próbie czteropunktowego zginania 
pod obciążeniem quasi-statycznym. Wynikiem badań był wniosek, że szkło półhartowane 
i  hartowane ze względu na bardzo gwałtowny, wybuchowy charakter zniszczenia nie jest 
zalecane do budowy tego typu belek. W artykule został podany sposób modelowania 
matematycznego podatnego kleju łączącego drewno ze szkłem wyprowadzony na podstawie 
równań różniczkowych używanych do opisu gruntu (równanie 3.i). 

            

Rys. 3.2 Ugięcie w zależności od siły belek zespolonych dwuteowych drewniano-szklanych [40] (po lewej), widok 
elementu do badania kleju na ścinanie [40] (po prawej)  

𝜏(𝛿) = 𝜏𝑎 + 𝐾𝑎 ∙ 𝛿 

gdzie: 

𝜏(𝛿) –wartość naprężenia stycznego w warstwie kleju w zależności od przemieszczenia, 

𝜏𝑎 –wartość stała dla danego kleju, 𝜏𝑎 ≥ 0, 

Ka – współczynnik sprężystość kleju, 
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𝛿 – przemieszczenie bezwzględne. 

Podobny pomysł konstrukcji belek drewniano-szklanych zaprezentowali Cruz i Pequeno [42]. 
Przebadali oni dwadzieścia różnych belek, w tym 15 zespolonych, cztery drewniane i jedną 
szklaną. Badane belki zespolone miały różne długości z przedziału 650 mm-3200 mm, tą samą 
wysokość równą 550 mm oraz wymiar pasów drewnianych 70 mm x 110 mm. Do konstrukcji 
użyto szkła zespolonego na folii PVB złożonego z dwóch szyb grubości 6 mm. Do połączenia 
belek użyto klejów o różnych sztywnościach, a mianowicie: kleju polimerowego, silikonu 
okiennego oraz kleju poliuretanowego. Cruz i Pequeno zaobserwowali podczas swoich badań, 
że dla sztywniejszych połączeń klejowych (polimerowych) rozkład zarysowań w szkle jest 
bardziej równomierny, a skoki na krzywej obciążenie-przemieszczenie łagodniejsze. Prowadzi 
to do wniosku że dla obciążeń statycznych doraźnych najbardziej niebezpieczne, bo 
prezentujące najbardziej gwałtowny charakter zniszczenia, są połączenia sztywne drewna ze 
szkłem. 

 

Rys. 3.3 Przekrój belki badanej przez zaprezentowali Blyberga i Serrano [21, 43–46] 

Inny pomysł konstrukcji belek drewniano-szklanych zaprezentowali Blyberg i Serrano [21, 43–
46] (Rys. 3.3). Różnicą w stosunku do poprzednich badaczy była konstrukcja samego pasa 
drewnianego, który w tym przypadku nie składał się z dwóch listew naklejonych po obu 
stornach szyby, ale z jednego kawałka, a szyba wklejona była w przygotowany rowek (Rys. 3.3). 
Szyba o wymiarach 200 mm x 3850 mm x 10 mm wklejona była w rowek w pasach wykonanych 
z LVL o wymiarach 45 mm x 60 mm x 3850 mm. Użyte szkło to szkło float. Główną różnicą 
między poszczególnymi elementami był sposób wykończenia szkła, który jak pokazały 
wcześniejsze badania [47, 48] ma znaczący wpływ na nośność szkła przy zginaniu. Siedem 
elementów wykonano przy użyciu szkła bez żadnej obróbki krawędzi, bezpośrednio po cięciu, 
natomiast pozostałe siedem wykonano z użyciem szkła z wypolerowanymi krawędziami. W celu 
połączenia użyto klejów o różnych sztywnościach: kleju poliuretanowego oraz silikonu. W tym 
przypadku belki również badane były w próbie quasi-statycznego zginania pod obciążeniem 
doraźnym. Zniszczenie miało charakter ciągliwy. Zaobserwowano tutaj, że sztywność belki 
zespolonej dwuteowej jest o ok. 30% wyższa niż belki o takich samych wymiarach wykonanej 
przy użyciu jedynie drewna. 

Kolejne badania, prowadzone przez Kozłowskiego i in. [4, 49, 50] skierowane były na zbadanie 
nośności postkrytycznej belek zespolonych dwuteowych drewniano-szklanych. Zbadali oni 
12 belek o wymiarach zbliżonych do rzeczywistych, a mianowicie długości 4800 mm i wysokości 
240 mm. W tym miejscu warto wspomnieć, że im mniejsze elementy badamy, tym odleglejsze 
od rzeczywistych konstrukcji wyniki dostajemy. Jest to spowodowane efektem skali, który 
w przypadku szkła odgrywa bardzo dużą rolę [51, 52] na otrzymywane wyniki badań. Belki 
zostały zbudowane ze środników z dwóch rodzajów szkła: float oraz półhartowanego 
o wymiarach 4800 mm x 190 mm x 8 mm wklejonych w rowki wykonane w pasach 
drewnianych (Rys. 3.4). Pasy wykonano z drewna iglastego używanego do wykonywania okien. 
Elementy sklejono za pomocą trzech klejów o różnych sztywnościach: żywicą epoksydową, 
klejem akrylowym oraz silikonem strukturalnym. W każdym przypadku warstwa kleju miała 
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grubość 2 mm. Elementy poddano próbie czteropunktowego zginania quasi-statycznego. Dla 
uzyskanych wykresów zależności ugięcia belki od siły (Rys. 3.4) autorzy zaobserwowali, że klej 
bardzo sztywny jakim jest żywica epoksydowa prowadzi do nagłych przeskoków na wykresie 
(nagłej redukcji sztywności), w odróżnieniu od innych klejów, dla których to elementy 
zachowują się bardziej ciągliwie. Autorzy zalecają aby do konstrukcji takich belek używać klejów 
o umiarkowanej sztywności (akryle) które zapewniają dobrą ciągliwość ustroju po pierwszym 
zarysowaniu oraz częściowe zespolenie przekroju.  

         

Rys. 3.4 Przekrój poprzeczny belek wykonanych przez Kozłowskiego i Serrano [4, 49] (po lewej), wykres zależności 
ugięcia od siły dla różnych klejów (E - żywica epoksydowa, A - klej akrylowy, S – silikon) [4, 49] (po prawej) 

Wstępem do badań wspomnianych wcześniej [4, 49] były badania przeprowadzone w kraju, na 
Politechnice Śląskiej przez Kozłowskiego i Hulimke [4, 53, 54]. Badania przeprowadzono na 
nieco mniejszych elementach o długości 1800 mm oraz wysokości 300 mm. Belki zbudowane 
były z szyby o wymiarach 200 mm x 1800 mm x 8 mm ze szkła float oraz z drewna iglastego 
używanego do budowy okien (Rys. 3.5). Do połączenia elementów użyto trzech rodzajów klejów 
o różnych sztywnościach: silikonu, kleju poliuretanowego oraz kleju akrylowego. Wykonano 9 
elementów, po 3 dla każdego z zastosowanych klejów. Badania prowadzono w próbie 
czteropunktowego quasi-statycznego zginania, a warty uwagi jest wniosek, że wszystkie belki 
finalnie wyczerpały swą nośność przez zniszczeni pasa drewnianego. Autor zauważył (Rys. 3.6), 
że dla klejów sztywnych (akryle) wykres zależności ugięcia belki od przyłożonej siły jest prawie 
liniowy aż do pierwszego zarysowania. Mimo tego, do elementów obciążonych statycznie autor 
zalecił używanie klejów sztywnych (akrylowych) ze względu na znaczną sztywność, stopień 
zespolenia i nośność takich elementów.  

       

Rys. 3.5 Przekrój poprzeczny belki (lewa) oraz widok zniszczonej belki wykonanej przez Kozłowskiego i Hulimkę [4, 
53, 54] 

Badania belek zespolonych dwuteowych o szklanym środniku i pasach z drewna prowadzone 
były również w Słowenii [55]. Belki o długości 4800 mm i wysokości 240 mm badano w próbie 
zginania czteropunktowego pod obciążeniem quasi-statycznym. Środnik belek wykonano ze 
szkła float o wymiarach 4800 mm x 220 mm x 8 mm, a pasy w postaci doklejonych listew 
drewnianych z drewna C24. Zastosowanie szkła float przy tych belkach zapewnia utrzymanie 
sztywności elementu, nawet po zarysowaniu szkła ze względu na efekt zakleszczania się dużych 
kawałków szyby i dalszego przenoszenia sił ścinających, a drewno zapewnia ciągliwość i tworzy 
„mosty” dla rys w szkle. Jako lepiszcza użyto w tym przypadku silikonu.  
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Rys. 3.6 Wykres zależności ugięcia od siły dla badanych belek (BA - akryl, BS - silikon, BI – poliuretan) [4] (po lewej), 
przekrój poprzeczny belek przygotowanych przez Premrova i in. [55] (po prawej) 

Całkowicie odmienną od poprzednich koncepcję zaprezentowali Winter i Hochhauser [56] 
(Rys. 3.7), opisywaną również przez innych autorów [57]. Zaproponowali oni układ, w którym 
elementy drewnopochodne, w tym przypadku LVL, połączono w belkę typu Wirandela. 
W powstałe przestrzenie wklejono panele wykonane ze szkła półhartowanego, po jednym na 
każdą stronę belki, za pomocą kleju akrylowego lub żywicy epoksydowej. Panele te pełnią role 
tarcz, które usztywniają konstrukcje przenosząc obciążenia poprzeczne. Układ ten ma dwie 
mocne strony: ograniczenie wymiarów elementów szklanych co znaczne uproszcza budowę, 
możliwość budowania nawet długich belek, dłuższych niż długość handlowa szkła oraz 
wyeliminowanie naprężeń rozciągających w szkle. Autorzy zwrócili uwagę na konieczność 
uwzględnienia współczynnika redukcyjnego dla właściwości klejów ze względu na obciążenia 
długotrwałe oraz konieczność dalszych badań elementów dla obciążeń długotrwałych.  

 

Rys. 3.7 Widok i przekrój belki zaproponowanych przez Wintera i Hochhausera [56] 

3.2 INNE BELKI ZESPOLONE ZAWIERAJĄCE SZKŁO 

Elementy ze szkła w postaci belek i słupów wykorzystywane były początkowo w postaci 
niezespolonej z innymi materiałami, jak chociażby w pierwszej realizacji, gdzie szkło 
wykorzystano jako materiał konstrukcyjny belek. Był to budynek konserwatorium w Hampstead 
(dzielnica Londynu), którego projekt wykonała dwójka projektantów: Laurence Dewhurst i Tim 
Macfarlane [1]. Od tego czasu, zważywszy na kruchość szkła, projektanci i badacze starają się 
łączyć szkło w elementach prętowych z innymi materiałami, które w razie awarii zapewnią 
nośność postkrytyczną konstrukcji.  

Pierwszym pomysłem poprawienia nośności i bezpieczeństwa belek szklanych było, podobnie 
jak dla betonu, zbrojenie krawędzi, gdzie pojawiają się największe rozciągania. Szkło float, 
podobnie jak beton, charakteryzuje się bardzo wysoka wytrzymałością na ściskanie, 
dochodzącą do 1000 MPa oraz relatywnie niską na rozciąganie – 45 MPa (po uwzględnieniu 
czasu trwania obciążenia i wilgotności wytrzymałość na rozciąganie spada do wartości 
ok. 7 MPa) [33, 34]. Od dawna znany jest sposób poprawienia właściwości szkła 
konstrukcyjnego poprzez wprowadzenie naprężeń rezydualnych (Rys. 3.8), jednak ze względu 
na charakter powierzchniowy jest to metoda nieefektywna dla elementów belkowych, a ze 
względu na gwałtowny charakter zniszczenia wręcz niebezpieczna. Elementy belkowe 
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zbudowane z laminowanych tafli szklanych wyposażono w zbrojące elementy ze stali 
nierdzewnej lub sprężające w osłonkach ze stali nierdzewnej. Elementy tego typu zostały 
szeroko przebadane przez Loutera i in. oraz Ølgaarda [14–19, 58, 59]. 

 

Rys. 3.8 Wykres naprężeń od zginania szyby szklanej (Zginanie), naprężeń rezydualnych w szkle półhartowanym 
(Rezydualne), suma naprężeń rezydualnych i zginających (SUMA) [60] 

We wszystkich cytowanych artykułach zaobserwowano znaczną poprawę nośności belek 
zbrojonych elementami stalowymi za pomocą doklejenia ich od spodu belki oraz znaczne 
poprawienie się ciągliwości elementu po pojawieniu się zarysowania w szkle. Z pracy [61] warto 
przytoczyć, że mimo zwiększenia nośności w SGU (pojawienie się rysy) stosowanie szkła 
wzmacnianego termicznie nie jest zalecane do takich konstrukcji ze względu na obniżanie 
nośności postkrytycznej. Co więcej, autorzy wspomnianego artykułu [61] po przebadaniu 15 
elementów stwierdzili, że wysokość belek zbrojonych (część belek była dwa razy wyższa od 
pozostałych) ma znikomy wpływ na pracę tych elementów. Znaczny wpływ na pracę takich 
belek ma natomiast stopień zbrojenia, który im wyższy, tym większą nośność zarówno w SGU 
jak i w SGN prezentuje belka. Elementy stalowe wklejone były w tafle szklaną za pomocą folii 
SG. Jest to nazwa handlowa relatywnie sztywnej folii pośredniej, która używana jest do 
laminacji szyb szklanych pod ciśnieniem. 

  

Rys. 3.9 a) i b) Belki ze szkła zespolonego zbrojone lub sprężone elementami stalowymi [14–16, 18, 19, 58], c) Belka 
dwuteowa ze szkła zespolonego zespolona z pasami strunobetonowymi [62], d) Belka dwuteowa 

stalowo-szklana [63], e) Belka dwuteowa ze szkła zwykłego zespolona z pasami z GFRP 

W kolejnych badaniach do wykonywania zbrojenia prostokątnych belek szklanych 
wykorzystano materiał kompozytowy GFRP [64]. Przekrój poprzeczny badanych belek był 
identyczny jak na rysunku 3.9 b, a do łączenia GFRP ze szkłem użyto dwóch rodzajów żywicy 
epoksydowej. W ramach prowadzonych badań autorzy przeprowadzili zarówno badania 
eksperymentalne jak i analizę numeryczną rozwoju zarysowania w szkle przy użyciu modelu rys 
dyskretnych w Rozszerzonej Metodzie Elementów Skończonych (XFEM). Autorzy uzyskali 
bardzo dobrą zgodność między badaniami, a modelem numerycznym nawet przy dość zgrubnej 
siatce elementów skończonych (Rys. 3.10). Warto zwrócić uwagę, że prezentowane elementy 
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charakteryzowały się ciągliwym charakterem zniszczenia (Rys. 3.11), aczkolwiek po pojawieniu 
się pierwszego zarysowania szkła belki nie wykazywały żadnej nośności postkrytycznej. 
W trakcie badań przebadano dwie belki o długości 1500 mm, wysokości 110 mm i szerokości 
12 mm, które zostały poddane próbie czteropunktowego zginania quasi-statycznego 
sterowanego przemieszczeniem o prędkości przyrostu 2 mm/min. 

 

 

Rys. 3.10 Układ zarysowania belki po badaniach eksperymentalnych (u góry) oraz po analizach numerycznych 
(u dołu) [64] 

 

Rys. 3.11 Wykres zależności ugięcia od siły uzyskany w czasie badań (B31CF2 i B31CF3) oraz w czasie analiz 
numerycznych dla dwóch różnych gęstości siatki (Mesh 2 i Mesh 4) [64] 

Kolejny typ belki, która w swojej idei miała łączyć sztywność i wytrzymałość szkła z ciągliwością 
innego materiału były belki dwuteowe zespolone stalowo-szklane. Jedne z ciekawszych badań 
prowadził Ungermann D. i Preckwinkel E. [22]. Badali oni belki, w których środnik bezpośrednio 
naklejono na blachy stalowe, bez jakichkolwiek elementów transferowych. Badane belki 
wykonano ze szklanych środników wykonanych ze szkła hartowanego grubości 12 mm oraz 
pasów ze stali konstrukcyjnej o wymiarach przekroju 10 mm x 80 mm. Długość elementów 
wynosiła 4000 mm. Do połączenia użyto trzech klejów o różnych właściwościach: poliuretanu, 
silikonu oraz żywicy epoksydowej, a badanie przeprowadzono w próbie cztero-punktowego 
zginania. Dodatkowo, autorzy wyznaczyli nośność samego środnika na zginanie (40 kN przy 
założeniu że wytrzymałość szkła hartowanego to 120 MPa) w celu oceny skuteczności 
zespolenia z pasami stalowymi tak przygotowanych belek. W przypadku przebadanych belek 
udział elementów przekroju w przenoszeniu obciążeń zależny był głównie od sztywności kleju. 
I tak, dla badanych elementów określono, że pojawienie się pierwszej rysy w szkle wystąpiło 
odpowiednio: 

 przy 52.8 kN dla belki klejonej za pomocą silikonu. Tutaj praktycznie nie 
zaobserwowano zespolenia elementów ze względu na bardzo małą sztywność 
lepiszcza, a wzrost nośności wynikał raczej z niedoszacowania nośności samego 
środnika szklanego; 
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 przy 72.1 kN dla belki klejonej poliuretanem; 

 przy 126.6 kN dla belki klejonej żywicą epoksydową. W tym przypadku połączenie było 
na tyle sztywne, że pasy prawie osiągnęły granicę plastyczności. 

Należy jednak nadmienić, że badania prowadzone były pod obciążeniem quasi-statycznym 
w warunkach normalnych, a wzrost temperatury mógłby znacznie pogorszyć parametry żywicy 
epoksydowej. Ponadto, autorzy zwrócili uwagę na problem sztywności kleju w odniesieniu do 
różnych współczynników odkształcalności termicznej belek. Po przeprowadzonych analizach 
numerycznych oraz weryfikacji analitycznej na podstawie [4, 65, 66], stwierdzono, że nawet 
bardzo sztywne kleje nie spowodują ryzyka zniszczenia środnika lub uplastycznienia pasów dla 
zakresu temperatur -20°C ÷ +60°C.  

Podobne belki badał również Wellershoff F. [63]. Belki zespolone dwuteowe stalowo-szklane 
o długości 3600 mm badane były w teście cztero-punktowego zginania quasi-statycznego. Belki 
zbudowane przez autora miały nieco inną budowę niż te omówione powyżej. W celu 
powiększenia strefy zespolenia materiałów, do pasów stalowych przykręcono kątowniki między 
które została wklejona szyba ze szkła hartowanego za pomocą kleju poliuretanowego (Rys. 
3.9d). Pierwsza rysa pojawiła się przy sile 137.8 kN, a dalsze dociążanie elementu wstrzymano 
ze względu na znaczne ugięcie. Zastosowany sposób oprócz zespolenia miał na celu, 
zwiększenie nośności „I rzędu” i zapewnienie również stabilności środnika, którego obliczona 
nośność przy zwichrzeniu wyniosła zaledwie 29.6 kN. Ponadto, autor zaproponował do analizy 
zachowania pod obciążeniem długotrwałym elementów model energetyczny kleju Mooney’a-
Rivlina lub Ogdena. 

W zakresie belek zespolonych, w których występuje szkło badane były również belki, w których 
pasy wykonane były z betonu wysokowartościowego zbrojonego lub sprężonego. Belki 
o długości 7800 mm złożone były z laminowanego środnika złożonego z trzech szyb 
hartowanych o grubości 8 mm (Rys. 3.9c). Zespolenie realizowane było jako czysta 
przyczepność betonu do szkła, a w celu jej polepszenia powierzchnię szkła wypiaskowano. 
Badanie zginania czteropunktowego quasi-statycznego pokazało, że znacznie lepiej pracują 
belki, w których dolny pas został sprężony, przenosząc 257 kN obciążenia. Belki z pasem dolnym 
zbrojonym stalą miękką przeniosły maksymalnie 100 kN.  

  

Rys. 3.12 Zniszczona belka zespolona wolnopodparta w próbie czteropunktowego zginania quasi-statycznego (po 
lewej) oraz zniszczona belka zespolona dwuprzęsłowa w próbie zginania quasi-statycznego [67] 

Ostatnie lata przyniosły kolejny pomysł na belki zespolone do których budowy wykorzystany 
jest środnik szklany [67]. Konstrukcja badanych belek opierała się o środnik ze szkła float 
(annealed) do którego za pomocą klejów o różnej sztywności przyklejono pasy z kompozytu 
GFRP. Do sklejenia elementów użyto klejów o szerokim zakresie modułów sztywności, których 
zakres mieścił się w przedziale od 1.49 MPa do 4661 MPa. Użytymi klejami były ogólnodostępne 
produkty firmy Sika: Sikaflex 265, Sikaforce 7710-L100 i Sikadur 31-cf. Do badań użyto 18 
elementów o długości 1.5 m (belki wolnopodparte) i 3.0 m (belki dwuprzęsłowe) (Rys. 3.12), 
wysokości 120 mm i szerokości pasów 50 mm. Wykorzystanie do budowy belek materiału 
kompozytowego o module sztywności równym 31.5 GPa i wartości wytrzymałości równej 
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350 MPa zapewniło zaczną nośność postkrytyczną zarówno belek wolnopodpartych jak 
i dwuprzęsłowych rzędu 160% ÷ 280% wartości obciążenia powodującego pierwsze 
zarysowanie szkła w zależności od sztywności kleju. Ponadto badania pokazały ok 2 ÷ 3 krotny 
wzrost nośności elementu zarówno w stanie użytkowania (pojawienie się zarysowania szkła) 
oraz nośności (zniszczenie elementu) w belce ciągłej względem belki wolnopodpartej.  

Zdecydowanym minusem konstruowania belek ciągłych przy użyciu szkła jest znaczny pik 
naprężeń rozciągających nad podporą pośrednią. Warto również wspomnieć, że sztywność 
połączenia między środnikiem a pasami miała wpływ na nośność elementu przy module 
sprężystości podłużnej kleju mniejszym niż 280 MPa, dla sztywniejszych klejów nie 
obserwowano wzrostu nośności elementu. W opinii autora niniejszej pracy stosowanie do 
budowy pasów materiału kompozytowego GFRP o module sprężystości porównywalnym 
z modułem drewna, a o znacznie większej wytrzymałości na rozciąganie wydaje się być w tym 
przypadku ekonomicznie nieuzasadnione.  

3.3 OBCIĄŻENIA DŁUGOTRWAŁE I WIELOKROTNIE ZMIENNE 

Szerokie badania na temat wpływu temperatury, wilgotności oraz długości trwania obciążenia 
prowadził Louter C. i in. [58]. Badali oni belki szklane z wklejonym zbrojeniem w postaci rury ze 
stali nierdzewnej (Rys. 3.13) połączonych za pomocą sześciu klejów o różnych właściwościach 
mechanicznych: żywicy epoksydowej, trzech rodzajów akryli, kleju poliuretanowego i silikonu. 
Przygotowane belki o wymiarach 1500 mm x 125 mm x 10 mm poddano czteropunktowemu 
zginaniu po wcześniejszej obróbce cieplnej lub wilgotnościowej. Wyniki badań szeroko 
skomentowano w pracy [68] (Tablica 3.1), natomiast warto przytoczyć tutaj spostrzeżenie, że 
w wysokich temperaturach, sięgających 60°C najmniejszą redukcję sztywności i wytrzymałości 
wykazały kleje akrylowe oraz poliuretanowe. Żywica epoksydowa okazała się kompletnie 
nieodporna na działanie podwyższonej temperatury (powyżej temperatury witryfikacji, 
ang.  glass transition temperature). Klej poliuretanowy natomiast wykazał dużą redukcję 
nośności postkrytycznej. Wpływ wilgotności na nośność belek, badany na podstawienie normy 
ASTM-standard B 117, okazał się pomijalnie mały dla badanych klejów. Obciążenie długotrwałe 
analizowane było jako utrzymanie obciążenia powodującego pierwszą rysę w belce przez co 
najmniej 72 godziny po zarysowaniu. W tym czasie żadna belka nie wyczerpała swojej nośności. 

 

Rys. 3.13 Przekrój poprzeczny belek badanych przez Loutera i in. [58] 

Przeglądając literaturę traktującą o badaniach i analizie elementów belkowych zbudowanych 
ze szkła, można znaleźć bardzo dużo pozycji na temat elementów belkowych ze szkła 
zespolonego. Badania te miały na celu znalezienie takiego środka łączącego elementy szklane, 
aby przy jak najmniejszej redukcji przezierności zapewnić jak najlepsze zespolenie 
poszczególnych szyb. Badania takie prowadzono głównie dla materiału nazywanego SG 
(SentryGlass®) wykorzystywanego zarówno jako materiał łączący jedynie szyby oraz do 
wklejenia pomiędzy szyby elementów ze stali nierdzewnej, które zbroiły element lub służyły 
jako osłonka dla kabla sprężającego [14, 61, 69, 70]. Podczas badań Loutera C. i in. [69] 
szczególną uwagę zwrócono na wpływ zmiennej temperatury oraz długości trwania obciążenia 
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na sztywność i nośność elementu. Prowadzono badania zarówno na elementach belkowych 
o wymiarach 22 mm x 125 mm x 1500 mm w próbie czteropunktowego zginania quasi-
statycznego oraz testy pull-out elementów drobnowymiarowych (Rys. 3.14). Zaobserwowano, 
że dla połączeń szkła i stali nierdzewnej za pomocą materiału SG®, zarówno przy cyklicznym 
podgrzewaniu (+60°C) i schładzaniu (-20°C) jak i cyklach zmiany wilgotności sztywność 
elementu po powrocie do warunków normalnych ulega niewielkiej redukcji. Dużo 
poważniejszym problemem dla elementu jest praca w podwyższonej temperaturze, w której to 
elementy traciły znaczną część nośności postkrytycznej. Podczas badań wpływu długości 
obciążenia na zachowanie elementu zarysowanego nawet po 22 miesiącach obciążenia 
statycznego elementu w próbie zginania czteropunktowego obserwowano przyrost ugięcia od 
pełzania, ale nie nastąpiło zniszczenie elementu. 

Tablica 3.1 Wyniki badań pięciu belek sprężonych klejonych różnymi klejami [58, 68, 69] 

 

        

Rys. 3.14 Przekrój belki zespolonej na folii SG (lewa) oraz widok elementów do testów pull-out (prawa) [69] 

Badania elementów belkowych zespolonych przy użyciu SentryGlass Plus® prowadzono 
również przy połączeniu efektów temperatury i obciążenia długotrwałego [70]. Belki o różnych 
wymiarach podzielono na kilka serii. Jedna z serii poświęcona była belkom o wymiarach 
13,48 mm x 300 mm x 3000 mm obciążonych w próbie trójpunktowego zginania 
w temperaturze 65°C przez 117 godzin. Przy takich warunkach zaobserwowano ok. 14% spadek 
sztywności giętnej belki, co sprawia, że folia SGP® jest ciekawą alternatywą dla połączeń 
klejowych. Ze względu jednak na konieczność autoklawizowania, wykorzystanie jej do 
połączenia szkła z drewnem staje się raczej niemożliwe. 

Typ kleju
Wytrzymałość 

na ścinanie
Temperatura

Obciążenie 

wywołujące 

pierwszą rysę

Obciążenie 

niszczące

Zniszczenie 

nastąpiło w

[Mpa] [oC] [kN] [kN]

18 20oC 7.9-10.8 12.0-13.5 szkło

60oC 6.7-7.2 5.1-7.9 klej

23 20oC 6.4-8.7 11.7-13.4 szkło

60oC 7.3-9.3 9.5-11.8 klej

Akryl 2 19 60oC 6.9-9.5 6.7-12.4 klej

Akryl 3 24 60oC 5.8-8.5 8.1-12.0 klej

Poliuretan 7 60oC 6.6-8.4 4.5-5.5 klej

Silikon 1.06 60oC 5.2-9.0 0 klej

Żywica 

epoksydowa

Akryl 1
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Analizując dostępną literaturę związaną z tematem belek, w których jako materiał nośny 
wykorzystano szkło nie natrafiono na jakiekolwiek wzmianki o badaniach takich elementów pod 
obciążeniem wielokrotnie zmiennym. Mimo tego, warto w tym miejscu przytoczyć badania 
belek mostowych z drewna klejonego prowadzone przez Lachiewich-Złotowską A. oraz Gil Z. 
[71]. W publikacji przebadano belki z tarcicy sosnowej o wymiarach 
80 mm x 200 mm x 2000 mm w próbie czteropunktowego zginania pod obciążeniem 
wielokrotnie zmiennym. Dla kilku pierwszych cykli obciążenia-odciążenia uzyskano pętle 
histerezy (Rys. 3.15) obrazującą postępujące odkształcenia pod obciążeniem zmiennym. Warto 
też zwrócić uwagę, że autorki zaobserwowały potrzebę redukcji nośności na docisk w poprzek 
włókien analizowanych elementów drewnianych podanych w [72] o ok. 20% dla obciążeń 
wielokrotnie zmiennych. 

 

Rys. 3.15 Wykres zależności ugięcia belki mostowej z drewna klejonego od przyłożonej siły dla kilku pierwszych 
cykli obciążania [71] 

3.4 BADANIA KLEJÓW 

Bardzo obszerne badania dotyczące zachowania samego połączenia klejowego wykonanego 
z  różnych typów klei poliuretanowych prowadzili Kwiecień A. i Zając B. [23, 73]. Badania 
pierwszego z nich [23] dotyczyły połączeń klejowych poddanych zarówno obciążeniom 
statycznym jak również obciążeniom wielokrotnie zmiennym. Autor badał poliuretan o nazwie 
Sika®PM w próbie jednoosiowego rozciągania obciążając i odciążając elementy przez 20 cykli. 
Na rysunku 3.16 przedstawiono wykresy histerezy dla badania polimeru Sika®PM w próbie 
osiowego rozciągania dla poziomu odkształceń równego 10% i 60% wartości nośności 
elementu. Z publikacji wyciągnąć można wniosek, że do łączenia materiałów kruchych najlepsze 
są polimery o nieliniowej charakterystyce naprężenie-odkształcenie ponieważ w sposób 
bardziej równomierny rozkładają naprężenia w styku. 

Celem pracy [73] było opracowanie analityczno-doświadczalne modelu matematycznego na 
naprężenia w spoinie klejowej wykonanej przy użyciu polimeru. Autor na wstępie swoich badań 
dokonał szerokiej analizy dostępnej literatury dla połączeń polimerowych. Okazało się, że 
główne ścieżki rozwoju badań nad polimerami dotyczą bardzo sztywnych żywic epoksydowych, 
natomiast polimery o mniejszej sztywności, ale świetnie spisujące się w połączeniach 
z materiałami kruchymi są ciągle nierozpoznanym zagadnieniem. Autor zastosował w swoich 
analizach dwa modele polimeru: model Mooney’a-Rivlina raz model Ogdena, szeroko opisane 
w późniejszej części pracy. Bardzo ważnym spostrzeżeniem był fakt, że spoiny wykonane za 
pomocą polimerów typu Sika®PM, Sika®PS czy Sika®PT wykazują silnie nieliniową zależność 
przemieszczenia od grubości spoiny w przypadku spoin do 2 mm grubości. Powyżej tej granicy, 
zależność staje się zbliżona do liniowej co przemawia za doborem nieco grubszych spoin. 
Podobna zależność została zaobserwowana dla naprężeń i odkształceń. Dla spoin o grubości 
mniejszej niż 2 mm odkształcenia zmieniały się szybko wraz ze zmianą grubości spoiny, powyżej 
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2 mm zmiana była łagodna. W ramach badań przebadano serie belek złożonych z dwóch 
płaskowników aluminiowych o wymiarach 10 mm x 30 mm x 1500 mm połączonych ze sobą 
spoiną o różnej grubości lub z umieszczonymi pomiędzy stalowymi rolkami w celu ograniczenia 
tarcia do minimum. 

 

Rys. 3.16 Zależności naprężenia [MPa] od odkształcenia [%] dla 20 cykli jednoosiowego rozciągania polimeru PM do 
10% wartości nośności (po lewej) oraz do 60% wartości nośności elementu (po prawej) [23] 

      

Rys. 3.17 Element badawczy złożony z szyb i kompozytu GFRP w zamontowanej w maszynie podczas próby ścinania 
połączenia (po lewej) [64], zależność przemieszczenia końca szkła od grubości spoiny wykonanej z kleju SikaFast 

[74] 

W pracach [43, 64, 67, 74, 75] zaprezentowano wyniki badań podwójnego połączenia 
zakładkowego szkła z drewnem oraz szkła z GFRP. Wspomniane artykuły traktują o klejach 
o różnym module sztywności, zarówno klejach poliuretanowych, akrylowych czy żywicach 
epoksydowych. W badaniach skupiono się na wpływie grubości spoiny i modułu sztywności 
kleju na zachowanie połączenia poddanego quasi-statycznemu czystemu ścinaniu. Prędkości 
obciążeń elementów wynosiły od 0.017 mm/min do 0.5 mm/min i zależały od grubości 
zastosowanej spoiny. W większości cytowanych opracowań, dla klejów poliuretanowych 
(o małym module sztywności w porównaniu z pozostałymi klejami) stosowano prędkość 
obciążania 0.25 mm/min przy grubości spoiny 1 mm ÷ 2 mm. Najważniejszym wnioskiem, jaki 
można wysnuć z cytowanych badań jest krucha postać zniszczenia bardzo cienkich spoin 
(Rys. 3.17) (cieńszych niż 1 mm) wykonanych ze sztywnego kleju (akryl i żywica epoksydowa). 
Im grubsza spoina oraz bardziej podatny klej, połączenie jest bardziej podatne i wcześniej 
wykazuje zachowanie nieliniowo-sprężyste, ale zniszczenie następuje w sposób znacznie 
bardziej ciągliwy. Ponadto, zastosowane żywice epoksydowe w większości badań połączenia 
podwójnego zakładkowego powodowało kruche zniszczenie szkła bez możliwości oceny 
nośności spoiny klejowej.  
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Badania żywic epoksydowych wykonanych przez Moussa [76] prowadzone przez cykliczne 
podgrzewanie powyżej temperatury witryfikacji, a następnie schładzanie żywicy nie wykazało 
finalnie osłabienia połączenia w temperaturze pokojowej. Należy jednak pamiętać, że 
analizowany typ belek jest rozwijany głównie jako ciekawa alternatywa konstrukcji wsporczych 
stropodachów przeziernych. W okresie letnim temperatura elementów znajdujących się 
bezpośrednio pod przeziernym przykryciem może osiągnąć znaczne wartości, większe od 
temperatury witryfikacji większości dostępnych żywic epoksydowych. 

Obszerne analizy dotyczące pracy klejów o różnych sztywnościach (od klejów poliuretanowych 
do żywic epoksydowych) zawarte są w pracach [30, 32, 75, 77–90]. Część z cytowanych 
opracowań prezentuje przegląd modeli analitycznych dostępnych do szacowania dystrybucji 
naprężeń w połączeniu jak na rysunku (Rys. 3.18) [75, 85, 86, 88, 89]. Prezentują one modele 
analityczne do szacowania naprężeń ścinających oraz odrywających w płaszczyźnie „środkowej” 
połączenia w zależności od odległości od środka połączenia klejowego. W pracach [75, 86] 
autorzy wnikliwie przeanalizowali dostępne modele analityczne dla połączenia klejowego 
ścinanego, analizując takie aspekty jak: zgodność wyników analiz numerycznych 
z   eksperymentem, pracochłonność, poziom skomplikowania teorii oraz rodzaj analizy 
(sprężysta lub plastyczna). Autorzy przeanalizowali i zweryfikowali osiem modeli analitycznych, 
które wymieniono poniżej: 

 model Volkersena; 

 model Golanda i Ressnera; 

 model Bigwooda i Crocombe’a; 

 model Frostiga i in.; 

 model Hart-Smitha; 

 model Adamsa i Mallicka; 

 model Wanga; 

 model Adamsa i in. 

Dla połączeń podwójnych zakładkowych, w których użyto kleju o dużej odkształcalności 
w zakresie sprężystym bądź zdolnego do dużych deformacji plastycznych najodpowiedniejszym 
modelem analitycznym okazuje się model Harth-Smitha (Rys. 3.19). Model ten jest zamkniętą 
formą rozwiązania algebraicznego dla sprężystych naprężeń ścinających i rozrywających. Model 
ten może również zakładać obecność w spoinie klejowej dwóch stref: sprężystej oraz 
plastycznej dla naprężeń ścinających przy jednoczesnej sprężystej formie naprężeń 
rozrywających. Wariant ten wydaje się jednak nieistotny biorąc pod uwagę planowane badania 
klejów o bardzo dużej odkształcalności w zakresie hipersprężystym. 

 

Rys. 3.18 Schemat połączenia nakładkowego podwójnego 

W innych opracowaniach, jak na przykład [78, 88] autorzy dokładnie przeanalizowali wpływ 
wtrąceń i nieciągłości występujących podczas konstruowania połączeń na późniejszą 
dystrybucję naprężeń. W pracy [90] prowadzono analizy i badania eksperymentalne połączenia 
podwójnego zakładkowego, w celu znalezienia optymalnej grubości spoiny klejowej, tzn. takiej, 
dla której średnie naprężenie niszczące jest największe. Podobnie jak we wcześniej cytowanej 
pracy [73] autorzy uzyskali optymalną grubość spoiny w przedziale 1 mm ÷ 2 mm. Zniszczenie 
we wszystkich elementach przebiegało podobnie, a mianowicie przez odspojenie zewnętrznych 
elementów klejonych – zniszczenie w strefie adhezyjnej. Inni autorzy [81] badali również wpływ 
temperatury na połączenia wykonane z żywic epoksydowych. Żywica epoksydowa powyżej 
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temperatury 45°C nie wykazywała już żadnej nośności, jedynie żywica odporna na działanie 
podwyższonej temperatury w 60°C przenosiła jeszcze ok. 50% pierwotnej siły niszczącej. 

 

Rys. 3.19 Schemat połączenia podwójnego nakładkowego wg modelu Harta-Smitha [75, 86] 

Podsumowując dostępną literaturę na temat złączy polimerowych nie sposób nie wspomnieć 
o  modelach reologicznych polimerów, a w szczególności polimerów opisywanych przez 
hipersprężysty model materiału. Jak pokazują badania, kleje poliuretanowe charakteryzują się 
znacznym przyrostem odkształceń w wyniku pełzania materiału (przy stałym poziomie 
naprężenia) [23, 91, 92]. Ze względu na charakter późniejszych analiz zdecydowano się 
przybliżyć jedynie dostępne modele analityczne materiałów hipersprężystych, a obszerniejsze 
omówienia czytelnik może znaleźć w cytowanych pracach. Dostępne modele pełzania 
polimerów, zasługujące na uwagę w przypadku klejów poliuretanowych podzielić można na 
dwie grupy. Pierwszą z nich są modele równoległe – Maxwella, natomiast drugą modele 
szeregowe – Kelvina-Voighta i Burgersa. Interpretację fizyczną modeli pokazano na rysunku 
3.20. Wszystkie wymienione modele są trójparametrowymi modelami liniowo-lepko-
sprężystymi. Moduły Ei odpowiadają modułom sprężystości ciała Hooke’a, a parametr ηi 
odpowiada lepkości dla ciała Newtona. 

 

Rys. 3.20 Interpretacja fizyczna modelu Maxwella (a) oraz Kelvina-Voighta (b) oraz Burgersa (c) [92] 

Przykładowe badania pełzania i relaksacji polimery Sika®PM czytelnik znaleźć może w publikacji 
[23], z których najważniejsze wyniki przedstawiono w tablicy 3.2.  

Tablica 3.2 Poziomy redukcji naprężenia dla poliuretanu PM w stosunku do naprężenia początkowego po badaniu 
jednoosiowego rozciągania o długości trwania 24h przy różnych poziomach odkształceń początkowych [23] 

 e=10% e=20% 

Pełzanie po 24h 0.78 0.66 

Relaksacja po 24h 1.10 1.70 

3.5 PANELE DREWNIANO-SZKLANE 

Szklane elementy wypełnienia ścian obiektów, szczególnie szkieletowych, coraz częściej 
wykorzystywane są jako usztywnienia tych obiektów ze względu na siły poziome. W dostępnych 
badaniach tego typu elementów [93] przebadano panele drewniano-szklane, służące jako 
elementy usztywniające. Przedmiotem badań był wpływ trwania obciążenia na efekty związane 
z pełzaniem dla silikonów i poliuretanu. Badane elementy rozciągano do poziomu 30% 
wytrzymałości utrzymując stały poziom naprężeń przez 5000 h, obserwując ciągły przyrost 
odkształceń nie zbliżający się do żadnej stałej asymptoty. Potwierdza to zalecenia producentów 
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większości klejów, że wartość naprężeń w połączeniu klejowym dla elementów obciążonych 
w sposób ciągły nie powinna być większa niż 6 ÷ 8% wartości wytrzymałości. 

Podobne badania prowadzili również Ber i Premrov [38]. Badali oni panele ścienne pod kątem 
możliwości usztywniania nimi konstrukcji budynków. Podczas badań zwrócono uwagę na szereg 
spraw związanych z wpływem doboru sztywności połączenia klejowego dla szkła i drewna. 
Generalnie na sposób pracy elementu zespolonego za pomocą połączenia klejowego 
obciążonego statycznie lub dynamicznie wpływ mają: typ kleju, trwałość kleju, typ połączenia, 
grubość i szerokość warstwy kleju, typ szkła i grubość szyby. Warto zwrócić uwagę, że ze 
względu na małe różnice współczynników rozszerzalności termicznej obu materiałów problem 
przenoszenia przez spoinę naprężeń termicznych nie jest znaczący co prezentowano również 
w  pracy [66]. Znaczący może być jednak problem związany z pęcznieniem drewna pod 
wpływem zmian wilgotności, w szczególności prostopadle do włókien. Z tego też względu 
należałoby ograniczyć wielkość strefy połączenia prostopadle do włókien drewna.  

3.6 PODSUMOWANIE 

Głównym celem przeprowadzonego przeglądu literatury było przygotowanie przemyślanych 
tez oraz zaprogramowanie planu badań doświadczalnych. Ponadto, zaprezentowana literatura 
dostarczyła informacji na temat stosowanych do tej pory klejów w podobnych do analizowanej 
konstrukcjach. Krótkie podsumowanie pozytywnych i negatywnych cech poszczególnych 
lepiszczy stosowanych do łączenia szkła z innymi materiałami w belkach zespolonych lub 
zbrojonych zostało wypunktowane poniżej: 

 Kleje akrylowe polecane są głównie w pracach [4, 43–46, 49, 54, 58] ze względu na 
swoją znaczną sztywność która zapewnia dużą nośność belek do czasu pojawienia się 
pierwszej rysy. Sztywność jest jednak zdecydowanie mniejsza niż dla żywic 
epoksydowych co nie stwarza ryzyka kruchego zniszczenia szkła. Bardzo ważny jest 
również fakt, że badane akryle charakteryzowały się temperaturą witryfikacji wyższą 
niż 60°C; 

 Kleje poliuretanowe polecane są w pracach [22, 23, 41, 73, 94, 95] ze względu na 
średnią sztywność, pozwalającą uzyskać zadowalające zespolenie elementów oraz nie 
zagrażające kruchym zniszczeniem beki. Negatywna cechą tych polimerów okazuje się 
jednak bardzo słaba powtarzalność wyników co może być spowodowane silną 
zależnością sztywności spoiny od jej grubości dla cienkich warstw kleju; 

 Żywice epoksydowe polecane są w pracy [15] ze względu na swoją znaczną sztywność 
zapewniającą pełne zespolenie elementów w temperaturze pokojowej dla belek 
szklanych zbrojonych. Znaczną wadą żywic epoksydowych jest duża wrażliwość na 
działanie podwyższonej temperatury i znaczna redukcja sztywności już przy ok. 40°C; 

 Silikony polecane są w pracach [4, 38, 42, 55] ze względu na swoją odporność na 
działanie promieni UV, dobrą przyczepność do szkła, odporność na wilgoć. Znaczącym 
minusem tych połączeń jest bardzo mała sztywność, która sprawia, że wykorzystanie 
elementów przyklejonych do szklanych środników jest znikome; 

 Cruz w swojej pracy [96] poleca również rozwiązanie patentowe firmy SIKA w postaci 
polimerów Superflex® do łączenia szklanych środników z pasami drewnianymi. 
Polimery te wykazywały dużą powtarzalność wyników oraz umiarkowaną sztywność. 

Ze względu na liczne zalety oraz dostępność materiału w planowanych badaniach wykorzystano 
polimery Sika®PM, Sika®PS i Sika®PT. Część zalet, które sprawiają, że polimery te wydają się 
odpowiednie do łączenia zespolonych belek dwuteowych drewniano-szklanych to: 

 duża sprężystość powrotna; 
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 duża redukcja drgań; 

 duża odporność na starzenie oraz na promieniowanie UV. Praktycznie nie obserwuje 
się efektów starzenia dla warstw grubych i osłoniętych od działania wody i promieni 
UV; 

 szeroki zakres pracy, tj. zakres temperatur o małych wahaniach właściwości 
mechanicznych od -40°C do +80°C. 

Obserwując krzywe histerezy (Rys. 3.16) widać, że największa redukcja naprężenia w polimerze 
obserwowana jest dla pierwszego cyklu, z każdym następnym krzywe histerezy są coraz bliższe 
siebie. Przyczyną takiego zachowania może być początkowe dopasowywanie się wszystkich 
elementów podczas pierwszego obciążenia, ale niewykluczone że jest to jedna z właściwości 
badanego materiału.  
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4 BADANIA MATERIAŁÓW 

W rozdziale zaprezentowano założenia, przebieg i wyniki badań własnych drewna, szkła oraz 
klejów w celu określenia podstawowych cech materiałów wykorzystanych do budowy 
zespolonych belek drewniano-szklanych. Dodatkowo, dla badanych klejów przeprowadzono 
badania odporności połączenia ścinanego między drewnem a szkłem na obciążenia wielokrotnie 
zmienne. 

4.1 BADANIA DREWNA 

W podrozdziale zaprezentowano przebieg i wyniki badań drewna jodłowego, o deklarowanej 
klasie C22 [97], które wykorzystano do późniejszej budowy belek zespolonych. Celem badań 
było określenie podstawowych wartości wytrzymałości i modułów sztywności użytego 
materiału ortotropowego.  

4.1.1 Właściwości materiału 

Cechami drewna, które wyróżniają je na tle innych materiałów budowlanych są anizotropia 
i  niejednorodność. Zgodnie z definicją [28, 98], drewno jest materiałem anizotropowym, 
ponieważ jego właściwości silnie zależą od anatomicznych kierunków w pniu drzewa. Wyróżnia 
się: 

 Kierunek równoległy do włókien – L; 

 Kierunek styczny (poprzeczny do włókien i równoległy do słojów rocznych) – T; 

 Kierunek promieniowy (poprzeczny do włókien i prostopadły do słojów rocznych) – R. 

Opisane powyżej kierunki anatomiczne materiału można z dobrym przybliżeniem traktować 
jako ortogonalne osie główne, a sam materiał jako rombowo-anizotropowy [28].  

Sprężystość drewna w znacznym stopniu zależy od czasu trwania i wielkości obciążeń oraz ma 
charakter złożony, różny dla poszczególnych kierunków anatomicznych: równoległego do 
włókien, stycznego oraz promieniowego. W przypadku krótkotrwałych obciążeń doraźnych do 
pewnej granicy naprężeń, drewno zachowuje się liniowo-sprężyście, niezależnie od kierunku 
działania obciążenia w stosunku do kierunków anatomicznych. W przypadku przekroczenia 
granicy proporcjonalności przy ściskaniu drewna, następuje szybki wzrost odkształceń, 
a  materiał zachowuje się lepko-sprężysto-plastycznie. Odpowiedź drewna przy ściskaniu 
generalnie można traktować jako ciągliwą zarówno wzdłuż jaki i w poprzek włókien, natomiast 
przy rozciąganiu, zginaniu i ścinaniu drewno charakteryzuje się kruchym sposobem zniszczenia, 
niezależnie od kierunku. Wytrzymałości typowego drewna iglastego dostępnego w Europie 
wynoszą 8 ÷ 42 MPa przy rozciąganiu wzdłuż włókien, oraz 16 ÷ 34 MPa przy ściskaniu wzdłuż 
włókien. W poprzek włókien wartość wytrzymałości na rozciąganie to 0.4 ÷ 0.6 MPa, a na 
ściskanie 2 ÷ 8 MPa [10, 97, 99]. Drewno, oprócz złożonej budowy anizotropowej wynikającej 
z  naturalnego kształtu przyrostów, posiada również liczne defekty makroskopowe, takie jak 
przerosty, sęki, pęknięcia. Są to naturalne defekty materiału, które mogą w znacznym stopniu 
wpływać na wartości wytrzymałości (głównie na rozciąganie i ścinanie) tego materiału. W celu 
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(4.i) 

(4.ii) 

(4.iii) 

(4.iv) 

(4.v) 

(4.vi) 

(4.vii) 

(4.viii) 

(4.ix) 

ograniczenia wpływu sęków i pęknięć na pracę elementów konstrukcyjnych, coraz częściej 
stosuje się konstrukcyjne drewno klejone. Dzięki lamelowej budowie elementu z krótkich 
deseczek, w łatwy sposób można wyeliminować naturalne nieciągłości materiału.  

Trzymając się założenia, że drewno jest materiałem rombowo-anizotropowym oraz, 
ograniczając się jedynie do fazy sprężystej pracy materiału, związki między naprężeniami 
i odkształceniami w przestrzennym stanie naprężenia można zapisać w postaci równań (4.i)-
(4.vii).  
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Podsumowując, w celu opasania związków między naprężeniami a odkształceniami w drewnie 
potrzebne jest 12 stałych materiałowych, które wyznaczane są w trakcie badań 
doświadczalnych. W przybliżeniu można przyjmować następujące zależności między stałymi 
materiałowymi drewna iglastego w modelu rombowo-anizotropowym [28, 98]:  

𝐸𝑇 ∶ 𝐸𝑅 ∶ 𝐸𝐿 = 1.0 ∶ 1.7 ∶ 20.0 

𝐺𝐿𝑅 = 𝐺𝐿𝑇 ,       𝐺𝑅𝑇 = 0.1 ∙ 𝐺𝐿𝑇 ,       𝐺𝐿𝑅 = 0.065 ∙ 𝐸𝐿         

Zależności naprężenie-odkształcenie dla materiału rombowo-anizotropowego jest stosowane 
jedynie w przypadku badań teoretycznych drewna. W przypadku analiz inżynierskich drewna 
iglastego, liczbę trzech modułów sztywności i trzech modułów odkształcenia postaciowego 
można zredukować do dwóch modułów sztywności i dwóch modułów odkształcenia 
postaciowego. Należy przy tym zwrócić uwagę na: 

 Odrębne traktowanie kierunków stycznych i radialnych nie jest technicznie 
uzasadnione ze względu na proces produkcji tarcicy drewnianej – trudno uzyskać 
równoległość między słojami a krawędziami elementów. 

 Przy skręcaniu elementu wzdłuż jednej z osi głównych elementu można zredukować 
dwa moduły odkształcenia do jednego. 

Finalnie z wystarczająca dokładnością dla zastosowań inżynierskich otrzymamy: 

𝐸|| = 𝐸𝐿 – moduł sprężystości podłużnej 

𝐸⊥ = 𝐸𝑇 – moduł sprężystości poprzecznej 

𝐺 = 𝐺𝑇𝐿 – moduł ścinania 

𝐺𝑇 =
2

3
𝐺 – moduł skręcania 
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W praktyce inżynierskiej drewno może być zatem traktowane jako materiał quasi-izotropowy, 
a błąd takiego założenia jest znikomy. Moduł sprężystości podłużnej może być stosowany 
zarówno w przypadku rozciągania, ściskania i zginania, należy jednak zwrócić uwagę, że 
poszczególne badania dają nieco rozbieżne wartości modułu sprężystości podłużnej tego 
samego drewna w zależności od znaku naprężeń normalnych w przekroju. Dla typowego 
dostępnego w Europie drewna konstrukcyjnego wartości modułów sprężystoci wzdłuż włókien 
wynosi 7 ÷ 20 GPa, a w poprzek włókien 0.23 ÷ 1,33 GPa [97]. 

Użyte do budowy zespolonych belek drewniano-szklanych drewno jodłowe wyselekcjonowano 
z drewna polskiego o deklarowanej przez producenta klasie C22 wg [97]. Wszystkie elementy 
rozciągane zostały tak wyselekcjonowane, aby pozbawione były wszelkich defektów 
makroskopowych takich jak: sęków, skręconych włókien, pęknięć. Dodatkowo, drewno do 
budowy pasów belek zostało wybrane jako część twardzieli zapewniając w ten sposób jak 
największą stałość wymiarów elementów i brak wrażliwości na zmiany wilgotności. 
W elementach ściskanych dopuszczono obecność sęków ze względu na ich znikomy wpływ na 
wytrzymałość drewna na ściskanie (Rys. 4.1).  

 

Rys. 4.1 Pas drewniany użyty do wykonania belek zespolonych 

4.1.2 Badania laboratoryjne 

W celu określenia klasy użytego w badaniach drewna jodłowego przeprowadzono następujące 
badania materiału: 

 Badanie w próbie quasi-statycznego rozciągania wzdłuż włókien wg PN-81/D-04107 
[100]; 

 Badanie w próbie quasi-statycznego ściskania wzdłuż włókien wg PN-79/D-04102 [101]; 

 Badanie w próbie quasi-statycznego rozciągania w poprzek włókien wg PN-81/D-04108 
[102]; 

 Badanie w próbie quasi-statycznego zginania wg PN-77/D-04103 [103]; 

 Badanie w próbie quasi-statycznego ścinania wzdłuż włókien wg PN-79/D-04105 [104]; 

 Badanie gęstości objętościowej PN-79/D-04101 [105]. 

Wszystkie badania wytrzymałościowe przeprowadzono na maszynie Zwick-Roell zapewniającej 
obciążenie jednorazowe o wartości 50 kN. Wszystkie badane elementy zostały wykonane przez 
autora badań, a następnie składowane na Politechnice Krakowskiej w wilgotności 65% przez 20 
dni w celu ustabilizowania ich wilgotności na poziomie ok. 12%. Wilgotność zewnętrzna 
w czasie badania wynosiła ok 65% zgodnie z normą [103]. 
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(4.x) 

4.1.2.1 Badania wytrzymałości drewna na rozciąganie wzdłuż włókien 

Przedmiotem badań było 6 elementów drewnianych o wymiarach 20 mm x 20 mm x 350 mm 
wyciętych wzdłuż włókien (Rys. 4.2). Badanie polegało na jednorazowym obciążeniu quasi-
statycznym elementu w próbie osiowego rozciągania prowadząc ciągły zapis mierzonych 
wartości z częstotliwością 1 Hz. Przyjęte obciążenie wstępne wynosiło 0.1 MPa, a prędkość 
obciążania elementu wynosiła 100 N/s zgodnie z [100] przy zastosowaniu sterowania 
prędkością przyrostu siły. Przemieszczenia elementu mierzono ekstensometrem w jej 
środkowej, przewężonej części na długości bazowej 50 mm, a po zniszczeniu elementu 
przeprowadzono badanie wilgotności materiału w pobliżu miejsca zniszczenia higrometrem 
wgłębnym (Rys. 4.3) w celu skorygowania wartości wytrzymałości zgodnie z równaniem (4.x).  

𝑅12 = 𝑅𝑤 ∙ [1 + 𝛼 ∙ (𝑤 − 12)] 

 𝛼 = 0,015  

 

Rys. 4.2 Element do badań wytrzymałości drewna na rozciąganie wzdłuż włókien 

 

Rys. 4.3 Zdjęcie higrometru do badania wilgotności drewna 

4.1.2.2 Badanie w próbie quasi-statycznego ściskania równolegle do włókien 

 

Rys. 4.4 Element do badań wytrzymałości drewna na ściskanie wzdłuż włókien 

Przedmiotem badań były 4 elementy drewniane o wymiarach 20 mm x 20 mm x 30 mm 
wycięte wzdłuż włókien (Rys. 4.4). Badanie polegało na jednorazowym obciążeniu quasi-
statycznym elementu w próbie osiowego ściskania prowadząc ciągły zapis mierzonych wartości 
z częstotliwością 1 Hz. Przyjęte obciążenie wstępne wynosiło 0.1 MPa, a prędkość obciążania 
elementu wynosiła 100 N/s zgodnie z [101] przy zastosowaniu sterowania prędkością przyrostu 
siły. Przemieszczenia mierzone były przesunięciem trawersy maszyny, a po zniszczeniu 
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(4.xi) 

(4.xii) 

(4.xiii) 

elementu zmierzono wilgotność elementu w pobliżu zniszczenia higrometrem wgłębnym 
w celu skorygowania wartości wytrzymałości zgodnie z równaniem (4.xi).  

𝑅12 = 𝑅𝑤 ∙ [1 + 𝛼 ∙ (𝑤 − 12)] 

 𝛼 = 0,05 

4.1.2.3 Badanie w próbie quasi-statycznego zginania  

Przedmiotem badań było 6 elementów drewnianych o wymiarach 20 mm x 20 mm x 300 mm 
wyciętych wzdłuż włókien (Rys. 4.5). Badanie polegało na jednorazowym obciążeniu quasi-
statycznym elementu w próbie zginania trzypunktowego prowadząc ciągły zapis mierzonych 
wartości z częstotliwością 1 Hz. Przyjęte obciążenie wstępne wynosiło 0.1 N, a prędkość 
obciążania elementu wynosiła 100 N/s zgodnie z [103] przy zastosowaniu sterowania 
prędkością przyrostu siły. Przemieszczenia mierzone były przesunięciem trawersy maszyny, 
a po zniszczeniu elementu zmierzono wilgotność elementu w pobliżu zniszczenia higrometrem 
wgłębnym w celu skorygowania wartości wytrzymałości oraz modułu sprężystości zgodnie 
z równaniem (4.xii). Dodatkowo, zgodnie z zaleceniami normy [103] przy sile 300 N zgodnie ze 
wskazaniem maszyny wytrzymałościowej zatrzymano badanie i przeprowadzono pomiar 
ugięcia względem podpór elementu. 

 

Rys. 4.5 Element do badań wytrzymałości drewna na rozciąganie przy zginaniu 

𝑅12 = 𝑅𝑤 ∙ [1 + 𝛼 ∙ (𝑤 − 12)] 

 𝛼 = 0,04 - dla wartości wytrzymałości 

𝛼 = 0,02 - dla modułu sprężystości 

4.1.2.4 Badanie w próbie quasi-statycznego rozciągania prostopadle do włókien 

 

Rys. 4.6 Element do badań wytrzymałości drewna na rozciąganie w poprzek włókien 

Przedmiotem badań były 4 elementy drewniane o wymiarach 20 mm x 50 mm x 60 mm 
wycięte w poprzek włókien (Rys. 4.6). Badanie polegało na jednorazowym obciążeniu quasi-
statycznym elementu w próbie osiowego rozciągania w poprzek włókien prowadząc ciągły zapis 
mierzonych wartości z częstotliwością 1 Hz. Przyjęte obciążenie wstępne wynosiło 0.1 N, 
a  prędkość obciążania wynosiła 100 N/s zgodnie z [102] przy zastosowaniu sterowania 
prędkością przyrostu siły. Przemieszczenia mierzone były przesunięciem trawersy maszyny, 
a  po zniszczeniu elementu przeprowadzono badanie wilgotności materiału w pobliżu miejsca 
zniszczenia higrometrem wgłębnym (Rys. 4.3) w celu skorygowania wartości wytrzymałości 
oraz modułu sprężystości zgodnie z równaniem (4.xiii).  

𝑅12 = 𝑅𝑤 ∙ [1 + 𝛼 ∙ (𝑤 − 12)] 

 𝛼 = 0,02 
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(4.xiv) 

4.1.2.5 Badanie w próbie quasi-statycznego ścinania równolegle do włókien 

 

Rys. 4.7 Elementy do badań wytrzymałości na ścinanie drewna wzdłuż włókien 

Przedmiotem badań były 4 elementy drewniane o wymiarach 20 mm x 30 mm x 50 mm 
wycięte wzdłuż włókien (Rys. 4.7). Badanie polegało na jednorazowym obciążeniu quasi-
statycznym w próbie ścinania wzdłuż włókien prowadząc ciągły zapis mierzonych wartości 
z  częstotliwością 1 Hz. Przyjęte obciążenie wstępne wynosiło 0.1 N, a prędkość obciążania 
100 N/s zgodnie z [104] przy zastosowaniu sterowania prędkością przyrostu siły. 
Przemieszczenia elementu mierzone były przesunięciem trawersy maszyny, a po zniszczeniu 
elementu zmierzono jego wilgotność w pobliżu zniszczenia higrometrem wgłębnym w celu 
skorygowania wartości wytrzymałości oraz modułu sprężystości zgodnie z równaniem (4.xiv).  

𝑅12 = 𝑅𝑤 ∙ [1 + 𝛼 ∙ (𝑤 − 12)] 

 𝛼 = 0,03 

4.1.2.6 Badanie gęstości średniej drewna 

 

Rys. 4.8 Rysunek elementów do badań gęstości drewna 

Przedmiotem badań były 3 elementy drewniane o wymiarach 27 mm x 140 mm x 106 mm 
(Rys. 4.8). Badanie elementów polegało na pomiarze z dokładnością 0.05 mm wymiarów 
elementu przy zastosowaniu suwmiarki oraz zwarzeniu ich precyzyjną wagą z dokładnością do 
0.1 g. Element mierzono przez wykonanie co najmniej 4 pomiarów jednego boku, a do dalszych 
obliczeń wykorzystano wartość średnią z pomiarów dla danego boku elementu. Po zmierzeniu 
i zważeniu elementów zbadano następnie ich wilgotność higrometrem wgłębnym, a 
wyznaczone wartości gęstości dla aktualnych wilgotności elementów badawczych 
sprowadzono następnie do wartości odpowiadającej 12% wilgotności drewna zgodnie z [105]. 
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4.1.3 Wyniki badań 

4.1.3.1 Badania wytrzymałości drewna na rozciąganie wzdłuż włókien 

  

Rys. 4.9 Wykres przemieszczenie-siła rozciągająca dla badanych elementów (po lewej), wykres naprężenie-
odkształcenie badanych elementów bez korekcji ze względu na wilgotność (po prawej) 

Tablica 4.1 Wyniki badań drewna na rozciąganie wzdłuż włókien uzyskane z badań oraz skorygowane do 
wilgotności 12% 

 

    

Rys. 4.10 Element w szczękach maszyny wytrzymałościowej (po lewej) oraz zniszczony element po wyjęciu 
z maszyny (po prawej) 
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W tablicy 4.1 przedstawiono wyniki badań sześciu elementów drewnianych na rozciąganie 
wzdłuż włókien, wartości przekreślone zostały odrzucone z opracowania statystycznego ze 
względu na duże rozbieżności uzyskanych modułów sprężystości. Moduł sprężystości badanego 
drewna na rozciąganie wzdłuż włókien wyznaczony został jako moduł styczny, wyznaczający 
prostą przechodzącą przez początek układu współrzędnych. Na wykresach (Rys. 4.9) 
przedstawiono wykresy siła-przemieszczenie oraz naprężenie-odkształcenie dla badanych 
elementów. Badane drewno charakteryzuje się sprężysto-plastycznym zachowaniem w próbie 
jednoosiowego quasi-statycznego rozciągania wzdłuż włókien, a zniszczenie za każdym razem 
sygnalizowane było przez wypłaszczenie się wykresu naprężeni-odkształcenie oraz 
charakterystyczne trzaski materiału. Badane elementy ulegały zniszczeniu generalnie zgodnie 
z przewidywaniami, tj. przez rozerwanie włókien (Rys. 4.10).  

4.1.3.2 Badania wytrzymałości drewna na ściskanie wzdłuż włókien 

  

Rys. 4.11 Wykres przemieszczenie-siła ściskająca dla badanych elementów bez korekcji ze względu na wilgotność 
(po lewej), wykres naprężenie-odkształcenie badanych elementów bez korekcji ze względu na wilgotność (po 

prawej) 

Tablica 4.2 Wyniki badań drewna na ściskanie wzdłuż włókien uzyskane z badań oraz skorygowane do wilgotności 
12% 

 

W tablicy 4.2 przedstawiono wyniki badań czterech elementów drewnianych na ściskanie 
wzdłuż włókien. Moduł sprężystości badanego drewna na ściskanie wzdłuż włókien wyznaczony 
został jako moduł styczny, wyznaczający prostą przechodzącą przez początek układu 
współrzędnych w zakresie 0 ÷ 1.5% odkształcenia materiału. Na wykresach (Rys. 4.11) 
przedstawiono wykresy siła-przemieszczenie oraz naprężenie-odkształcenie dla badanych 
elementów. Badane drewno charakteryzuje się sprężysto-plastycznym zachowaniem w próbie 
jednoosiowego ściskania quasi-statycznego wzdłuż włókien, a zniszczenie następowało przez 
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pojawienie się wyraźnej płaszczyzny ścinania pod kątem około 450 do kierunku naprężeń 
głównych (Rys. 4.12). 

    

Rys. 4.12 Element w maszynie wytrzymałościowej (po lewej) oraz zniszczony element po wyjęciu z maszyny (po 
prawej) 

4.1.3.3 Badania wytrzymałości drewna na rozciąganie przy zginaniu 

Tablica 4.3 Wyniki badań drewna na zginanie uzyskane z badań oraz skorygowane do wilgotności 12% 

 

  

Rys. 4.13 Wykres przemieszczenie-siła rozciągająca dla badanych elementów bez korekcji ze względu na wilgotność 
(po lewej), wykres naprężenie-odkształcenie badanych elementów bez korekcji ze względu na wilgotność (po 

prawej) 

W tablicy 4.3 przedstawiono wyniki badań sześciu elementów drewnianych na zginanie, 
wartości przekreślone zostały odrzucone ze statystyki ze względu na znacznie niższy moduł 
sprężystości elementu. Moduł sprężystości badanego drewna przy zginaniu wzdłuż włókien 
został wyznaczony na podstawie wartości ugięcia przy obciążeniu równym 300 N oraz przez 

Wilgotność

h b Badanie Dla 12% Badanie Dla 12%

[%] [MPa] [MPa] [GPa] [GPa] [mm]

1 TB-01 20.20 19.80 10.1 65.130 60.180 4.176 4.017 1.547

2 TB-02 19.70 20.50 9.5 65.608 59.047 5.688 5.404 1.160

3 TB-03 20.10 20.30 10.1 72.557 67.043 6.324 6.084 0.989

4 TB-04 19.80 20.40 9.8 60.540 55.212 6.143 5.873 1.065

5 TB-05 19.80 20.35 10.0 73.083 67.236 6.766 6.495 0.969

6 TB-06 19.95 20.40 8.6 61.210 52.885 6.107 5.692 1.048

9.6 67 60 6.2 5.9 1.05

0.54 5.4 5.9 0.35 0.37 0.067
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wyznaczenie nachylenia krzywej na wykresie naprężenie-odkształcenie. Na wykresach 
(Rys. 4.13) przedstawiono wykresy siła-ugięcie oraz naprężenie-odkształcenie dla badanych 
elementów. Badane drewno charakteryzuje się sprężysto-plastycznym zachowaniem w próbie 
zginania quasi-statycznego wzdłuż włókien, a zniszczenie następowało przez rozerwania 
włókien po stronie rozciąganej (Rys. 4.14). Zniszczenie za każdym razem sygnalizowane było 
przez zmianę charakteru pacy materiału z liniowo-sprężystej na nieliniowo-sprężystą oraz 
charakterystyczne trzaski materiału. 

 

 

Rys. 4.14 Element w maszynie wytrzymałościowej (u góry) oraz zniszczony element po wyjęciu z maszyny (u dołu) 

4.1.3.4 Badania wytrzymałości drewna na rozciąganie w poprzek włókien 

Tablica 4.4 Wyniki badań drewna na rozciąganie prostopadle do włókien uzyskane z badań oraz skorygowane do 
wilgotności 12% 

 

W tablicy 4.4 zaprezentowano wyniki badań czterech elementów drewnianych na rozciąganie 
prostopadle do włókien. Na wykresach (Rys. 4.15) przedstawiono wykresy siła-przemieszczenie 
oraz naprężenie-odkształcenie badanych elementów. Badane drewno charakteryzuje się 
liniowo-sprężystym zachowaniem w próbie rozciągania quasi-statycznego w poprzek włókien 
i kruchą postacią zniszczenia (Rys. 4.16).  

 

Wilgotność

h b Badanie Dla 12% Badanie Dla 12%

[%] [MPa] [MPa] [GPa] [GPa]

1 TTP-01 24.20 19.90 10.5 2.464 2.390 0.039 0.038

2 TTP-02 24.25 20.40 10.3 2.402 2.320 0.039 0.038

3 TTP-03 24.90 20.20 10.3 2.176 2.102 0.040 0.039

4 TTP-04 24.25 20.00 10.1 2.459 2.366 0.035 0.034

10.3 2.4 2.3 0.038 0.038

0.14 0.12 0.11 0.002 0.002

1.4% 5.0% 5.0% 5.0% 5.1%Współczynnik zmienności

Wytrzymałość na rozciąganie 

prostopadle do włókien

Moduł Younga przy rozciąganiu 

prostopadle do włókien

[mm]
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elementu
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Rys. 4.15 Wykres przemieszczenie-siła rozciągająca dla badanych elementów bez korekcji ze względu na wilgotność 
(po lewej), wykres naprężenie-odkształcenie badanych elementów bez korekcji ze względu na wilgotność (po 

prawej) 

   

Rys. 4.16 Element w maszynie wytrzymałościowej (po lewej) oraz zniszczony element po wyjęciu z maszyny (po 
prawej) 

4.1.3.5 Badania wytrzymałości drewna na ścinanie wzdłuż włókien 

Tablica 4.5 Wyniki badań drewna na ścinanie uzyskane z badań oraz skorygowane do wilgotności 12% 

 

W tablicy 4.5 przedstawiono wyniki badań czterech elementów drewna na ścinanie wzdłuż 
włókien zgodnie z [104]. Wykresy na rysunku 4.17 przedstawiają zależności siła-
przemieszczenie oraz naprężenie-odkształcenie dla badanych elementów. Badane drewno 
charakteryzuje się liniowo-sprężystym zachowaniem w próbie ścinania quasi-statycznego 
w poprzek włókien i kruchą postacią zniszczenia (Rys. 4.18) 
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Rys. 4.17 Wykres przemieszczenie-siła rozciągająca dla badanych elementów bez korekcji ze względu na wilgotność 
(po lewej), wykres naprężenie-odkształcenie badanych elementów bez korekcji ze względu na wilgotność (po 

prawej) 

   

Rys. 4.18 Element w maszynie wytrzymałościowej (po lewej) oraz zniszczony element po wyjęciu z maszyny (po 
prawej) 

4.1.3.6 Badania gęstości drewna 

W tablicy 4.6 zaprezentowano wyniki badań gęstości objętościowej trzech elementów 
drewnianych zgodnie z [105]. Wyznaczoną bezpośrednio z pomiaru gęstość każdego elementu 
skorygowano do gęstości drewna odpowiadającej wilgotności 12%. 

Tablica 4.6 Wyniki badań gęstości drewna uzyskane z badań oraz skorygowane do wilgotności 12% 

 

4.1.4 Wnioski i dyskusja wyników 

Użyte do badań drewno prezentuje znacznie lepsze parametry wytrzymałościowe niż wartości 
normowe wynikające z klasy sortowania drewna C22. Zgodnie z uzyskanymi parametrami 
wytrzymałościowymi badanego drewna, które wyniosły odpowiednio 87 MPa, 44 MPa i 60 MPa 
dla rozciągania wzdłuż włókien, ściskania wzdłuż włókien i zginania można je zakwalifikować do 
klasy wytrzymałości C40 zgodnie z normą [97]. Całkowicie odwrotne wnioski można wysnuć 
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analizując moduły sprężystości badanego materiału, które uzyskały znaczne niższe wartości niż 
wskazuje norma [97] dla klasy drewna C22 – dla zginania wartość modułu sprężystości wyniosła 
5.9 GPa, a odpowiadająca wartość normowa modułu sprężystości to 9 GPa. Zgodnie 
z uzyskanymi wartościami modułu sprężystości badanego drewna można je zakwalifikować do 
klasy wytrzymałości C14 zgodnie z normą [97]. Posługując się wynikami badań gęstości drewna, 
która również może być traktowana jako wskaźnik klasy wytrzymałości drewna 
konstrukcyjnego, badane drewno można zakwalifikować do klasy co najmniej C22 zgodnie 
z [97]. Dla celów dalszych analizach przyjęto parametry odpowiadające klasie C22. 

4.2 BADANIA KLEJU  

W podrozdziale zaprezentowano przebieg i wyniki badań klejów użytych do budowy belek 
zespolonych drewniano-szklanych z rozdziału 5. Celem badań było określenie podstawowych 
parametrów mechanicznych użytego materiału: wytrzymałości na ścinanie i modułu 
odkształcenia postaciowego użytych w późniejszych analizach numerycznych i analitycznych.  

4.2.1 Właściwości materiału 

Wykorzystane w niniejszych badaniach kleje to kleje podatne, wyprodukowane na bazie 
poliuretanu. Poliuretany są kopolimerami o losowo rozłożonych segmentach sztywnych 
i  giętkich, niemieszających się ze sobą, tworzących dwufazową mikrostrukturę heterogeniczną 
o dużej wytrzymałości mechanicznej. Szeroki opis budowy podatnych klejów poliuretanowych 
znaleźć można w [23]. Kleje poliuretanowe stosowane w budownictwie cechują się zdolnością 
do przenoszenia dużych odkształceń oraz do dyssypacji energii odkształcenia, co jest 
szczególnie istotne w przypadku działania obciążeń termicznych i dynamicznych [23]. Należy 
również zwrócić uwagę, że w odróżnieniu od żywic epoksydowych, które cieszą się największa 
popularnością w budownictwie, kleje poliuretanowe charakteryzują się bardzo niską 
temperaturą witryfikacji (Glass-transition temperature). Temperatura witryfikacji typowych 
żywic epoksydowych wynosi ok. +40°C, podczas gdy w przypadku poliuretanów jest to ok. -40°C. 
Oznacza to, że dla normalnych warunków pogodowych panujących na naszych szerokościach 
geograficznych, kleje poliuretanowe charakteryzują się bardziej stabilnymi parametrami 
mechanicznymi niż żywice epoksydowe – nie zmieniając stanu fazowego nawet 
w  podwyższonych temperaturach. Żywice epoksydowe charakteryzują się znaczną redukcją 
sztywności i wytrzymałości w temperaturach powyżej +40°C. 

Użyte w badaniach kleje są klejami stosowanymi i dedykowanymi dla budownictwa, głównie do 
wykonywania polimerowych złączy podatnych w uszkodzonych konstrukcjach betonowych 
i murowych [23]. Dobierając kleje do budowy elementów badawczych kierowano się głównie 
dobrą adhezją klejów do materiałów budowlanych, zdolnością do znacznych odkształceń oraz 
zdolnością do dyssypacji energii.  

Do badań wybrano kleje, które w miarę postępu prac badawczych były sukcesywnie 
eliminowane:  

 Poliuretanowy, dwuskładnikowy klej podatny Sika®PM [106]; 

 Poliuretanowy, dwuskładnikowy klej elastyczny Sika®PS [107]; 

 Poliuretanowy, dwuskładnikowy klej twardo-elastyczny Sika®PT [108]. 

Klej Sika®PM jest dwuskładnikowym materiałem klejącym na bazie poliuretanów. 
Charakteryzuje się wysoką sprężystością powrotną, a połączenia wykonane przy użyciu tego 
materiału charakteryzują się właściwościami dźwiękochłonnymi oraz tłumiącymi drgania 
i  wibracje. Materiał nie przewodzi ładunków elektrycznych. Używany jest do wykonywania 



4.2 Badania kleju 

 

50 

 

konstrukcyjnych złączy podatnych oraz powłok ochronnych. Charakteryzuje się bardzo dobrą 
przyczepnością do powierzchni betonowych, metalowych, murowych i kompozytowych. 
Materiał posiada doskonałą odporność na warunki atmosferyczne i starzenie powierzchniowe. 
Materiał twardnieje bezskurczowo, dzięki czemu idealnie dopasowuje się do łączonych 
powierzchni i nie generuje żadnych naprężeń w czasie łączenia elementów. Odporność 
termiczna materiału mieści się w granicach -40°C ÷ +80°C. 

Tablica 4.7 Zestawienie najważniejszych właściwości badanych klejów deklarowanych przez producenta [106–108] 

Klej Sika®PM Sika®PS Sika®PT 

Producent Sika Poland Sp. z o.o. Sika Poland Sp. z o.o. Sika Poland Sp. z o.o. 

Baza chemiczna poliuretan poliuretan poliuretan 

Gęstość ~0.9 g/cm3 ~1.4 g/cm3 ~1.1 g/cm3 

Pierwotna 
wytrzymałość na 

zerwanie 
~1.4 MPa ~2.5 MPa ~20 MPa 

Wydłużenie przy 
zerwaniu 

~110% ~40% ~15% 

Moduł sprężystości 
pierwotnej 

~4 MPa ~16 MPa ~700 MPa 

Warunki utwardzania normalne normalne normalne 

Przydatność po 
zmieszaniu składników 

(w 20°C) 
~10 min ~15 min ~8 min 

Klej Sika®PS jest tiksotropowym, elastycznym klejem przeznaczonym do wykonywania złączy 
podatnych oraz powłok ochronnych. Charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością – 
w  szczególności przyczepnością początkową – do powierzchni betonowych, metalowych, 
murowych i kompozytowych. Materiał posiada doskonałą odporność na warunki 
atmosferyczne i starzenie powierzchniowe. Połączenia przy użyciu tego materiału 
charakteryzują się właściwościami dźwiękochłonnymi oraz tłumiącymi drgania i wibracje. 
Twardnieje bezskurczowo, dzięki czemu idealnie dopasowuje się do łączonych powierzchni i nie 
generuje żadnych naprężeń w czasie łączenia elementów. Odporność termiczna materiału 
mieści się w granicach -40°C ÷ +80°C. 

Klej Sika®PT jest bezrozpuszczalnikowym, po utwardzeniu twardo-elastycznym, 
dwuskładnikowym materiałem klejącym na bazie poliuretanów. Przeznaczony jest do 
wykonywania złączy podatnych oraz powłok ochronnych. Połączenia przy użyciu tego materiału 
charakteryzują się właściwościami dźwiękochłonnymi oraz tłumiącymi drgania i wibracje. 
Materiał nie przewodzi ładunków elektrycznych oraz charakteryzuje się bardzo dobrą 
przyczepnością do powierzchni betonowych, metalowych, murowych i kompozytowych. 
Twardnieje bezskurczowo, dzięki czemu idealnie dopasowuje się do łączonych powierzchni i nie 
generuje żadnych naprężeń w czasie łączenia elementów. Odporność termiczna materiału 
mieści się w granicach -40°C ÷ +80°C. 

4.2.2 Badania laboratoryjne 

W celu określenia parametrów stosowanych klejów przeprowadzono następujące badania: 

 Badanie twardości Shore’a klejów; 

 Badanie przyczepności kleju do drewna oraz do szkła za pomocą próby pull-off; 

 Badanie doraźnej wytrzymałości na ścinanie połączenia między drewnem a szkłem; 
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 Badanie zmęczeniowej wytrzymałości na ścinanie połączenia między drewnem 
a szkłem. 

4.2.2.1 Badanie twardości Shore’a 

Przedmiotem badań było 18 elementów walcowych o średnicy ∅50 mm i długości ok. 150 mm. 

Elementy zostały wykonane w laboratorium Instytutu Mechaniki Budowli Politechniki 
Krakowskiej przez autora badań z pomocą dra inż. Bogusława Zająca. Wszystkie elementy 
badawcze po wcześniejszym oczyszczeniu przechowywano w warunkach normalnych 
(temperatura ok. 20°C i wilgotność względna ok. 65%) przez co najmniej 7 dni przed badaniem, 
które polegało na pomiarze twardości materiału małym twardościomierzem Shore’a o zakresie 
pomiarowym 0 ÷ 100 jednostek w skali Shore’a (Rys. 4.19). 

 

Rys. 4.19 Mały twardościomierz Shore'a wykorzystany do badań 

4.2.2.2 Badanie pull-off połączenia klejowego 

Przedmiotem badań było 39 elementów, na których badano przyczepność trzech różnych 
klejów poliuretanowych do szkła oraz drewna w zależności od przygotowania powierzchni. 
Elementy wykonano w laboratorium Zakładu Wytrzymałości Materiałów Politechniki 
Krakowskiej przez autora badań z pomocą dra inż. Bogusława Zająca (Rys. 4.20). Szczegółowy 
opis poszczególnych typów elementów przedstawiono w tablicy 4.8. Wykonanie elementów 
badawczych polegało na doklejeniu do badanej powierzchni aluminiowych walców o średnicy 
równej 50 mm za pomocą warstwy kleju grubości 2 mm (Rys. 4.21). Badane kleje wykazują 
bardzo dobrą przyczepność do rozbudowanej powierzchni aluminiowej [23, 73], co pozwala 
sądzić, że zniszczenie elementu nastąpi przez dekohezję w strefie kontaktowej między klejem 
a drewnem lub szkłem bądź przez zniszczenie warstwy adhezyjnej klej-szkło lub klej-drewno.  

  

Rys. 4.20 Przygotowanie elementów do badań pull-off 
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Elementy drewniane próbek wykonano z drewna konstrukcyjnego jodłowego klasy C22 wg [97], 
a szybę szklaną ze szkła float (annealed) zgodnego z [109]. Wymiary poszczególnych elementów 
to: 

 6 mm x 110 mm x 140 mm dla szyby, 

 25 mm x 110 mm x 140 mm dla desek. 

Spoinę o grubości dokładnie 2mm zapewniono dzięki zastosowaniu specjalnie przygotowanych 
kulek stalowych o średnicy 2 mm (Rys. 4.22). Powierzchnia elementów drewnianych była 
wykończona bezpośrednio przez nóż frezarski, bez dodatkowego polerowania. Część 
elementów zostało zagruntowane dedykowanym do połączeń polimerowych środkiem Sika®ZP 
Primer [110], zgodnie z tablicą 4.8. Dodatkowo powierzchnie części elementów szklanych 
rozbudowano przez piaskowanie. 

   

Rys. 4.21 Drewniany (po lewej) i szklany element (po prawej) do badań pull-off 

Wszystkie elementy po oczyszczeniu przechowywano w warunkach normalnych (temperatura 
ok. 20°C i wilgotność względna ok. 65%) przez co najmniej 7 dni przed badaniem, po czym 
elementy umieszczono na stanowisku badawczym w specjalnie przygotowanym narzędziu 
stalowym (Rys. 4.23). Elementy szklane zamocowano przez przekładkę drewnianą w celu 
uniknięcia koncentracji naprężeń dociskowych. W walec aluminiowy wkręcono śrubę z łbem 
kulowym zapewniającym przegub, a następnie umieszczono w górnych szczękach maszyny 
wytrzymałościowej. Ze względu na utrudniony dostęp do warstwy klejowej, wiarygodnymi 
wartościami z prowadzonych badań wydaje się jedynie nośność połączenia klejowego w próbie 
pull-off. Wilgotność elementów drewnianych w miejscu spoiny klejowej zaraz po wykonaniu 
badania wynosiła średnio 11.2%. 

Tablica 4.8 Zestawienie elementów do testów pull-off ze względu na rodzaj kleju, rodzaj klejonego materiału oraz 
sposób przygotowania powierzchni 

LP Rodzaj kleju Rodzaj powierzchni Liczba  Element 

1 

Poliuretan 

typu PS 

szklana rozbudowana nieimpregnowana 3 PSN11-13 

2 szklana gładka nieimpregnowana 3 PSN21-23 

3 szklana gładka impregnowana 3 PSP11-13 

4 drewniana impregnowana 4 PSP01-04 

5 drewniana nieimpregnowana 4 PSN01-04 

6 
Poliuretan 

typu PT 

szklana rozbudowana nieimpregnowana 3 PTN11-13 

7 drewniana impregnowana 4 PTP01-04 

8 drewniana nieimpregnowana 4 PTN01-04 

9 
Poliuretan 

typu PM 

szklana rozbudowana nieimpregnowana 3 PMN11-13 

10 drewniana impregnowana 4 PMP01-04 

11 drewniana nieimpregnowana 4 PMN01-04 
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Rys. 4.22 Przygotowane do klejenia walce aluminiowe 

   

Rys. 4.23 Element drewniany (po lewej) i szklany z zastosowaną przekładką drewnianą (po prawej) w narzędziu do 
badania nośności połączenia kleju z innym materiałem 

Elementy poddano badaniu w maszynie wytrzymałościowej Zwick Roell o maksymalnej sile 
zrywającej równej 20 kN. Elementy obciążano quasi-statycznie w sposób ciągły aż do zerwania 
z prędkością 2 mm/min (sterowanie przemieszczeniem), a siła wstępna wynosiła 10 N. W czasie 
badania mierzono siłę z maszyny wytrzymałościowej oraz przemieszczenia trawersy 
z częstotliwością 1 Hz.  

4.2.2.3 Badanie połączenia klejowego na ścinanie pod obciążeniem quasi-
statycznym 

 

Rys. 4.24 Element do badań wytrzymałości połączenia na ścinanie 

Przedmiotem badań było 7 elementów drewniano-szklanych o wymiarach 
50 mm x 60 mm x 170 mm (Rys. 4.24) zbadanych w próbie quasi-statycznego ścinania 
połączenia podwójnego zakładkowego. Drewniane części elementów wykonano z drewna 
konstrukcyjnego jodłowego klasy C22 zgodnie z [97], natomiast części szklane ze szkła float 
(annealed) zgodnego z [109]. Krawędzie elementów szklanych oszlifowano zgodnie z [111], 
a  powierzchnie klejone zostały rozbudowane przez piaskowanie piaskiem korundowym. 
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Zewnętrzne wymiary elementów to 5 mm x 50 mm x 100 mm w przypadku szyby oraz 
25 mm x 50 mm x 90 mm w przypadku desek. Elementy zostały połączone ze sobą klejami 
Sika®PS i Sika®PM zgodnie z tablicą 4.9, przy zachowaniu grubości spoiny identycznej jak 
w przypadku konstrukcji późniejszych belek zespolonych równej 2 mm. Dodatkowo, w celu 
uchwycenia elementu szklanego w szczęki maszyny, szyba została wklejona jednym końcem 
w  ceownik stalowy za pomocą żywicy epoksydowej o wysokiej sztywności oraz wysokiej 
przyczepności do stali i szkła (Rys. 4.25).  

Elementy do badań wykonywano w laboratorium 21 dni przed badaniem. Powierzchnie 
zarówno drewniane jak i szklane zostały zaimpregnowane specjalnym środkiem poprawiającym 
adhezję klejów poliuretanowych do łączonych powierzchni - Sika®ZM Primer, a po sklejeniu 
elementy były sezonowane w suchym miejscu o stabilnej wilgotności ok. 65% w celu pełnego 
związania kleju poliuretanowego przez co najmniej 48 godzin.  

Tablica 4.9 Zestawienie rodzajów klejów użytych do badań ścinania 

L.p. Rodzaj kleju Liczba 

1 Poliuretan typu PM 3 

2 Poliuretan typu PS 4 

Elementy poddano badaniu pod obciążeniem quasi-statycznym w próbie ścinania połączenia 
podwójnego zakładkowego. Badanie było sterowane przemieszczeniowo z prędkością równą 
0.25 mm/min, którą dobrano na podstawie przeprowadzonego przeglądu literatury [23, 43, 
112, 113]. W trakcie badań mierzono przemieszczenie trawersy maszyny wytrzymałościowej 
oraz siłę również wprost z maszyny utrzymując stałą częstotliwość pomiaru równą 1 Hz. Ze 
względu na znaczenie większą sztywność stanowiska badawczego od samej spoiny (ok. 1000 
razy większa) i znikomy błąd wynikający z odczytania wartości przemieszczenia bezpośrednio 
z   maszyny zrezygnowano z pomiaru odkształceń w samej spoinie klejowej za pomocą 
indukcyjnych czujników przemieszczenia w celu uproszczenia stanowiska badawczego. 

    

Rys. 4.25 Element na stanowisku badawczym 
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4.2.2.4 Badanie kleju na ścinanie pod obciążeniem wielokrotnie zmiennym 

  

Rys. 4.26 Urządzenie do przeprowadzenia próby obciążenia wielokrotnie zmiennego (po lewej), schemat 
montażowy stanowiska badawczego (po prawej) 

Dziewięć elementów do badań zostało przygotowanych i sezonowanych w identyczny sposób 
jak elementy do badania połączenia ścinanego pod obciążeniem quasi-statycznym z punktu 
4.2.2.3. Wykonane elementy zostały poddane badaniu pod obciążeniem wielokrotnie 
zmiennym w próbie ścinania połączenia podwójnego zakładkowego. Badanie przeprowadzono 
w skonstruowanym do tego celu układzie mechanicznym (Rys. 4.26) przy zastosowaniu 
sterowania przemieszczeniem, które wymuszane było przez wałek mimośrodowy 
zamontowany w kole zamachowym. Koło zamachowe napędzane było przez przekładnie 
pasową, na której możliwe było sterowanie częstotliwością badania, silnikiem elektrycznym 
trójfazowym o mocy 1 kW. W ten sposób zapewniono stałą amplitudę oraz częstotliwość 
w trakcie badania, które na bieżąco były weryfikowane za pomocą mikrometra o dokładności 
1 μm. Po nieobciążanej stronie elementu zamontowano siłomierz o zakresie pomiarowym 
0 ÷ 1000 N i rozdzielczości 0.1 N. Wynikiem badania był przebieg siły w czasie przy znanym 
przebiegu przemieszczenia jednego końca elementu. Zapis z urządzeń pomiarowych 
prowadzono w sposób ciągły z częstotliwością 15 Hz. 

Elementy poddano obciążeniu wielokrotnie zmiennemu o częstotliwości równej 0.62 Hz 
zgodnie z wykresami (Rys. 4.27, Rys. 4.28 i Rys. 4.29). Dokładne wartości amplitud 
przemieszczenia zostały dobrane po przeprowadzeniu badań pod obciążeniem quasi-
statycznym elementów w próbie czystego ścinania oraz po analizie projektowej zespolonych 
belek drewniano-szklanych podpierających stropodach w polskich warunkach klimatycznych. 
Przewidziano minimalną liczbę cykli równą 10 000. Elementy podzielono na trzy grupy:  

 PS-S-1.1, PS-S-1.2, PS-S-1.3 obciążone w ten sposób, aby element pracował z 12% 
wytężeniem przy obciążeniem „w górę” i 4% wytężeniem przy obciążeniem „w dół” 
(zmienno znakowe obciążenie niesymetryczne) przy pierwszym cyklu obciążenie-
odciążenie co dla warstwy kleju grubości 2mm daje zakres przemieszczenia końca 
szkiełka 60 µm ÷ 180 µm (Rys. 4.27); 
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Rys. 4.27 Przebieg wychylenia końca szkiełka w czasie badania 

 PS-S-2.1, PS-S-2.2, PS-S-2.3 obciążone w ten sposób, aby element pracował z 8% 
wytężeniem przy obciążeniem „w dół” i 8% wytężeniem przy obciążeniem „w górę” 
(obciążenie symetryczne) przy pierwszym cyklu obciążenie-odciążenie co dla warstwy 
kleju grubości 2mm daje zakres przemieszczenia końca szkiełka -120 µm ÷ 120µm 
(Rys. 4.28); 

 

Rys. 4.28 Przebieg wychylenia końca szkiełka w czasie badania 

 PS-S-3.1, PS-S-3.2, PS-S-3.3 obciążone w ten sposób aby element pracował z 16% 
wytężeniem przy obciążeniem „w dół” i powracał do położenia „zero” (jednoznakowe 
obciążenie niesymetryczne) przy pierwszym cyklu obciążenie-odciążenie co dla 
warstwy kleju grubości 2 mm daje zakres przemieszczenia końca szkiełka 
0 µm ÷ 230 µm (Rys. 4.29). 

 

Rys. 4.29 Przebieg wychylenia końca szkiełka w czasie badania 

Poziomy wytężenia zostały wyznaczone na podstawie analiz projektowanej belki zespolonej 
drewniano-szklanej przy użyciu kleju poliuretanowego Sika®PS o rzeczywistych rozmiarach 
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(rozpiętość 7 m) dla narzuconych normowo współczynników obliczeniowych. Obciążenia 
i  rozmiary belki dobrano w taki sposób, aby uzyskać wytężenie elementów dla najbardziej 
niekorzystnej kombinacji obciążeń na poziomie prawie 100%. Następnie, dla belki o rozpiętości 
jak poprzednio przeprowadzono analizę dla tych samych obciążeń przy założeniu 
charakterystycznych właściwości materiałowych. W ten sposób uzyskano wartość wytężenia 
kleju równą prawie 8% dla właściwości materiałowych z próby ścinania połączenia quasi-
statycznego przy obciążeniu (ciężar własny + śnieg) oraz 2.5% przy odciążeniu (ciężar 
własny + ssanie wiatru). Ze względu na przewidywane zastosowanie badanych elementów 
głównie jako element nośny stropodachów, takie obciążenia wydawały się najwłaściwsze. 
Analizę przeprowadzono dla pojedynczej belki o stałych wymiarach oraz dla jednej strefy 
klimatycznej.  

4.2.2.5 Badanie kleju na ściskanie pod obciążeniem quasi-statycznym 

Materiały polimerowe mimo izotropowej budowy wykazują pewną niesymetrię odpowiedzi 
w zależności od znaku naprężeń w materiale. W celu zobrazowania tej asymetrii oraz różnic 
w   sztywności trzech badanych klejów polimerowych Sika®PM, Sika®PS i Sika®PT 
przeprowadzono badanie ściskania jednoosiowego (nieograniczonego) pod obciążeniem quasi-
statycznym zgodnie z [114]. Przedmiotem badań były 3 walce o średnicy 47 mm i wysokości 
47 mm (Rys. 4.30), każdy walec zbudowany był z innego materiału.  

 

Rys. 4.30 Element do badań kleju na ściskanie jednoosiowe (nieograniczone) 

Elementy wykonywano w laboratorium 21 dni przed badaniem, a następnie sezonowane 
w   suchym miejscu o stabilnej wilgotności ok. 65% w celu pełnego związania kleju 
poliuretanowego. Sterowanie badaniem prowadzone było przy pomocy przemieszczenia 
z prędkością równą 5 mm/min, przy równoczesnym zapisie przemieszczeń trawersy oraz siły 
z  maszyny. Przeprowadzone badanie, wraz z opisanymi później badaniami na rozciąganie 
polimeru Sika®PS posłużyły do wyznaczenia parametrów modelu Mooney’a-Rivlina, który był 
wykorzystany do modelowania numerycznego materiału. 

4.2.2.6 Badanie kleju na rozciąganie pod obciążeniem quasi-statycznym 

Kontynuacją badań klejów w próbie ściskania było przeprowadzenie podobnych badań dla 
rozciągania osiowego. Badania ograniczono jedynie do polimeru Sika®PS i przeprowadzono 
bardziej szczegółowe badania dla dokładniejszego wyznaczenia parametrów modelu 
Mooney’a-Rivlina. Przedmiotem badań było 9 elementów w kształcie wiosełka o wymiarach 
200 mm x 20 mm x 4 mm (Rys. 4.31) wykonanych z polimeru Sika®PS i obciążonych obciążeniem 
quasi-statycznym zgodnie z [115]. Elementy wykonano w laboratorium 21 dni przed badaniem, 
a następnie sezonowano w suchym miejscu o stabilnej wilgotności ok. 65% w celu pełnego 
związania kleju poliuretanowego.  

Norma [115] definiuje zalecane prędkości do badania elementów w próbie rozciągania, nie 
podając dokładnej wartości, sugerując jedynie przedział zalecanych wartości – 
5 mm/min ÷ 500 mm/min. W związku z tym, badanie elementów zostało podzielone na dwa 
etapy, w których skupiono się na zbadaniu odmiennych parametrów polimeru. W etapie 
pierwszym przebadano 6 elementów, a prędkość obciążenia dobrano jako wartość pośrednią 
między zalecanymi granicami przedziału prędkości obciążania - 50 mm/min. Etap drugi badania 
polegał na przebadaniu pozostałych 3 elementów stosując inne wartości prędkości obciążenia: 
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0,5 mm/min, 5 mm/min i 500 mm/min. W czasie badania mierzono pomiar przemieszczenie 
trawersy i siłę z maszyny wytrzymałościowej. 

 

Rys. 4.31 Element do badania kleju na rozciąganie 

4.2.3 Wyniki badań 

4.2.3.1 Badanie twardości Shore’a 

Dla badanych polimerów uzyskano następujące wartości twardości w skali Shore’a: 

 61.3 ± 0.82 w skali Shore’a w przypadku polimeru Sika®PM; 

 83.9 ± 3.46 w skali Shore’a w przypadku polimeru Sika®PS; 

 99.9 ± 0.52 w skali Shore’a w przypadku polimeru Sika®PT. 

Otrzymane wartości twardości Shore’a badanych polimerów są większe od wartości 
podawanych przez producenta klejów. Po 28 dniach dojrzewania polimerów przy temperaturze 
zewnętrznej +23°C i wilgotności względnej powietrza na poziomie 55%. Podawana przez 
producenta wartość twardości w skali Shore’a badanych polimerów wynosi 55 ± 5 w przypadku 
Sika®PM [106] oraz 70 ± 5 w przypadku Sika®PT [108]. Producent nie podaje Wartości twardości 
dla polimeru Sika®PS [107]. 

4.2.3.2 Badanie pull-off połączenia klejowego 

W elementach, w których badano przyczepność kleju do powierzchni drewnianej, 
w zdecydowanej większości o nośności połączenia decydowała nośność drewna na rozrywanie 
w poprzek włókien (Rys. 4.32), a w niektórych przypadkach warstwa adhezyjna (Tablica 4.10). 
Wartości przekreślone w tablicy usunięto ze statystyki ze względu na postać zniszczenia, która 
nie spełniała założeń badania (odklejenie krążka aluminiowego). Wartości skreślone na 
czerwono oznaczają, że cała próba nie spełniła założeń badania i wyniki te nie mogą być 
traktowane jako wiarygodne.  

Połączenia wykonane z kleju Sika®PT ulegały zniszczeniu przy podobnej wartości siły, bez 
względu na to, czy powierzchnia klejona została zagruntowana czy nie. W przypadku Sika®PS 
można stwierdzić, że zagruntowanie powierzchni dedykowanym środkiem gruntującym, 
poprawiło o ok. 10% przyczepność polimeru do klejonej powierzchni. W przypadku polimeru 
Sika®PM nie udało się określić, jaki wpływ na nośność strefy adhezyjnej ma gruntowanie 
powierzchni drewna. Na wykresach (Rys. 4.33 i Rys. 4.34) przedstawiono przebiegi siła-
przemieszczenie elementów klejonych przy użyciu polimeru Sika®PM oraz Sika®PS. Jak widać, 
połączenie w próbie pull-off niszczy się generalnie gwałtownie, a przebieg pracy polimeru 
w złączu jest liniowo-sprężysty w przypadku wszystkich badanych polimerów. 

  

Rys. 4.32 Zniszczone połączenie klej-drewno wykonane przy użyciu polimeru Sika®PS po badaniach pull-off 
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Tablica 4.10 Zestawienie wyników badań połączenia między klejem a powierzchnią drewnianą 

 

W elementach, w których badano przyczepność kleju do powierzchni szklanej, w zdecydowanej 
większości o nośności połączenia decydowała nośność strefy adhezyjnej klej-szkło (Tablica 4.10 
i Tablica 4.11). Jedynie w przypadku polimeru Sika®PS po wcześniejszym zagruntowaniu 
powierzchni materiałem Sika®ZP Primer uzyskano nośności strefy adhezyjnej większe od 
nośności badanego szkła na zginanie (Rys. 4.37). 

Pojed. Średnia

[kN] [mm] [MPa] [MPa]

1 PTN01 5,55 1,541
Dekohezja drewna. Rozerwanie drewna 

prostopadle do włókien
2,827

2 PTN02 5,44 1,402
Dekohezja drewna. Rozerwanie drewna 

prostopadle do włókien
2,771

3 PTN03 5 1,46
Dekohezja drewna. Rozerwanie drewna 

prostopadle do włókien
2,546

4 PTN04 4,45 1,16 Adhezja klej-aluminium. Odklejenie krążka 2,266

5 PTP01 5,66 1,566
Adhezja klej-drewno. Oderwanie kleju z 

drobnymi kawałkami drewna
2,883

6 PTP02 4,09 1,25
Dekohezja drewna. Rozerwanie drewna 

prostopadle do włókien
2,083

7 PTP03 5,5 1,538
Dekohezja drewna. Rozerwanie drewna 

prostopadle do włókien
2,801

8 PTP04 0,3 0,236 Adhezja klej-aluminium. Odklejenie krążka 0,153

9 PSP01 3,81 1,271
Dekohezja drewna. Rozerwanie drewna 

prostopadle do włókien
1,940

10 PSP02 3,24 1,052
Dekohezja drewna. Rozerwanie drewna 

prostopadle do włókien
1,650

11 PSP03 2,4 1,113 Adhezja klej-aluminium. Odklejenie krążka 1,222

12 PSP04 4 1,335
Dekohezja drewna + adhezja klej-drewno. 

Oderwnie drewna (50%) z włóknami (50%)
2,037

13 PSN01 3,2 1,062
Dekohezja drewna + adhezja klej-drewno. 

Oderwnie drewna (50%) z włóknami (50%)
1,630

14 PSN02 1,58 0,495 Adhezja klej-aluminium. Odklejenie krążka 0,805

15 PSN03 2,99 1,088
Dekohezja drewna. Rozerwanie drewna 

prostopadle do włókien
1,523

16 PSN04 3,35 1,191
Dekohezja drewna. Rozerwanie drewna 

prostopadle do włókien
1,706

17 PMN01 1,83 0,932
Dekohezja drewna. Rozerwanie drewna 

prostopadle do włókien
0,932

18 PMN02 1,42 0,607
Dekohezja drewna +adhezja do aluminium. 

Ostatecznie adhezja do krążka
0,723

19 PMN03 2,3 1,473
Dekohezja drewna. Rozerwanie drewna 

prostopadle do włókien
1,171

20 PMN04 1,8 0,865
Dekohezja drewna. Rozerwanie drewna 

prostopadle do włókien
0,917

21 PMP01 2,53 1,821 Dekohezja polimeru 0,973

22 PMP02 1,91 1,148 Adhezja klej-aluminium. Odklejenie krążka 1,192

23 PMP03 2,34 2,4065 Adhezja klej-aluminium. Odklejenie krążka 1,192

24 PMP04 1,61 0,885 Adhezja klej-aluminium. Odklejenie krążka 0,820

LP

1,044

1,007

1,620

1,876

2,589

2,715

Siła 

niszcząca

Przemie-

szczenie w 

chwili 

zniszczenia

Wytrzymałość 

połączenia
Postać zniszczeniaElement
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Rys. 4.33 Wyniki badań pull-off elementów sklejonych klejem PM dla powierzchni drewnianej nieimpregnowanej 
(lewy wykres) i impregnowanej (prawy wykres) 

Tablica 4.11 Zestawienie wyników badań połączenia między klejem a powierzchnią szklaną 

 

Połączenia wykonane z kleju Sika®PT, mimo największej wytrzymałości samego kleju, uległy 
zniszczeniu przy najniższej wartości siły odrywającej spośród badanych polimerów. Powodem 
tego jest znaczny moduł sztywności tego polimeru, który lokalnie powoduje znaczne 
koncentracje naprężeń i przedwczesne zniszczenie strefy adhezyjnej. Na wykresach (Rys. 4.35 
i Rys. 4.36) przedstawiono przebiegi siła-przemieszczenie elementów wykonanych przy użyciu 
wszystkich badanych polimerów z powierzchnią nieimpregnowaną oraz dodatkowo 
z powierzchnią impregnowaną dla polimeru Sika®PS. Jak widać, połączenie w próbie pull-off 
ulega zniszczeniu w sposób gwałtowny w zdecydowanej większości przypadków, a przebieg 
pracy polimeru w złączu jest liniowo-sprężysty w przypadku wszystkich badanych polimerów. 

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0

Si
ła

 s
ta

n
d

ar
d

o
w

a 
[k

N
]

Przemieszczenie [mm]

PMN01

PMN02

PMN03

PMN04

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0

Si
ła

 s
ta

n
d

ar
d

o
w

a 
[k

N
]

Przemieszczenie [mm]

PMP01

PMP02

PMP03

PMP04
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[kN] [mm] [MPa] [MPa]

1 PMN11 1,78 0,851 Adhezja klej-szkło. 0,907

2 PMN12 1,55 0,813 Adhezja klej-szkło. 0,789

3 PMN13 1,55 0,797 Adhezja klej-szkło. 0,789

4 PTN11 1,06 0,494 Adhezja klej-szkło. 0,540

5 PTN12 0,95 0,459 Adhezja klej-szkło. 0,484

6 PTN13 1,26 0,502
Zniszczenie szkła. Pęknięcie promieniste od 

środka skleiny
0,642

7 PSP11 3,76 1,262
Zniszczenie szkła. Pęknięcie promieniste od 

środka skleiny. Brak odklejeń
1,915

8 PSP12 2,86 0,956
Zniszczenie szkła. Pęknięcie promieniste od 

środka skleiny. Odklejenie po zniszczeniu
1,457

9 PSP13 3,55 1,159
Zniszczenie szkła. Pęknięcie promieniste od 

środka skleiny. Odklejenie po zniszczeniu
1,808

10 PSN11 2,49 0,872 Adhezja klej-szkło. 1,268

11 PSN12 2,43 0,802 Adhezja klej-szkło. 1,238

12 PSN13 2,34 0,763
Zniszczenie szkła. Pęknięcie promieniste od 

środka skleiny. Brak odklejeń
1,192

13 PSN21 1,83 0,68 Adhezja klej-szkło. 0,932

14 PSN22 2,08 0,734 Adhezja klej-szkło. 1,059

15 PSN23 1,66 0,625 Adhezja klej-szkło. 0,845

0,946

0,828

0,555

LP Element

Siła 

niszcząca

Przemie-

szczenie w 

chwili 

zniszczenia

Postać zniszczenia

Wytrzymałość 

połączenia

1,727

1,232



4 Badania materiałów  

 

61 

 

 

Rys. 4.34 Wyniki badań pull-off elementów sklejonych klejem PS dla powierzchni drewnianej nieimpregnowanej 
(lewy wykres) i impregnowanej (prawy wykres) 

 

Rys. 4.35 Wyniki badań pull-off elementów sklejonych klejem PM (po lewej) i PT (po prawej) dla powierzchni 
szklanej rozbudowanej nieimpregnowanej 

 

Rys. 4.36 Wyniki badań pull-off elementów sklejonych klejem PS dla powierzchni szklanej gładkiej impregnowanej 
(po lewej) i szklanej rozbudowanej nieimpregnowanej (po prawej) 

Na podstawie badań pull-off połączenia można zauważyć, że użyte do badania kleje 
poliuretanowe prezentują bardzo dobre właściwości przyczepności zarówno do powierzchni 
szklanej jak i drewnianej. Ponadto, wszystkie zastosowane kleje poliuretanowe (Sika®PM, 
Sika®PS, Sika®PT) wykazują znakomitą przyczepność do iglastego drewna konstrukcyjnego 
użytego w badaniach. We wszystkich przypadkach, w których zniszczenia przebiegało w strefie 
adhezyjnej klej-drewno na oderwanej powierzchni kleju obecne były włókna drewniane. 
Nośność połączenia na rozrywanie jest zatem porównywalna lub większa z wytrzymałością 
drewna na rozciąganie prostopadle do włókien. Niemniej jednak, poliuretan Sika®PT wydaje się 
nieco zbyt sztywny dla łączenia go ze szkłem, a połączenie niszczy się gwałtownie. Jednym 
z najistotniejszych wniosków z badań jest fakt, że klej Sika®PS przy odpowiednio przygotowanej 
powierzchni szkła zapewnia większą nośność połączenia na rozrywanie niż nośność 
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zastosowanej szyby na zginanie. Można sądzić, że naprężenia rozrywające w połączeniu mają 
znacznie bardziej równomierny rozkład w przypadku polimeru Sika®PS, na co wskazuje 
promienisty układ zniszczenia szkła w połączeniu (Rys. 4.37). 

   

Rys. 4.37 Element zniszczony w czasie badań pull-off. Zniszczenie w strefie adhezyjne szkło-klej (po lewej) i 
zniszczenie szkła (po prawej) 

4.2.3.3 Badanie kleju na ścinanie pod obciążeniem quasi-statycznym 

Wszystkie badane elementy zniszczyły się w sposób ciągliwy, co pokazuje, że kleje 
poliuretanowe dla połączeń ścinanych są rozwiązaniem bezpiecznym, a ponadto we wszystkich 
badanych elementach uzyskano znaczną energię zniszczenia połączenia. Na szczególną uwagę 
zasługuje fakt, że wszystkie badane połączenia zniszczyły się przez ścięcie warstwy kleju, a nie 
przez zniszczenie strefy adhezyjnej połączenia (Rys. 4.38 i Tablica 4.12). Wartość przekreślona 
w tablicy została usunięta ze statystyki ze względu na znaczne odchylenie od pozostałych 
wyników. Tak duża różnica w stosunku do pozostałych elementów spowodowana była brakiem 
odpowiedniego przygotowania powierzchni szklanej. 

   

Rys. 4.38 Zniszczone połączenie podwójnie zakładkowe (po lewej), widok morfologii płaszczyzny poślizgu w spoinie 
klejowej (po prawej) 

Dla wyznaczonego w czasie badań średniego modułu odkształcenia postaciowego dla obu 
połączeń oszacowano przebieg krzywej naprężenie-odkształcenie w spoinie klejowej 
i  porównano z wykresami bezpośrednio z badań (Rys. 4.39). Wykresy pokazują, że przebiegi 
krzywych odkształcenie-naprężenie w początkowym zakresie pracy kleju Sika®PM 
charakteryzują się bardzo dobrą powtarzalnością, a w przypadku kleju Sika®PS zanotowano 
nieco większe wartości odchyleń modułu sztywności postaciowej od wartości średniej. 

Przeprowadzone badania połączenia zakładkowego drewna ze szkłem klejami poliuretanowymi 
w próbie prostego ścinania potwierdzają wniosek z badań pull-off, mówiący o bardzo dobrej 
przyczepności tych klejów zarówno do powierzchni szklanej jak i drewnianej. Ponadto, użyte do 
badania kleje poliuretanowe charakteryzują się bardzo dobrą powtarzalnością wyników 
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w  kolejnych próbach obciążeniowych, szczególnie dla zakresu sprężystego pracy połączenia. 
Warto pamiętać, że przeprowadzone badania uwzględniają pracę całego połączenia, a więc 
kleju, materiałów łączonych oraz strefy adhezyjnej i nie powinny być utożsamiane ze zwykłymi 
badaniami w próbie ścinania, które skupiają się na zachowaniu jedynie badanego materiału. 

Tablica 4.12 Wyniki badań wytrzymałości na ścinanie połączenia klejowego między drewnem a szkłem elementów 
poddanych jedynie quasi-statycznemu obciążeniu. Oznaczenie fv oznacza wartość wytrzymałości na ścinanie, 

a oznaczenie G0 wartość początkowego modułu sztywności postaciowej 

 

Brak widocznych uszkodzeń szkła wskazuje, że zastosowane kleje niezależnie od wartości 
modułu sztywności postaciowej, zapewniają równomierną dystrybucję naprężeń 
rozciągających w szkle. Równomierny przyrost naprężeń rozciągających jest efektem bardzo 
pożądanym za względu na wrażliwość szkła na lokalne spiętrzenia naprężeń. Po wstępnych 
obserwacjach, można przyjąć, że klej Sika®PS będzie odpowiedni do dalszych badań zarówno 
zmęczeniowego połączenia jak i belek zespolonych ze względu na większą sztywność 
postaciową od kleju Sika®PM, dobrą przyczepność do łączonych materiałów i ciągliwym 
charakterem zniszczenia. 

Wyniki badania posłużyły do określenia poziomów wytężenia elementów w badaniach pod 
obciążeniem wielokrotnie zmiennym. 

Wymiary spoiny fv G0

[mm3] [MPa] [MPa]

1 PS-41 2.20 x 51.0 x 20

Inicjacja w strefie adhezji szkło-klej (ok. 2mm) a następnie 

zniszczenie przez dekohezję kleju. Powierzchnia szkła 

zaimpregnowana i rozbudowana

1.732 2.189

2 PS-42 2.60 x 50.8 x 20

Inicjacja w strefie adhezji szkło-klej (ok. 2mm) a następnie 

zniszczenie przez dekohezję kleju. Powierzchnia szkła 

zaimpregnowana i rozbudowana

1.679 2.358

3 PS-43 2.30 x 50.4 x 20
Zniszczenie w strefie adhezyjnej szkło-klej. Powierzchnia 

szkła zagruntowana ale nierozbudowana
1.186 1.661

4 PS-44 2.10 x 50.7 x 20

Inicjacja w strefie adhezji szkło-klej (ok. 2mm) a następnie 

zniszczenie przez dekohezję kleju. Powierzchnia szkła 

zaimpregnowana i rozbudowana

1.722 1.668

1.711 1.896

0.264 0.358

15.4% 18.9%

5 PM-41 1.95 x 50.4 x 20

Jedna spoina: inicjacja w strefie adhezji szkło-klej (ok. 

2mm) a następnie zniszczenie przez dekohezję kleju. 

Druga powierzchnia: zniszczenie w strefi adhezji klej-szkło. 

Powierzchnia szkła zaimpregnowana i rozbudowana

0.712 0.821

6 PM-42 1.93 x 50.8 x 20

Inicjacja w strefie adhezji szkło-klej (ok. 2mm) a następnie 

zniszczenie przez dekohezję kleju. Powierzchnia szkła 

zaimpregnowana i rozbudowana

0.917 0.799

7 PM-43 2.10 x 57.8 x 20

Inicjacja w strefie adhezji szkło-klej (ok. 2mm) a następnie 

zniszczenie przez dekohezję kleju. Powierzchnia szkła 

zaimpregnowana i rozbudowana

0.824 0.786

0.818 0.802

0.103 0.018

12.6% 2.2%

Wartość średnia [MPa]

Odchylenie standardowe [MPa]

Współczynnik zmienności [%]

LP Element Postać zniszczenia

Wartość średnia [MPa]

Odchylenie standardowe [MPa]

Współczynnik zmienności [%]
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Rys. 4.39 Wyniki badań ścinania elementów sklejonych polimerem Sika®PS (po lewej) i polimerem Sika®PM (po 
prawej) 

4.2.3.4 Badanie kleju na ścinanie pod obciążeniem wielokrotnie zmiennym 

W czasie badania elementu pod obciążeniem wielokrotnie zmiennym nie zaobserwowano 
znacznej redukcji sztywności połączenia w żadnym z badanych przypadków niezależnie od 
amplitudy obciążenia. Na rysunku 4.40 przedstawiono przykładowe wykresy wartości 
minimalnych, średnich i maksymalnych sił w odniesieniu do czasu badania. Maksymalna 
zaobserwowana redukcja sztywności połączenia w trakcie badania, mierzona przez odczyt siły 
przy zadanej stałej wartości amplitudy przemieszczenia, wynosiła 0.91%. Ponadto, w żadnym 
z  badanych elementów nie wystąpiło zniszczenie zmęczeniowe materiału spoiny w trakcie 
badań pod obciążeniem wielokrotnie zmiennym. W związku z powyższym, po wykonaniu badań 
pod obciążeniem zmęczeniowym możliwe było przeprowadzenie badania pod obciążeniem 
quasi-statycznym do zniszczenia elementu w celu weryfikacji nośności doraźnej  połączenia 
w zależności od historii obciążenia. Po badaniach niszczących elementów poddanych wcześniej 
obciążeniu wielokrotnie zmiennemu w próbie prostego ścinania zaobserwowano zmianę 
postaci zniszczenia elementu w próbie ścinania pod obciążeniem quasi-statycznym do 
zniszczenia. Wszystkie badane elementy poddane wcześniej próbie obciążenia zmęczeniowego 
uległy zniszczeniu w strefie adhezyjnej klej-szkło, co może sugerować osłabienie wiązań 
adhezyjnych w wyniku powtarzającego się obciążenia zmiennego (Rys. 4.41).  

  

Rys. 4.40 Przebieg wartości minimalnych, średnich i maksymalnych odczytanej siły w zależności od czasu badania 
dla elementów PS-S-1.1, PS-S-1.2, i PS-S-1.3 (po lewej) oraz elementów PS-S-3.1, PS-S-3.2 i PS-S-3.3 

W tablicy 4.13 podano wartości wytrzymałości materiału spoiny poszczególnych prób i wartości 
uzyskanego modułu odkształcenia postaciowego, wyznaczając następnie wartości średnie 
wielkości wyznaczone odrębnie dla różnych amplitud obciążenia wielokrotnie zmiennego. Dla 
wyznaczonych wartości średnich średniego modułu ścinania postaciowego odrębnie dla 
różnych poziomów amplitud PS-S-1.X, PS-S-2.X i PS-S-3.X oszacowano przebieg krzywej 
naprężenie-odkształcenie w spoinie klejowej i porównano z wykresami bezpośrednio z badań 
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(Rys. 4.42, Rys. 4.43 i Rys. 4.44). Dla wyznaczonego średniego modułu odkształcenia 
postaciowego materiału z wszystkich prób, niezależnie od amplitudy obciążenia, na rysunku 
4.45 przedstawiono przebiegi naprężeni-odkształcenie wszystkich elementów oraz przebieg 
wyznaczony w oparciu o wyznaczony moduł. Najmniejsze wartości odchyleń od wartości 
średniej zaobserwowano w przypadku elementów obciążonych obciążeniem jednoznakowym 
niesymetrycznym (elementy PS-S-3.X). 

   

Rys. 4.41 Stanowisko badawcze do badań pod obciążeniem wielokrotnie zmiennym (po lewej), zniszczony element 
po przeprowadzeniu próby pod obciążeniem quasi-statycznym (po prawej) 

Tablica 4.13 Wyniki badań doraźnej wytrzymałości na ścinanie połączenia klejowego między drewnem a szkłem 
elementów po 10 000 cyklach obciążenie-odciążenie. Oznaczenie fv oznacza wartość wytrzymałości na ścinanie, 

a oznaczenie G0 wartość początkowego modułu sztywności postaciowej 

 

Analizując wykresy zaobserwować można, że wielokrotnie zmienno-znakowe obciążenie 
niesymetryczne (przemieszczenia końca szkła od -60 µm do 180 µm, elementy PS-S-1.X) oraz 
obciążenie  symetryczne  (przemieszczenia  końca  szkła  od  -120  µm  do  120 µm,  elementy 

Wymiary spoiny fv G0

[mm3] [MPa] [MPa]

1 PS-S-1.1 2.00 x 49.8 x 20 1.152 1.421

2 PS-S-1.2 2.00 x 49.8 x 20 1.129 1.113

3 PS-S-1.3 2.00 x 51.0 x 20 1.113 2.264

1.131 1.599

0.020 0.596

1.7% 37.3%

4 PS-S-2.1 2.00 x 49.8 x 20 0.779 1.440

5 PS-S-2.2 2.00 x 49.9 x 20 1.078 1.246

6 PS-S-2.3 2.00 x 49.7 x 20 0.678 0.99

0.845 1.225

0.208 0.226

24.6% 18.4%

7 PS-S-3.1 2.00 x 50.0 x 20 0.806 1.892

8 PS-S-3.2 2.00 x 50.0 x 20 0.999 1.7

9 PS-S-3.3 2.00 x 49.6 x 20 1.157 1.427

0.987 1.673

0.176 0.234

17.8% 14.0%

Wartość średnia [MPa]

Odchylenie standardowe [MPa]

Współczynnik zmienności [%]

LP Element Postać zniszczenia

Zniszczenie w strefie adhezyjnej klej-szkło. Po 

odklejeniu powierzchnia kleju chropowata 

Zniszczenie w strefie adhezyjnej klej-szkło. Po 

odklejeniu powierzchnia kleju chropowata 

Zniszczenie w strefie adhezyjnej klej-szkło. Po 

odklejeniu powierzchnia kleju chropowata 

Wartość średnia [MPa]

Odchylenie standardowe [MPa]

Współczynnik zmienności [%]
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PS-S-2.X) najniekorzystniej wpłynęły na późniejsze zachowanie elementu w próbie quasi-
statycznego czystego ścinania. Najmniejsza redukcję sztywności w porównaniu z elementami 
obciążanymi jedynie statycznie zaobserwowano w przypadku obciążenie niesymetrycznego 
jednoznakowego (przemieszczenia końca szkła od 0 µm do 320 µm, elementy PS-S-3.X).  

 

Rys. 4.42 Zależność średniego naprężenia w spoinie klejowej od średniego odkształcenia w spoinie (po lewej) oraz 
porównanie zależności średniego naprężenia w spoinie od średniego odkształcenia w spoinie (po prawej) 
elementów PS-S-1.1-3 z elementami obciążonymi jedynie quasi-statycznie. Dynam – przebieg średni dla 

elementów poddanych obciążeniu wielokrotnie zmiennemu, QS – przebieg średni dla elementów poddanych 
obciążeniu quasi-statycznemu 

  

Rys. 4.43 Zależność średniego naprężenia w spoinie klejowej od średniego odkształcenia w spoinie (po lewej) oraz 
porównanie zależności średniego naprężenia w spoinie od średniego odkształcenia w spoinie (po prawej) 
elementów PS-S-2.1-3 z elementami obciążonymi jedynie quasi-statycznie. Dynam – przebieg średni dla 

elementów poddanych obciążeniu wielokrotnie zmiennemu, QS – przebieg średni dla elementów poddanych 
obciążeniu quasi-statycznemu 

  

Rys. 4.44 Zależność średniego naprężenia w spoinie klejowej od średniego odkształcenia w spoinie (po lewej) oraz 
porównanie zależności średniego naprężenia w spoinie od średniego odkształcenia w spoinie (po prawej) 
elementów PS-S-3.1-3 z elementami obciążonymi jedynie quasi-statycznie. Dynam – przebieg średni dla 

elementów poddanych obciążeniu wielokrotnie zmiennemu, QS – przebieg średni dla elementów poddanych 
obciążeniu quasi-statycznemu 
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Rys. 4.45 Porównanie zależności średniego naprężenia w spoinie od średniego odkształcenia w spoinie wszystkich 
elementów poddanych obciążeniu wielokrotnie zmiennemu oraz prostej wyznaczonej na podstawie średniej 

wartości modułu odkształcenia postaciowego kleju w połączeniu ze wszystkich badań. 

Porównanie redukcji sztywności oraz wytrzymałości kleju w połączeniu elementów 
obciążonych obciążeniem wielokrotnie zmiennym z wartościami uzyskanymi dla elementów 
referencyjnych przedstawiono w tablicy 4.14. Uzyskane wartości redukcji wytrzymałości 
doraźnej materiału połączenia wynoszącą aż 51% w stosunku do elementów nie poddanych 
obciążeniu wielokrotnie zmiennemu jest wartością znaczącą i wskazuje na rozwój 
mikrouszkodzeń w spoinie oraz w strefie adhezyjnej przy obciążeniu cyklicznym. Degradacja 
modułu odkształcenia postaciowego postępowała nieco wolniej, ale również była zauważalna 
osiągając wartość 35% w przypadku elementów obciążanych symetrycznie.  

Tablica 4.14 Porównanie wartości średnich wytrzymałości na ścinanie fv i średnich modułów odkształcenia 
postaciowego K0 po 10 000 cyklach obciążenie-odciążenie z wartościami doraźnymi. Wartość odniesienia oznacza 

wartość otrzymaną dla elementów referencyjnych 

 

Ze względu na znaczną degradację zarówno wytrzymałości kleju na ścinanie jak i jego modułu 
sztywności postaciowej w połączeniu ścinanym istotne jest dokładne zbadanie tego 
zagadnienia na belkach zespolonych. W belkach zespolonych klej nie pracuje w prostym stanie 
naprężeń, niemniej jednak przeprowadzone badania miały być wstępem do badań 
rzeczywistych elementów. Opisane wyżej badania dają jedynie szanse przewidzenia 
zachowania belek zespolonych drewniano-szklanych pod obciążeniem wielokrotnie zmiennym 
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PS-41
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PS-43
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2
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1.131 34% 1.599 16%
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(4.xv) 

(4.xvi) 

i pokazały, że belki mogą wykazywać znaczną redukcję sztywności giętnej na skutek degradacji 
modułu sztywności postaciowej spoiny. Co więcej, w przypadku kiedy zniszczenie belki będzie 
następowało przez zniszczenie spoiny klejowej, można się spodziewać obniżenia nośności 
doraźnej elementów poddanych obciążeniom cyklicznym.  

4.2.3.5 Badanie kleju na ściskanie pod obciążeniem quasi-statycznym 

Na wykresie (Rys. 4.46) zaprezentowano wyniki badań polimerów Sika®PM (PMC), Sika®PS 
(PSC) i Sika®PT (PTC) w próbie jednoosiowego ściskania przy prędkości przyrostu odkształceń 
10 -1/min. Przeprowadzone badanie obrazuje różnice w sztywnościach między poszczególnymi 
polimerami oraz poziomy dopuszczalnych odkształceń przy ściskaniu materiałów. Ze względu 
na bardzo mały zakres dopuszczalnych odkształceń kleju Sika®PT wydaje się on 
nieodpowiednim materiałem do łączenia szkła, szczególnie w warunkach zmiennej 
temperatury i wilgotności.  

Jak już wspomniano w rozdziałach 1 i 3 za literaturą [23, 73] badane polimery najlepiej opisuje 
model materiału hipersprężystego, a ponadto badane polimery charakteryzują się nieściśliwym 
charakterem pracy (współczynnik Poissona ν=0.498  [23, 73]). Na potrzeby niniejszej pracy po 
przeanalizowaniu dostępnej literatury zdecydowano się na model materiału Mooneya-Rivlina, 
który szerzej zostanie opisany w rozdziale 6.1.1. Przeprowadzone badanie posłużyło do 
statystycznego opracowania parametrów modelu matematycznego polimeru. 

 

Rys. 4.46 Wykres odkształcenie-naprężenie dla klejów o różnych modułach sztywności: Sika®PM (PMC), Sika®PS 
(PSC) i Sika®PT (PTC) 

Przyjmując stałą temperaturę materiału, potencjał energii sprężystej modelu Mooney’a-Rivlina 
opisany jest równaniem (4.xv).  

𝑈 = 𝐶10(𝐼1 − 3) + 𝐶01(𝐼2 − 3) 

Gdzie C10, C01 są stałymi materiałowymi zależnymi od temperatury oraz prędkości przyrostu 
odkształceń wyznaczane wprost z badań materiału. Współczynniki C01 oraz C10 zależą wprost 
od modułu odkształcenia postaciowego (równanie 4.xvi).  

𝐺0 = 2(𝐶10 + 𝐶01) 

Tablica 4.15 Parametry modelu M-R trzech badanych polimerów dla pełnego zakresu odkształceń oraz prędkości 
przyrostu odkształceń 10 -1/min 

Polimer C01 

[MPa] 

C01 

[MPa] 

E0 

[MPa] 

G0 

[MPa] 

Sika®PM -3.23 10.80 7.57 2.52 

Sika®PS -9.58 32.02 22.44 7.48 

Sika®PT -1067.87 1422.93 355.06 118.35 
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(4.xvii) 

Stałe C10, C01 można wyznaczyć z tzw. wykresów Mooney’a, przedstawiając graficznie zależność 
naprężenia zredukowanego w funkcji odwrotności odkształcenia (równanie 4.xvii) [116].  

𝜎

(휀 − 휀−2)
= 𝑓 (

1

휀
) 

Stała C01 jest tangensem kąta nachylenia wykresu do osi odciętych, natomiast miejscu 
przecięcia wykresu z osią rzędnych odpowiada (C10 + C01). Wyznaczone parametry dla 
badanych polimerów przedstawiono w tablicy 4.15 dla pełnego zakresu odkształceń materiału 
oraz w tablicy 4.16 dla zakresu odkształceń materiału do 10%. 

Tablica 4.16 Parametry modelu M-R trzech badanych polimerów dla zakresu odkształceń do 10% oraz prędkości 
przyrostu odkształceń 10 -1/min 

Polimer C01 

[MPa] 

C01 

[MPa] 

E0 

[MPa] 

G0 

[MPa] 

Sika®PM -5.80 10.31 4.51 1.50 

Sika®PS -27.11 50.26 23.15 7.72 

Sika®PT - - - - 

4.2.3.6 Badanie kleju na rozciąganie pod obciążeniem quasi-statycznym 

Na wykresie (Rys. 4.47) zaprezentowano wyniki badań sześciu elementów wykonanych 
z   polimeru Sika®PS (PST-1÷PST-6) na rozciąganie jednoosiowe przy prędkości przyrostu 
odkształceń 10 0/min. Przeprowadzone badanie posłużyło do statystycznego opracowania 
parametrów modelu Mooney’a-Rivlina polimeru, który zostanie wykorzystany do budowy 
belek zespolonych.  

  

Rys. 4.47 Wykresy odkształcenie-naprężenie przy rozciąganiu polimeru Sika®PS (PST-1÷PST-6) ze stałą prędkością 
przyrostu odkształceń 100/min (po lewej) oraz wykresy odkształcenie-naprężenie przy rozciąganiu polimeru 

Sika®PS dla prędkości przyrostu obciążenia 10 -2/min (PST-0.5), 10 -1/min (PST-5), 10 0/min (PST-50) oraz 10 1/min 
(PST-500) (po prawej) 

Tablica 4.17 Parametry modelu M-R polimeru Sika®PS dla pełnego zakresu odkształceń (wartości dla prędkości 
50 mm/min są wartościami średnimi, natomiast dla pozostałych prędkości są to pojedyncze wartości z badań) 

v 

[mm/min] 

C01 

[MPa] 

C01 

[MPa] 

E0 

[MPa] 

G0 

[MPa] 

0,5 5.23 -2.66 15.45 5.15 

5 4.43 1.76 16.03 5.34 

50 2.78 -1.12 10.01 3.34 

500 5.81 -2.44 20.24 6.75 
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Ze względu na znaczne różnice badanych parametrów modelu M-R polimeru w zależności od 
prędkości przyrostu odkształceń, przeprowadzono również po jednej próbie rozciągania 
polimeru ze skrajnymi wartościami zalecanych prędkości [115]. Wyniki badań elementów przy 
prędkościach przyrostu odkształceń: 10 -2/min (PST-0.5), 10 -1/min (PST-5), 10 0/min (PST-50) 
oraz 10 1/min (PST-500) przedstawiono na rysunku 4.47. Jak łatwo można zaobserwować, im 
szybciej obciążany jest polimer tym sztywniejsza jest jego odpowiedź co wskazuje na znaczny 
wpływ efektów reologicznych na pracę materiału. 

Tablica 4.18 Parametry modelu M-R polimeru Sika®PS dla zakresu odkształceń do 10% (wartości dla prędkości 
50 mm/min są wartościami średnimi, natomiast dla pozostałych prędkości są to pojedyncze wartości z badań) 

v 

[mm/min] 

C01 

[MPa] 

C01 

[MPa] 

E0 

[MPa] 

G0 

[MPa] 

0.5 4.53 -1.98 15.29 5.10 

5 1.09 1.43 15.10 5.03 

50 4.25 -1.36 17.31 5.77 

500 23.93 -19.69 25.39 8.46 

Podobnie jak w przypadku badania pod obciążeniem ściskającym polimeru, wyniki badań 
z   próby osiowego rozciągania posłużyły do znalezienia parametrów opisujących model 
Mooney’a-Rivlina materiału. Wyznaczone parametry modelu w zależności od prędkości 
przyrostu obciążenia przedstawiono w tablicy 4.17 dla pełnego zakresu odkształceń 
i w tablicy 4.18 dla zakresu 10% odkształceń materiału. 

4.2.4 Wnioski i dyskusja wyników 

Na podstawie badań pull-off połączenia można zauważyć, że użyte do badania kleje 
poliuretanowe prezentują bardzo dobre właściwości przyczepności zarówno do powierzchni 
szklanej jak i drewnianej. Ponadto, wszystkie zastosowane kleje poliuretanowe (Sika®PM, 
Sika®PS, Sika®PT) wykazują znakomitą przyczepność do iglastego drewna konstrukcyjnego 
użytego w badaniach. We wszystkich przypadkach, w których zniszczenie przebiegało w strefie 
adhezyjnej klej-drewno na oderwanej powierzchni kleju obecne były włókna drewniane. 
Nośność połączenia na rozrywanie jest zatem porównywalna lub większa od wytrzymałości 
drewna na rozciąganie prostopadle do włókien. Niemniej jednak, ze względu na gwałtowny 
charakter zniszczenia połączenia wykonanego z poliuretanu Sika®PT, polimer ten wydaje się 
zbyt sztywny dla łączenia go ze szkłem. Jednym z najistotniejszych wniosków z badań jest fakt, 
że klej Sika®PS przy odpowiednio przygotowanej powierzchni szkła zapewnia większą nośność 
połączenia na rozrywanie niż nośność zastosowanej szyby na zginanie. Można sądzić, że 
naprężenia rozrywające w połączeniu mają znacznie bardziej równomierny rozkład 
w   przypadku polimeru Sika®PS, na co wskazuje promienisty układ zniszczenia szkła 
w połączeniu (Rys. 4.37). 

Zastosowane kleje, niezależnie od sztywności, zapewniają liniową dystrybucję naprężeń 
rozciągających w szkle w próbie prostego ścinania połączenia zakładkowego, co zapewnia 
bezpieczną pracę połączenia nawet przy większej sztywności połączenia. Wniosek ten wynika 
z braku uszkodzeń szkła podczas badania, co wskazuje na brak koncentracji naprężeń w tym 
materiale, na które materiał ten jest bardzo wrażliwy. Po wstępnych obserwacjach, można 
przyjąć, że klej Sika®PS będzie odpowiedni do dalszych badań zarówno zmęczeniowego 
połączenia jak i belek zespolonych ze względu na większą sztywność postaciową od kleju 
Sika®PM, dobrą przyczepność do łączonych materiałów i ciągliwym charakterem zniszczenia. 

Ze względu na znaczną degradację zarówno wytrzymałości kleju na ścinanie jak i jego modułu 
sztywności postaciowej w połączeniu ścinanym poddanym obciążeniu wielokrotnie 
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zmiennemu, istotne jest dokładne zbadanie zagadnienia na belkach zespolonych. W belkach 
zespolonych klej nie pracuje w prostym stanie naprężeń, niemniej jednak przeprowadzone 
badania miały być wstępem do badań rzeczywistych elementów. Opisane wyżej badania dają 
jedynie szanse przewidzenia zachowania belek zespolonych drewniano-szklanych pod 
obciążeniem wielokrotnie zmiennym i pokazały, że belki mogą wykazywać znaczną redukcję 
sztywności giętnej na skutek degradacji modułu sztywności postaciowej spoiny. Co więcej, 
w przypadku kiedy zniszczenie belki będzie następowało przez zniszczenie spoiny klejowej, 
można się spodziewać obniżenia nośności doraźnej elementów poddanych obciążeniom 
cyklicznym.  

4.3 BADANIA SZKŁA 

W podrozdziale zaprezentowano przebieg i wyniki badań szkła laminowanego, złożonego 
z dwóch szyb typu float (annealed) zespolonych na podwójnej warstwie folii PVB. Celem badań 
było określenie wartości wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu i modułu sprężystości 
użytego szkła. Badania zostały przeprowadzone na elementach o identycznych wymiarach 
i parametrach jak późniejsze środniki belek zespolonych drewniano-szklanych. 

4.3.1 Właściwości materiału 

Cechami szkła, które wyróżniają je na tle innych materiałów budowlanych jest izotropowość, 
idealnie liniowo-sprężysta odpowiedź materiału w całym zakresie odkształceń oraz bardzo 
krucha postać zniszczenia. Parametry typowego szkła budowalnego podano w tablicy. 

Tablica 4.19 Zestawienie najważniejszych właściwości szkła [1] 

Gęstość w 18°C 2500 kg/m3 

Twardość (w skali Mohsa) 6 

Moduł sprężystości 70 GPa 

Współczynnik Poissona 0.2 

Wytrzymałość na rozciąganie 45 MPa 

Wytrzymałość na ściskanie 900 MPa 

Współczynnik rozszerzalności cieplnej 9·10-6 K-1 

Przewodność cieplna 1 W/(m·K) 

Najpopularniejszym typem szkła używanym w budownictwie jest szkło sodowo-wapniowo-
krzemionkowe nazywane w nomenklaturze handlowej szkłem sodowym. W wyniku szybkiego 
chłodzenia w procesie produkcyjnym, szkło cechuje brak krystalizacji i całkowicie amorficzna 
budowa wewnętrzna. Szkło sodowe składa się z krzemionki (69% ÷ 74%), tlenku węgla 
(5% ÷ 12%), tlenku sodu (12% ÷ 16%), tlenku magnezu (0% ÷ 6%) oraz tlenku glinu (0% ÷ 3%) 
[1]. 

Szkło w 90% fabryk na świecie produkowane jest w procesie float, tzn. roztopione 
w  temperaturze ok. 1550°C składniki materiału wylewane są na powierzchnie ciekłej cyny 
o  temperaturze ok. 1000°C. W ten sposób uzyskuje się ciągłą taflę o idealnie płaskich 
powierzchniach. Na końcu kąpieli cynowej tafla szkła jest ochładzana do temperatury ok. 600°C 
i wprowadzana do pieca w celu „odpuszczenia” (annealing), w którym tafla jest powoli studzona 
do temperatury ok. 100°C. Proces „odpuszczania”, znany również z produkcji stali, zapobiega 
pojawianiu się naprężeń rezydualnych w materiale, mogących w sposób niekontrolowany 
wpływać na późniejszą wytrzymałość. Po wstępnej kontroli wizualnej wstęga cięta jest na 
pojedyncze tafle o wymiarach 3.21 m x 6.00 m. Grubość produkowanego tą metodą szkła 
wynosi od 2 mm do 25 mm [1]. 
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Szkło, podobnie jak beton charakteryzuje się wysoką wytrzymałością na ściskanie 
(wytrzymałość chwilowa szkła zwykłego to nawet 1000 MPa), za to relatywnie niską 
wytrzymałością na rozciąganie osiągającą wartość chwilową rzędu 45 MPa [109] (wartość 
wytrzymałości długotrwałej to ok 7 MPa) [34, 117]. Czynnikami wpływającymi na obniżenie 
długotrwałej wytrzymałości szkła na rozciąganie są m. in. jakość powierzchni, jakość krawędzi, 
naprężenia rezydualne, długość trwania obciążenia, promieniowanie UV, wilgotność powietrza.  

Teoretyczna wytrzymałość na rozciąganie szkła, wynikająca z oddziaływań 
międzycząsteczkowych wynosi ok. 32 GPa [4]. Tak znaczna różnica miedzy teoretyczną 
a rzeczywistą wytrzymałością szkła została wyjaśniona przez A. Griffitha w 1920 r. [118] i polega 
na obecności wewnątrz materiału mikrorys, które wprowadzają lokalne karby w materiale i to 
one są zarzewiem dla propagacji rys podczas zniszczenia materiału. Co więcej, głębokość, 
długość i liczba rys może rosnąć wraz z czasem użytkowania materiału zaniżając wytrzymałość 
na rozciąganie (zmęczenie statyczne materiału). Szkło jest materiałem całkowicie pozbawionym 
zdolności do miejscowego uplastycznienia co sprawia, że obecność mikrorys tak mocno zaniża 
jego wytrzymałość na rozciąganie.  

W celu ograniczenia następstw wynikających ze zniszczenia szkła wbudowanego w obiekty, 
szkło poddawane jest hartowaniu termicznemu (wprowadzenie ściskających naprężeń 
rezydualnych na powierzchniach najbardziej narażonych na rozciąganie) oraz laminowane 
z kilku tafli szklanych. Termiczne hartowanie szkła pozwala na podniesienie wytrzymałości szkła 
na rozciąganie do ok. 70 MPa (szkło półhartowane, ang. heat-strenghtened) oraz ok. 120 MPa 
(szkło hartowane, ang. full tempered). Hartowanie szkła powoduje jednak jeszcze bardziej 
gwałtowną postać zniszczenia elementu (eksplozyjną) i nie jest zalecaną metodą wzmacniania 
szkła do elementów prętowych gdzie szkło zespolone jest z innym materiałem. Laminowanie 
szkła nie zmienia wartości wytrzymałości na rozciąganie, ale ogranicza skutki awarii elementu 
szklanego w konstrukcji. Laminowanie polega na sklejaniu elementu szklanego z kilku warstw 
szkła na folii PVB lub folii SentryGlass® [14, 61, 69, 70]. Zabieg ten ogranicza skutki awarii jednej 
z warstw szkła, a w momencie awarii wszystkich warstw budujących pakiet zapobiega 
odpadaniu pojedynczych, ostrych odłamków szkła.  

4.3.2 Opis badań 

 

Rys. 4.48 Przekrój elementu i schemat stanowiska do badań szkła w próbie czteropunktowego zginania 

Szyby ze szkła laminowanego z dwóch warstw szkła sodowego typu float (annealed), sklejonych 
na dwóch wartswach folli PVB dostarczyła firma FAKRO Sp. z o. o. z Nowego Sącza – łącznie 9 
elementów. Wszystkie elementy zostały przygotowane zgodnie z normami europejskimi 
dotyczącymi szkła float [109, 119] oraz szkła laminowanego [120]. Ze względu na koniecznosć 
określenia parametrów mechanicznych dostarczonego szkła, trzy z dostarczonych elementów 
zostały poddane próbie czteropunktowego quasi-statyczbnego zginania. Ze względu na 
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usytuwanie szkła „na sztorc” w elementach zespolonych drewniano-szklanych, badanie samego 
szkła wykonano w takiej samej pozycji jak późniejsza pozycja w belkach zespolonych (Rys. 4.48 
i Rys. 4.49). Usytowanie szyby szklanej w elementcie zespolonym powoduje pojawienie się 
największych naprężeń rozciągajacych na jego krawędziach, które są najbardziej narażone na 
defekty powierzchniowe obniżające wytrzymałość materiału. W celu ograniczenia wpływu 
defektów krawędzi po cięciu szkła na jego wytrzymałość na rozciąganie, krawędzie zostały 
wypolerowane tlenkiem cezu zgodnie z normą [111]. 

   

Rys. 4.49 Szyba ze szkła float laminowanego na folii PVB zmontowana na stanowisku badawczym (po lewej), 
przekładka drewniana zabezpieczająca przed koncentracją naprężeń (po prawej) 

   

Rys. 4.50 Zamontowane elementy do pomiarów odkształceń (tensometry) oraz czujnik przemieszczenia 
zamontowane w środku rozpiętości elementu (po lewej), badania optyczne odkształceń i przemieszczeń w czasie 

badań – kamera pomiarowa oraz punkty pomiarowe naklejone na szybkie (po prawej) 

Elementy o wymiarach identycznych jak późniejsze środniki belek zespolonych poddano próbie 
quasi-statycznego zginania czteropunktowego zgodnie z zamieszczonym schematem 
(Rys. 4.48). Wymiary elementów wynosiły 6.68 mm x 170 mm x 3100 mm i złożone były 
z  dwóch szyb o grubości 3 mm każda. Osiowa rozpiętość elementu w czasie badania wyniosła 
3.0 m, natomiast obciążenie przykładane było symetrycznie jako dwie siły skupione w rozstawie 
1.0 m (w 1/3 rozpiętości przęsła). Ze względu na znaczną wrażliwość szkła na lokalne 
koncentracje naprężeń, w miejscach podparć oraz w miejscach przyłożenia obciążeń 
skupionych między wałkiem stalowym a szkłem zastosowano specjalnie wyprofilowaną 
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podkładkę z drewna dębowego (Rys. 4.49). W celu zapewnienia stateczności elementu 
zaprojektowano trzy podpory boczne zabezpieczające element przed zwichrzeniem, jedną 
w środku rozpiętości elementu oraz dwie w odległości ok. 100 mm od miejsc przyłożenia sił 
skupionych (Rys. 4.48 i Rys. 4.49).  

Elementy o numerach GB-1 ÷ GB-3 poddano badaniu w maszynie wytrzymałościowej marki 
Schenk o maksymalnej sile nacisku 200 kN. Badanie sterowane było przemieszczeniem, które 
przyrastało w sposób ciągły z prędkością 2 mm/min. W celu zmierzenia odkształceń szkła 
i   uzyskania szukanych parametrów materiału, tj. wytrzymałości szkła na rozciąganie oraz 
modułu Younga przy zginaniu, na elementach zainstalowano po dwa tensometry 
elektrooporowe (u góry i u dołu elementu w środku rozpiętości) oraz jeden indukcyjny czujnik 
przemieszczenia na środku rozpiętości elementu (Rys. 4.50). 

W trakcie badań elementów zastosowano dodatkowo nowatorską metodę prowadzenia 
pomiarów odkształceń materiału, jaką jest bezkontaktowa metoda pomiaru optycznego 
(contactless optical measurement method).  

4.3.3 Opis optycznej metody pomiarów odkształceń  

Potrzeba dokonywania pomiarów z większych odległości od obiektu oraz rozwój technik 
przetwarzania obrazów spowodowały rozwój bezkontaktowych metod pomiaru optycznego 
(contactless optical measurement methods), które stanowią rozszerzenie możliwości 
standardowych systemów pomiarowych opartych na tensometrach lub czujnikach 
przemieszczenia. Otrzymane dane pomiarowe niejednokrotnie są w stanie dostarczyć 
dokładniejszych informacji na temat badanej konstrukcji niż tradycyjne czujniki pod warunkiem 
zachowania wysokiej rozdzielczości i stabilności pomiaru. Stabilność pomiaru i jego zgodność 
z   wynikami otrzymywanymi za pomocą tradycyjnych metod pomiaru możliwa jest po 
odpowiednim przygotowaniu stanowiska badawczego i odpowiednim doświetleniu badanego 
elementu. Prowadząc pomiary z wykorzystaniem metod optycznych (optical methods) możliwe 
jest wygenerowanie pełnego pola przemieszczeń na powierzchni badanego elementu. Wartość 
przemieszczenia jest podstawową (pierwotną) wielkością wyznaczaną z wykorzystaniem metod 
optycznych i na jej podstawie możliwe jest wyznaczenie wielkości pochodnej w postaci 
odkształcenia elementu [121–123]. 

 

Rys. 4.51 Zmatowiony element aluminiowy z naniesionym za pomocą farby w aerozolu losowym wzorcem [122] 

W celu zapewnienia prawidłowego działania metod opartych na wizji komputerowej (computer 
vision based methods) powierzchnia badanego elementu musi być odpowiednio 
przygotowana, tak aby możliwe było śledzenie poszczególnych jej fragmentów za pomocą 
metod korelacyjnych (correlation based methods). W przypadku wielu materiałów spełnienie 
tego warunku wiąże się z koniecznością naniesienia na badaną powierzchnię odpowiedniego 
losowego wzorca o kontrastujących ze sobą elementach. Nałożenie wzorca najczęściej polega 
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na naniesieniu losowo rozmieszczonych plamek o losowym kształcie i rozmiarze za pomocą 
farby w aerozolu lub aerografu. Powierzchnie materiałów o niejednorodnej fakturze, jak beton, 
cegła lub zaprawa nie wymagają dodatkowych znaczników dla poprawnego działania metod 
optycznych. Powierzchnia, na której wykonywane są pomiary nie może również powodować 
odblasków, dlatego w trakcie badań metali konieczne jest zmatowienie ich powierzchni 
(Rys. 4.51). 

Do akwizycji obrazu mogą być wykorzystywane zarówno kamery kolorowe jak 
i   monochromatyczne. W przypadku akwizycji obrazu kamerą monochromatyczną, markery 
powinny składać się z białego tła i czarnych elementów składowych. Dobrą praktyką jest 
zastosowanie kontrastującej z powierzchnią badanego obiektu ramki, która odseparuje od niej 
wewnętrzną część markera (Rys. 4.52). W przypadku akwizycji obrazu kamerą kolorową, ramka 
i wzorzec umieszczony losowo na markerze mogą być w dowolnym kolorze przy zachowaniu 
odpowiedniego kontrastu między tłem a elementami składowymi markera. Dodatkową zaletą 
szerszej palety dostępnych kolorów jest zakodowanie za jej pomocą informacji na temat 
lokalizacji markerów na konstrukcji. Dzięki charakterystycznej i odróżniającej się barwie 
markerów, mogą one być automatycznie lokalizowane przez system pomiarowy jeszcze przed 
rozpoczęciem ich śledzenia, co oszczędza czas potrzebny na ręczne wskazywanie markerów. 

   

Rys. 4.52 Markery naklejone na szybę szklaną w czasie badania (po lewej), kamera do pomiaru wizyjnego w trakcie 
badań (po prawej) 

Śledzenie markerów podczas pomiaru optycznego prowadzi do określenia przemieszczeń 
w  oznaczonych za ich pomocą punktach konstrukcji. Do śledzenia markera nazywanego 
również wzorcem (pattern) i określania jego przemieszczenia wykorzystywana jest sekwencja 
zdjęć zebranych podczas trwania badania przez system wizyjny wyposażony w aparat 
fotograficzny lub kamerę. Proces ten określany jest jako śledzenie wzorca (pattern tracking) 
i realizowany jest za pomocą metod korelacyjnych lub z wykorzystaniem geometrycznych cech 
śledzonego wzorca. Zdjęcia wykonywane są w równych odstępach czasu od początku badania 
do jego zakończenia lub wcześniejszego zniszczenia elementu lub konstrukcji. Możliwe jest 
również zmniejszenie lub zwiększenie interwału, aby dostosować go do dynami poszczególnych 
etapów prowadzonego badania. Do wyznaczenia przemieszczenia markera wykorzystywane są 
iteracyjnie dwa zdjęcia z poprzedniej i aktualnej chwili pomiarowej. Całkowite przemieszczenie 
markera określane jest jako suma przemieszczeń wyznaczonych na bazie każdych dwóch 
kolejnych zdjęć [121–123]. 

4.3.4 Pomiar optyczny badanych środników 

Pomiar optyczny w trakcie badań środników szklanych polegał na filmowaniu elementu 
wyposażonego w odpowiednie znaczniki (Rys. 4.52) umożliwiające uchwycenie 
charakterystycznych punków na przeźroczystym materiale. Pomiar optyczny został 
zastosowany do dwóch z badanych elementów GB-2 i GB-3. Ze względu na znaczną prędkość 
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(4.xviii) 

rozchodzenia się rysy w szkle, uchwycenie procesu zniszczenia wymaga filmowania z dużą liczbą 
klatek na sekundę. W trakcie dokonywania pomiarów oraz późniejszego ich przetwarzania 
skupiono się na możliwości przewidzenia miejsca powstania rysy w szkle na podstawie 
śledzenia historii odkształceń w materiale oraz śledzeniu ugięcia elementu w czasie. 
Prowadzenie równolegle zapisu siły z maszyny wytrzymałościowej w zależności od czasu daje 
możliwość zsynchronizowania obu pomiarów i wykreślenia zależności siła-przemieszczenie.  

Podczas rejestracji obrazów wykorzystano lustrzankę cyfrową (digital single-lens reflex camera) 
(DSLR) Nikon D5300 o rozdzielczości matrycy 24 Mpx. Prędkość filmowania badania wynosiła 
60 klatek/s, a aparat wyposażony był w szerokokątny obiektyw Tamron SP AF f/3.5-4.5 Di II LD 
o minimalnej długości ogniskowej wynoszącej 10 mm. Dodatkowo, pomiar optyczny odbywał 
się również za pomocą szybkiej kamery (high-speed camera) umożliwiającej rejestrację 120 
klatek na sekundę. Ze względu na porę dnia i wystarczająco intensywne światło naturalne nie 
było konieczności stosowania dodatkowych źródeł światła sztucznego i doświetlania 
powierzchni badanych elementów. 

4.3.5 Wyniki badań dla pomiarów tradycyjnych 

Na wykresach (Rys. 4.53) przedstawiono ugięcia elementu w środku rozpiętości w zależności od 
przyłożonej siły oraz zależność naprężenie-odkształcenie włókien dolnych w środku rozpiętości 
elementu. W obu przypadkach materiał charakteryzuje się idealnie liniową odpowiedzią aż do 
momentu zniszczenia. Nachylenie krzywej ugięcie-obciążenie jak i naprężenie odkształcenie 
jest zbliżone dla wszystkich badanych elementów. Wszystkie elementy niszczyły się przez 
przekroczenie maksymalnych naprężeń rozciągających w obszarze stałego momentu 
zginającego.  

 

Rys. 4.53 Wykres zależności siły (suma obu przykładanych sił skupionych) do ugięcia elementu w środku rozpiętości 
(po lewej), wykres zależności naprężenia rozciągającego od odkształcenia w dolnych skrajnych włóknach elementu 

(po prawej) 

Dzięki zastosowaniu szkła laminowanego na folii PVB oraz sterowania przemieszczeniem, 
zniszczenie elementu mimo gwałtowności nie powodowało rozprzestrzeniania się odłamków 
szklanych po laboratorium. Element po zniszczeniu zachowywał integralność, lecz nie miał 
zdolności do przenoszenia obciążeń ponad ciężar własny (Rys. 4.54).  

Do wyznaczenia modułu sprężystości materiału wykorzystano odpowiednio przekształcony 
wzór na ugięcie belki wolnopodpartej obciążonej symetrycznie dwiema siłami skupionymi 
w odstępach 1 m (równanie 4.xviii).  
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Gdzie:  

 ∆𝐹 [kN] oznacza przyrost siły (sumę obu sił skupionych),  

 𝑙 oznacza rozpiętość elementu, 

 𝑏 𝑖 ℎ to odpowiednio szerokość i wysokość elementu, 

 ∆𝑢  oznacza przyrost ugięcia elementu w środku jego rozpiętości odpowiadający 
przyrostowi siły ∆𝐹. 

 

Rys. 4.54 Przebieg rys po zniszczeniu elementu (element ciągle zachowuje integralność) 

Wartość średnia maksymalnych wartości odkształcenia materiału w chwili zniszczenia wyniosła 
517·10-6 (Tablica 4.20). Średnia wartość modułu sprężystości badanego materiału wyniosła 
69.27 GPa, która to wartość jest bardzo zbliżona do wartości modułu sprężystości podawanego 
w literaturze [4, 12, 33, 34], która wynosi 70 GPa. Uzyskana na podstawie pomiarów 
odkształcenia wartość wytrzymałości na rozciąganie szkła równa 36.82 MPa jest nieco niższa 
niż wartość podawana w literaturze dla szkła sodowego wynosząca 45 MPa. Różnica ta może 
wynikać z nie dość dokładnie wypolerowanych krawędzi szyb lub tak zwanego „efektu 
brzegowego” szkła, szerzej opisanego w [47, 124].  

Tablica 4.20 Wyniki badań z poszczególnych prób 

 

4.3.6 Wyniki pomiarów optycznych 

Jak już wcześniej wspomniano, w trakcie badań środników szklanych zastosowano również 
stosunkowo nową metodę pomiarową, a mianowicie optyczny pomiar odkształceń 
i  przemieszczeń. Chcąc uzyskać jak największą częstotliwość pomiaru, zdecydowano się na 
rejestracje danych przez nagrywanie filmu w trakcie obciążania elementu z naniesionymi 
markerami badawczymi (Rys. 4.52), ale mimo prędkości nagrania równej 120 klatek na 

h b

[GPa] [e-6] [MPa]

1 GB-01 170.00 6.00 68.110 470.2 32.976

2 GB-02 170.00 6.00 69.909 540.5 38.736

3 GB-03 170.00 6.00 69.803 541.3 38.740

69.27 517 36.82

1.010 40.8 3.327

1.5% 7.9% 9.0%

Odchylenie standardowe

Moduł sprężystości

Współczynnik zmienności

Wytrzymałość na 

rozciąganie

[mm]

Wartość średnia

Maksymalne 

odkształcenieLP Element

Wymiary elementu
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sekundę, nie udało się uchwycić momentu zniszczenia szkła – prędkość rozchodzenia się 
zarysowania w szkle jest zbyt duża. Dodatkowo, kręcenie filmu w czasie badań zamiast 
wykonywania zdjęć o dużej rozdzielczości oraz stosowanie markerów zamiast losowo 
umieszczonych na powierzchni szkła plamek znacznie zaniżyło jakość poszczególnych klatek 
obrazu i odczytanie wartości odkształceń w materiale okazało się niemożliwe. Niemniej jednak, 
badanie pozwoliło na zarejestrowanie przemieszczenia punktów wskazanych na rysunku 4.55. 
Ze względu na znaczną ilość tradycyjnej aparatury pomiarowej (tensometry i czujniki 
przemieszczenia) markery do pomiarów przemieszczeń (ugięcia) elementu nie mogły być 
umieszczone w środku rozpiętości elementu.  

   

Rys. 4.55 Punkty pomiarowe zaznaczone na badanych elementach GB-2 (po lewej) i GB-3 (po prawej) 

Po wykonaniu synchronizacji wyników pomiaru optycznego z odczytami z maszyny 
wytrzymałościowej, która rejestrowała przyrost siły, wykonano wykresy przemieszczenia 
wskazanych wcześniej punktów w zależności od przyłożonej siły (Rys. 4.56). Synchronizacja obu 
wielkości możliwa była dzięki rejestracji dokładnego czasu odczytanych wielkości.  

 

Rys. 4.56 Zależność ugięcia od przyłożonej siły do badanego elementu GB-2 (po lewej) i GB-3 (po prawej) 

Analizując dokładność metody optycznej konieczne jest porównanie jej wyników z wynikami 
innych pomiarów, w tym przypadku pomiaru ugięcia czujnikiem przemieszczenia. Porównanie 
to było w znacznym stopniu utrudnione ze względu na - jak wspomniano wcześniej, 
prowadzenie pomiarów w dwóch różnych punktach belki. Jako punkt odniesienia do 
porównania metody optycznej z pomiarem tradycyjnym wybrano środek rozpiętości belki, 
w którym mierzono przemieszczenie przy pomocy tradycyjnego czujnika przemieszczenia. 
W związku z tym, konieczne było odniesienie wartości ugięcia odczytanej metodą optyczną 
w  punkcie 5 do wartości w środku rozpiętości. Symetria badanego układu, idealna liniowa 
sprężystość szkła oraz znane dokładne położenie markera nr 5 pozwoliły na znalezienie 
zależności analitycznej w celu przeskalowania wartości ugięcia w tym punkcie do wartości 
w środku rozpiętości belki (równanie 4.xix).  
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(4.xix) 
𝑢5

𝑢𝑠
=

2 ∙ 𝑙1
2 + 3 ∙ 𝑙5

2

2 ∙ 𝑙1
2 + 3 ∙ (

𝑙2
2

)
2 

Gdzie: 

u5 – ugięcie elementu w miejscu naklejenia markera 5 

us – ugięcie elementu w środku rozpiętości 

l1 – odległość punktu przyłożenia siły od podpory (w tym przypadku 1000 mm) 

l5 – odległość pozioma markera nr 5 od bliższego punktu przyłożenia siły (dla elementu GB-2 
wynosiła ona 321 mm, a dla elementu GB-3 280 mm) 

l2 – odległość między punktami przyłożenia siły (w tym przypadku 1000 mm) 

Podana zależność została podana w oparciu o metodę Mohra wyznaczania ugięcia elementu. 
Wyznaczone wartości współczynnika przejścia wartości ugięcia belki z punktu nr 5 do środka 
rozpiętości wyniosły: 

 1.1909 dla elementu GB-2, 

 1.2303 dla elementu GB-3. 

Na rysunku 4.57 przedstawiono wykresy porównujące pomiar wizyjny z pomiarem czujnikiem 
przemieszczenia dla obu badanych wizyjnie elementów. W obu przypadkach przebiegi 
zależności są porównywalne, przy czym pomiar wizyjny charakteryzuje się znacznie większymi 
oscylacjami. Mogło to być spowodowane drobnymi drganiami sprzętu podczas badań. 
Maksymalna wartość ugięcia elementu GB-2 zmierzona metodą wizyjną wyniosła 5.002 mm, 
a elementu GB-3 4.978 mm. Porównując te wartości z wartościami uzyskanymi w przypadku 
pomiaru czujnikiem przemieszczenia, które wyniosły odpowiednio 5.047 mm i 5.064 mm 
wartość uzyskanego błędu względnego wyniosła 0.9% w przypadku elementu GB-2 oraz 1.7% 
w przypadku elementu GB-3. 

  

Rys. 4.57 Zależność ugięcia od przyłożonej siły do badanego elementu GB-2 (po lewej) i GB-3 (po prawej) 
zmierzone czujnikiem przemieszczenia typu WA oraz metodami wizyjnymi 

4.3.7 Wnioski i dyskusja wyników 

Otrzymany w badaniach moduł sprężystości użytego szkła równy 69.27 GPa bardzo dobrze 
koresponduje z wartością 70 GPa podawaną w normach materiałowych. Uzyskana na 
podstawie pomiarów odkształcenia wartość wytrzymałości na rozciąganie szkła równa 
36.82 MPa jest jednak nieco niższa niż wartość podawana w literaturze dla szkła sodowego 
wynosząca 45 MPa. Różnica ta może wynikać z niedokładności polerskich na krawędziach szyb 
lub tak zwanego „efektu brzegowego” szkła, szerzej opisanego w [47, 124].  
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Wartość uzyskanego błędu względnego między pomiarami wykonywanymi metodami 
tradycyjnymi (kontaktowymi) a pomiarami wykonywanymi metodami optycznymi wyniosła 
0.9% w przypadku elementu GB-2 oraz 1.7%. Tak duża zgodność wartości zmierzonych ugięć 
elementu potwierdza skuteczność wizyjnej akwizycji danych podczas badań zginanych 
elementów szklanych. Niemniej jednak, metoda ta wydaje się być odpowiednią jedynie 
w  przypadku mierzenia wartości ugięć maksymalnych elementów. Przy ciągłym pomiarze 
przebiegu ugięcia w czasie metoda charakteryzowała się znacznymi oscylacjami pomiaru. 
Jednym z najważniejszych atutów prowadzenia pomiarów przemieszczeń konstrukcji metodami 
wizyjnymi jest możliwość wyznaczenia odkształceń konstrukcji w większej liczbie punktów niż 
w przypadku zastosowania tradycyjnych czujników tensometrycznych. Ponadto, przygotowanie 
stanowiska badawczego w przypadku metod wizyjnych jest znacznie szybsze i nie wymaga 
wykwalifikowanego personelu, niemniej jednak należy pamiętać o zachowaniu stabilności 
sprzętu i oświetlenia w trakcie pomiarów. Pomijając koszty sprzętu wizyjnego, które to są 
kosztami jednorazowymi metody wizyjne wydają się również być tańsze od tradycyjnych metod 
pomiarowych przemieszczeń. 
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5 BADANIA BELEK ZESPOLONYCH DWUTEOWYCH 

DREWNIANO-SZKLANYCH 

W rozdziale zaprezentowano założenia, przebieg i wyniki własnych badań eksperymentalnych 
zespolonych belek drewniano-szklanych. Na początku przybliżono samą konstrukcje belek oraz 
sposób ich przygotowania, a następnie pokazano badania elementów w próbie 
czteropunktowego zginania pod obciążenie quasi-statycznym oraz wielokrotnie zmiennym.  

5.1 KONSTRUKCJA BELEK 

Dobierając wymiary gabarytowe belek kierowano się trzema kryteriami. Po pierwsze, starano 
się dobrać takie elementy, aby przeprowadzone badania można było odnieść do badań innych 
badaczy [4, 42, 53, 54]. Po drugie, przeanalizowano zgodność ugięć oraz naprężeń 
rozciągających w szkle dla modelu obliczeniowego z rozdziału 7 z metodą analityczną (metoda 
γ [29]) analizując dwie belki zespolone: 

 belki „długiej”, tj. o wysokości 220 mm i rozpiętości 3000 mm;  

 belki „krótkiej” tj. o wysokości 360 mm i rozpiętości 1800 mm.  

Obliczając ugięcia metodą analityczną pominięto wpływ sił ścinających, co doprowadziło do 
dużych rozbieżności wyników dla belki „krótkiej” (Tablica 5.1).  

Tablica 5.1 Porównanie zgodności ugięć oraz naprężeń dla różnych rozpiętości i wysokości belek obliczonych 
numerycznie (model MES) oraz analitycznie (metoda γ) 

Typ 
belki 

Ugięcie z 
modelu 

MES 

Ugięcie z 
modelu γ 

Błąd 
względny 

Maksymalne 
naprężenia w 

szkle dla modelu 
MES 

Maksymalne 
naprężenia w szkle 

dla wartości 
analitycznej 

Błąd 
względny 

Długa 4.82 mm 4.64 mm 4% 30.4 MPa 28.8 MPa 5.5% 

Krótka 1.82 mm 1.05 mm 42% 35.8 MPa 28.7 MPa 24.7% 

 

Rys. 5.1 Przekrój belki zespolonej drewniano-szklanej wykorzystanej w badaniach 

W normach, a nawet w literaturze, brakuje wytycznych do badań tego typu elementów, dlatego 
trzecim kryterium doboru gabarytu belek były wytyczne normy do badań drewnianych 
elementów zginanych [125]. Zgodnie z zaleceniami wspomnianej normy, stosunek między 
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rozpiętością a wysokością badanego elementu zginanego powinien wynosić co najmniej 14. Po 
przeanalizowaniu wszystkich wymienionych kryteriów doboru gabarytu belek zdecydowano, że 
do badań od obciążeniem quasi stałym oraz zmęczeniowym zostaną wykorzystane elementy 
o długości 3100 mm, wysokości 220 mm i szerokości 70 mm.  

Na rysunku 5.1 przedstawiono przekrój belki wykorzystanej w badaniach wraz z wymiarami 
elementów. Przygotowano 6 belek, wszystkie o wymiarach 3100 mm x 220 mm x 70 mm. Pasy 
wykonano z drewna litego jodłowego klasy C22 o wymiarze przekroju poprzecznego 
40 mm x 70 mm z przygotowanym rowkiem na wklejenie szklanego środnika o wymiarach 
17 mm x 10.68 mm. Drewno do wykonania pasów zostało starannie wyselekcjonowane i tak 
dobrane, aby było częścią twardzieli co zapewnia stałość wymiarów przy zmieniającej się 
wilgotności i bardzo małą ilość sęków. 

W dotychczasowych badaniach podobnych elementów wykorzystywano zarówno szkło float 
(annealed), szkło półhartowane pojedyncze, szkło hartowane oraz zespolone szkło 
półhartowane. Obszerny przegląd dostępnej literatury, przedstawiony w rozdziale 3, pozwala 
wysnuć wniosek, że najlepiej w tego typu konstrukcjach spisuje się szkło float (annealed). 
W momencie pojawienia się pierwszej rysy szkło float (annealed) utrzymuje się w elemencie, 
co pozwala na dalsze przenoszenie obciążeń (naprężenia rozciągające w miejscu rysy przejmują 
pasy drewniane). Szkło półhartowane i hartowane, mimo zwiększonej wytrzymałości na 
rozciąganie w stosunku do szkła float, niszczy się w sposób bardzo gwałtowny rozpadając się na 
drobne kawałki w momencie pojawienia się pierwszej rysy w elemencie, co powoduje całkowitą 
dekompozycję elementu zginanego. W związku z powyższym do konstrukcji środnika belek 
wykorzystanych w badaniach zdecydowano się wykorzystać szkło laminowane typu float 
(annealed) na folii PVB. Środnik składa się z dwóch szyb o wymiarach przekroju 3 mm x 170 mm 
każda sklejonych podwójną warstwą folii PVB, co łącznie daje wymiar przekroju środnika równy 
6.68 mm x 170 mm. Dodatkowo, w przypadku szyb szklanych zginanych względem osi 
o większym momencie bezwładności, bardzo ważne jest odpowiednie przygotowanie krawędzi, 
które zostały wypolerowane zgodnie z [120]. Do połączenia pasów i środnika wybrano klej 
poliuretanowy Sika®PS charakteryzujący się bardzo dobrą przyczepnością do powierzchni 
szklanej i drewnianej, odpornością na działanie podwyższonej temperatury, dobrą sztywnością 
postaciową, odpornością na działanie promieni UV oraz dużą wartością wytrzymałości na 
rozciąganie i ścinanie. Dokładne analizy klejów poliuretanowych wraz z uzasadnieniem 
dokonanego wyboru zaprezentowano w rozdziale 4.2.  

   

Rys. 5.2 Elementy badawcze w czasie procesu montażu 

Budowa belek do badań laboratoryjnych wymagała dużej precyzji wykonania elementów. 
Dodatkową trudnością w czasie wykonywania elementów okazał się również czas przydatności 
do użytku kleju Sika®PS, który jest klejem dwuskładnikowym i charakteryzuje się jedynie 10 
minutowym czasem przydatności po zmieszaniu składników. Proces klejenia belek wymagał 
więc specjalnego przygotowania i skonstruowania odpowiedniego narzędzia zapewniającego 
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zarówno dokładność jak i dużą szybkość wykonania. W warsztacie stolarskim, w którym 
wcześniej przygotowano pasy drewniane, zmontowano ramę stalowo-drewnianą przeznaczoną 
do łączenia elementów pozwalającą na klejenie trzech belek „na raz” (Rys. 5.2). Przed 
przystąpieniem do procesu klejenia wszystkie elementy, zarówno drewniane jak i szklane, 
zostały starannie odkurzone i oczyszczone z zanieczyszczeń. Powierzchnia szyb została 
dodatkowo umyta rozpuszczalnikiem typu nitro, a następnie oklejona taśmą tynkarską w celu 
ochrony przed pobrudzenie ich nadmiarem kleju wyciskanym z rowka w czasie opuszczania 
szyby. Powierzchnie pasów drewnianych również oklejono taśmą tynkarską aby zapobiec 
pobrudzeniu przez nadmiar kleju wydostający się z rowka. Około 40 minut przed klejeniem 
elementów wykonano impregnację szkła i drewna w miejscach, gdzie przewidziano wykonanie 
spoiny klejowej. Impregnacje przeprowadzono dedykowanym środkiem Sika®ZP Primer. 
Kolejnym krokiem było przymocowanie i ustabilizowanie pasów drewnianych w narzędziu 
monterskim (Rys. 5.3). Grubość spoiny równa 2 mm na powierzchniach bocznych środnika 
uzyskano montując szybę do narzędzia monterskiego za pośrednictwem odpowiednich 
dystansów. Grubość dolnej spoiny (również 2 mm) została zapewniona przez zastosowanie 
odpowiednich przekładek z drutu miedzianego (Rys. 5.3), które nie będą powodowały lokalnych 
docisków do szkła w trakcie badań. Po wykonaniu wszystkich klejeń i odczekaniu 24 godzin do 
czasu pełnego związania kleju przystąpiono do oczyszczania belek (Rys. 5.4). Po przygotowaniu 
belki były przechowywane w stałej temperaturze równej 20°C i stałej wilgotności 65% przez co 
najmniej miesiąc przed badaniami. Wilgotność drewna w trakcie klejenia belek wynosiła 
średnio 11.1%.  

   

Rys. 5.3 Pasy drewniane zamontowane w przyrządzie monterskim (po lewej), element dystansowy wykonany 
z drutu miedzianego (po prawej) 

 

Rys. 5.4 Zdjęcie gotowej belki zespolonej po oczyszczeniu 

Elementy drewniane prezentowanych belek zostały wykonane przez autora w zaprzyjaźnionym 
warsztacie stolarskim. Szkło wykorzystane do budowy belek zostało dostarczone przez firmę 
FAKRO Sp. z o. o., a klej poliuretanowy przez firmę Sika Polska SA. Wszystkie elementy 
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badawcze zostały stworzone przez autora, z dużą pomocą Antoniego Rodackiego oraz 
Bogusława Zająca.  

Przygotowane belki podzielone na dwie grupy. Pierwsza grupa została przebadana w próbie 
czteropunktowego quasi-statycznego zginania aż do zniszczenia elementu jako belki 
referencyjnej [126] – badane elementy oznaczono symbolami CB-SL-1, CB-SL-2 i CB-SL-3. Belki 
drugiej grupy zostały najpierw poddane obciążeniom wielokrotnie zmiennym przez co najmniej 
100 000 cykli obciążenie-odciążenie, a następnie przebadane w próbie czteropunktowego 
zginania  quasi-statycznego  –  badane  elementy  oznaczono  symbolami  CB-DL-1,  CB-DL-2 
i CB-DL-3.  

5.2 BADANIA BELEK POD OBCIĄŻENIEM QUASI-STATYCZNYM 

5.2.1 Opis badania 

Badania czteropunktowego quasi-statycznego zginania belek oznaczonych symbolami CB-SL-1, 
CB-SL-2 i CB-SL-3 przeprowadzono w Laboratorium Materiałów i Konstrukcji Budowlanych 
Politechniki Krakowskiej. Na rysunku 5.5 przedstawiono schemat stanowiska badawczego. 
Przed badaniem belkę wyposażono w tensometry do pomiaru odkształceń drewna i szkła oraz 
czujniki przemieszczenia do pomiaru odkształcenia spoiny klejowej (Rys. 5.6). Tensometry na 
pasach drewnianych zamontowano w środku rozpiętości belki, po jednym na pasie dolnym 
i górnym, a na środniku szklanym po dwóch jego stronach w środku rozpiętości (na górze i dole 
szyby) oraz w miejscach przyłożenia sił skupionych (na górze i na dole). Czujniki przemieszczenia 
zamontowano po jednej stronie belki na jej końcach, zarówno u góry belki jak i dołu, przyjmując 
bazę pomiarową równą 100 mm. Dobór miejsca pomiaru odkształceń spoiny podyktowany był 
wartościami maksymalnymi naprężeń ścinających na końcach elementu. W celu pomiaru 
ugięcia belki zamontowano również czujnik przemieszczenia w środku rozpiętości belki. 
Zamontowaną belkę na stanowisku badawczym pokazano na rysunku 5.7. 

 

Rys. 5.5 Schemat stanowiska badawczego do badania belek 

 

Rys. 5.6 Schemat rozmieszczenia aparatury pomiarowej na belce 

W celu zabezpieczenia elementu przed zwichrzeniem w trakcie badania zastosowano 
dodatkowe podpory boczne ustawione symetrycznie po obu stronach punktów przyłożenia siły 
(Rys. 5.5 i Rys. 5.7). Badanie zostało przeprowadzone pod maszyną wytrzymałościową 
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o  maksymalnej sile nacisku 200 kN. Sterowanie badaniem prowadzone było przy pomocy 
przemieszczenia tłoka maszyny, a prędkość obciążania belki wynosiła 2 mm/min.  

   

Rys. 5.7 Belka na stanowisku badawczym 

W trakcie badań w próbie zginania, podobnie jak w przypadku badań środników, zastosowano 
również wizyjną metodę prowadzenia pomiarów odkształceń materiału. W odróżnienie od 
badanych wcześniej środników szklanych zastosowano inną metodę znaczenia powierzchni, na 
których wykonywano pomiary. Środniki belek o numerach CB-SL-2 i CB-SL-3 pokryto białą farbą, 
na którą następnie naniesiono czarne kropki (Rys. 5.8) w jak najbardziej losowym układzie dzięki 
czemu metoda korelacyjna działa bardziej stabilnie niż w przypadku markerów naklejonych 
w  ustalonym porządku. W odróżnieniu od badań środników szklanych, akwizycje danych 
wizyjnych przeprowadzono przez wykonanie serii zdjęć w czasie badań w określonych 
odstępach kamerą cyfrową.  

 

Rys. 5.8 Belka CB-SL-2 ze środnikiem pokrytym białą farbą i czarnymi kropkami 

Podczas rejestracji obrazów wykorzystywany była lustrzanka cyfrowa (digital single-lens reflex 
camera) (DSLR) Nikon D5100 o rozdzielczości matrycy 16 Mpx. Zdjęcia wykonywane były 
w maksymalnej dostępnej rozdzielczości 4928 x 3264 pikseli i zapisywane w formacie NEF bez 
zastosowania kompresji obrazu. Interwałomierz służył do wyzwalania migawki aparatu 
i   wykonywania zdjęć w stałych odstępach czasu równych 1s. Aparat wyposażony był 
w  szerokokątny obiektyw Tamron SP AF f/3.5-4.5 Di II LD o minimalnej długości ogniskowej 
wynoszącej 10 mm. Ze względu na porę dnia i wystarczająco intensywne światło słoneczne nie 
było konieczności stosowania dodatkowych źródeł światła. 
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5.2.2 Wyniki badań 

 

Rys. 5.9 Zależność ugięcia elementu CB-SL-1 od przyłożonej siły wraz ze schematem poszczególnych faz zniszczenia 
elementu 

        

Rys. 5.10 Zależność ugięcia elementu CB-SL-2 od przyłożonej siły wraz ze schematem poszczególnych faz 
zniszczenia elementu 

       

Rys. 5.11 Zależność ugięcia elementu CB-SL-3 od przyłożonej siły wraz ze schematem poszczególnych faz 
zniszczenia elementu 
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Wszystkie badane elementy zachowywały się niemal idealnie liniowo-sprężyście aż do 
pojawienia się pierwszej rysy. Po pojawieniu się zarysowania następował skok na wykresie siła-
ugięcie, ale po ustabilizowaniu się i kolejnym przyroście obciążenia wszystkie badane elementy 
zachowywały się ciągle liniowo-sprężyście aż do chwili na krótko przed całkowitym 
zniszczeniem (Rys. 5.9, Rys. 5.10 i Rys. 5.11). Wszystkie trzy badane elementy uległy zniszczeniu 
na skutek przekroczenia wartości wytrzymałości na ścinanie spoiny klejowej.  

Na kolejnych wykresach przedstawiono przyrost odkształceń w środnikach szklanych 
w   zależności od poziomu obciążenia. Wykresy dobrze prezentują zachowanie elementu 
zespolonego (Rys. 5.12). W momencie pojawienia się rysy następuje skokowy spadek 
odkształceń w środniku i przyrost odkształceń w pasie rozciąganym (Rys. 5.13).  

 

Rys. 5.12 Zależność odkształcenia na krawędziach dolnej (po lewej) i górnej (po prawej) środnika szklanego 
elementu CB-SL-3 od ugięcia globalnego. Poszczególne punkty opisano zgodnie z kierunkiem patrzenia na element: 
„lewy” oznacza punkty pomiarowe bezpośrednio pod lewym punktem przyłożenia siły, „środkowy” oznacza punkty 

pomiarowe w środku rozpiętości elementu, a „prawy” oznacza punkty pomiarowe bezpośrednio pod prawym 
punktem przyłożenia siły 

Spoina klejowa w znacznym stopniu wpływa na zachowanie elementów zespolonych, dlatego 
na kolejnych wykresach przedstawiono rozkład odkształceń kątowych w spoinie na końcu 
elementu, tzn. w miejscach podparć (Rys. 5.15). Analizując wykresy można zauważyć, że 
odkształcenia kątowe kleju w spoinie przed pierwszym zarysowaniem są niższe niż 10%. Warto 
zwrócić uwagę, że dla większej części zakresu pomiarów odkształceń w spoinie, ich przebiegi 
w zależności od przyłożonej siły do belki są liniowe.  

  

Rys. 5.13 Zależność odkształcenia drewna w środku rozpiętości belki CB-SL-1 (po lewej) i CB-Sl-2 (po prawej) od 
ugięcia globalnego 
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Rys. 5.14 Zdjęcia wykonane w trakcie przygotowań oraz w trakcie badań elementów 

CB-SL-1 

 

CB-SL-2 

  

Rys. 5.15 Zależność odkształcenia kątowego spoiny w miejscach podparć od ugięcia globalnego elementów CB-SL-1 
(od góry) i CB-SL-2 (od góry) dla pełnego zakresu odkształceń w spoinie (po lewej) i dla zakresu do wartości 10% 

odkształcenia (po prawej). Literą „L” oznaczono lewy koniec belki, a „P” prawy koniec 
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Zniszczenie wszystkich badanych w tym podrozdziale elementów miało charakter ciągliwy i było 
sygnalizowane na długo przed utratą nośności. Elementy nawet po całkowitym zniszczeniu, 
tj.  utracie możliwości dalszego przyrostu przenoszonych obciążeń nie ulegały dezintegracji 
ponieważ rozciągane pasy drewniane utrzymywały spękane środniki w całości (Rys. 5.16).  

  

 

Rys. 5.16 Zdjęcia zniszczonej belki 

5.2.3 Pomiar optyczny odkształceń belki 

 

Rys. 5.17 Mapa odkształceń środnika belki zespolonej na chwilę przed pojawieniem się pierwszej rysy w szkle [%] 

Wykonane pomiary optyczne w trakcie badań pozwoliły uzyskać ciągły przebieg zarówno 
odkształceń środnika, jak i przemieszczeń belki mierzonych na środniku. Podobnie, jak 
w  przypadku badań środników szklanych, niestety nie udało się wychwycić dokładnego 
przebiegu pojedynczej rysy w szkle. Niemniej jednak, na rysunkach 5.17 i 5.18 przedstawiono 
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mapy rozwoju odkształcenia na moment przed i chwilę po pojawieniu się pierwszej rysy po 
lewej stronie belki, a na rysunkach 5.19 i 5.20 mapę odkształceń na moment przed i chwilę po 
pojawieniu się drugiej rysy po lewej stronie belki.  

 

Rys. 5.18 Mapa odkształceń środnika belki zespolonej chwilę po pojawieniu się pierwszej rysy w szkle [%] 

 

Rys. 5.19 Mapa odkształceń środnika belki zespolonej chwilę przed pojawieniem się drugiej rysy w szkle [%] 

 

Rys. 5.20 Mapa odkształceń środnika belki zespolonej chwilę po pojawieniu się drugiej rysy w szkle [%] 

Kolejna mapa odkształceń przedstawia odkształcenia w środniku po lewej stronie belki 
w   momencie wyrwania środnika szklanego z pasa rozciąganego (Rys. 5.21). Moment 
całkowitego zniszczenia belki najlepiej obrazuje mapa przemieszczeń elementu (Rys. 5.22), na 
której przedstawiono rozkład przemieszczeń w środniku zaraz przed zniszczeniem oraz 
w  momencie zniszczenia elementu zespolonego. W przypadku przemieszczeń, wartości na 
mapach zostały podane w pikselach, które są pierwotną jednostką pomiaru optycznego. W celu 
przejścia na naturalne jednostki długości (milimetry) należy określić współczynnik przejścia 
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równy wielkości jednego piksela w jednostkach naturalnych. W tym przypadku wielkość ta 
wynosiła 0.0932 mm.  

Prowadzony w trakcie badań pomiar optyczny pozwolił na określenie przebiegu ugięcia belki 
w czasie badania. Ze względu na nieco utrudniony dostęp do punktów w środku rozpiętości 
belki (zasłonięte przez czujnik przemieszczenia) pomiar prowadzony był w punkcie oddalonym 
o 2 cm od środka rozpiętości belki (Rys. 5.23).  

 

Rys. 5.21 Mapa odkształceń środnika belki zespolonej w momencie zniszczenia belki przez wyrwanie środnika 
z pasa rozciąganego [%] 

 

 

Rys. 5.22 Mapa przemieszczeń środnika belki zespolonej w momencie zniszczenia belki przez wyrwanie środnika 
z pasa rozciąganego wykres skalowany jest w częściach piksela) 

Po wykonaniu synchronizacji wyników pomiaru optycznego z odczytami z maszyny 
wytrzymałościowej, która rejestrowała przyrost siły wykonano wykresy przemieszczenia 
wskazanych wcześniej punktów w zależności od przyłożonej siły (Rys. 5.23). Synchronizacja obu 
wielkości możliwa była dzięki rejestracji dokładnego czasu odczytanych wielkości. Podobnie, jak 
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(5.i) 

w przypadku badań szklanego środnika, jako punkt odniesienia do porównania metody wizyjnej 
z pomiarem tradycyjnym wybrano środek rozpiętości belki. Odległość między punktami 
pomiarowymi była w tym przypadku znacznie mniejsza, ale mimo wszystko ugięcie mierzone 
metodą optyczną odniesiono do środka rozpiętości belki. Zależność analityczną dla 
przeskalowania wartości ugięcia do wartości w środku rozpiętości belki pokazuje równanie (5.i), 
a wartość współczynnika przejścia w tym przypadku wyniosła 1.0214. 

 

Rys. 5.23 Lokalizacja punktu pomiarowego, w którym prowadzono wizyjny pomiar ugięcia 

𝑢𝑤

𝑢𝑠
=

2 ∙ 𝑙1
2 + 3 ∙ 𝑙𝑤

2

2 ∙ 𝑙1
2 + 3 ∙ (

𝑙2
2

)
2 

Gdzie: 

uw – ugięcie elementu w miejscu prowadzenia pomiaru wizyjnego 

us – ugięcie elementu w środku rozpiętości 

l1 – odległość punktu przyłożenia siły od podpory (w tym przypadku 1000 mm) 

lw – odległość pozioma punktu prowadzenia pomiaru od bliższego punktu przyłożenia siły 
(w tym przypadku 480 mm). 

l2 – odległość między punktami przyłożenia siły (w tym przypadku 1000 mm) 

 

Rys. 5.24 Zależność ugięcia od przyłożonej siły do badanego elementu zmierzone indukcyjnym czujnikiem 
przemieszczenia typu WA oraz metodami wizyjnymi 

Na rysunku 5.24 przedstawiono wykres porównujący pomiar optyczny z pomiarem za pomocą 
czujnika przemieszczenia. Przebiegi zależności są porównywalne, przy czym pomiar optyczny 
charakteryzuje się znacznie większymi oscylacjami. Mogło to być spowodowane drobnymi 
drganiami sprzętu podczas badań oraz nieznaczną kompresją rejestrowanego obrazu.  
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5.3 BADANIA BELEK POD OBCIĄŻENIEM WIELOKROTNIE ZMIENNYM 

5.3.1 Opis badania 

 

Rys. 5.25 Maszyna wytrzymałościowej ze zmontowanym stanowiskiem badawczym 

Podobnie jak poprzednio, badania czteropunktowego zginania belek oznaczonych symbolami 
CB-DL-1, CB-DL-2 i CB-SL-3 przeprowadzono w Laboratorium Materiałów i Konstrukcji 
Budowlanych Politechniki Krakowskiej. Zastosowano identyczny schemat stanowiska 
badawczego jak w poprzednich badaniach (Rys. 5.26). Opomiarowanie belki wykonano 
dokładnie tak samo jak w przypadku belek CB-SL-1, CB-SL-2 i CB-SL-3 (zginanie quasi-statyczne). 
Jedyną zmianą w stosunku do wcześniej badanych belek było połączenie tensometrów 
przyklejonych na badanej belce w pół-mostki z tensometrami przyklejonymi na nieobciążanej 
belce, co pozwoliło zniwelować wpływ temperatury na wyniki pomiarów. Zamontowaną belkę 
na stanowisku badawczym pokazano na rysunku 5.27. 

 

Rys. 5.26 Schemat stanowiska badawczego do badania belek 

Jak wspomniano wcześniej, badanie belek złożone było z dwóch etapów. Pierwszym etapem 
badania było poddanie elementu próbie zginania czteropunktowego pod obciążeniem 
wielokrotnie zmiennym przez min. 100 000 cykli. W momencie braku oznak zniszczenia 
elementu po 100 000 cykli obciążenie-odciążenie przystępowano do drugiego etapu badania, 
a   mianowicie quasi-statycznego czteropunktowego zginania do zniszczenia belki. Poziom 
obciążeń elementu w próbie zginania czteropunktowego pod obciążeniem wielokrotnie 
zmiennym oszacowano na podstawie badań elementów CB-SL-1, CB-SL-2 i CB-SL-3 zakładając 
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maksymalny poziom obciążenia rzędu 50% wartości siły powodującej pierwsze zarysowanie 
szkła. Ze względu na charakterystykę maszyny wytrzymałościowej, na której prowadzone było 
badanie (Rys. 5.25) minimalny poziom obciążenia możliwy do zastosowania na maszynie 
o maksymalnym nacisku 200 kN wynosił 0.7 kN. Z uwagi na ograniczenia maszyny zastosowano 
więc obciążenie zmieniające się w zakresie od 0.7 kN do 2.4 kN. Częstotliwość obciążenia 
elementu, podobnie jak w przypadku elementu poddanego czystemu ścinaniu, wynosiła 
0.62 Hz. Badaniem pod obciążeniem wielokrotnie zmiennym sterowano poziomem siły, 
a dokładny przebieg zmiany obciążenia pokazano na rysunku (Rys. 5.28). 

  

Rys. 5.27 Belka na stanowisku badawczym 

 

Rys. 5.28 Fragment przebiegu obciążenia belki w czasie. Wartości obciążeń odnoszą się do wartości całkowitej 
obciążenia – suma z dwóch punktów przyłożenia do belki 

Po wykonaniu badania pod obciążeniem wielokrotnie zmiennym przeprowadzono oględziny 
belki na stanowisku. Po stwierdzeniu braku uszkodzeń makroskopowych elementu, na tym 
samym stanowisku badawczym przeprowadzono badania pod obciążeniem quasi-statycznym 
w próbie czteropunktowego zginania aż do zniszczenia elementu. Podobnie jak w przypadku 
belek CB-SL-1, CB-Sl-2 i CB-SL-3, sterowanie badaniem prowadzone było przy pomocy 
przemieszczenia tłoka maszyny, a prędkość obciążania belki wynosiła 2 mm/min.  

5.3.2 Wyniki badań belek pod obciążeniem wielokrotnie zmiennym 

Wszystkie badane elementy w czasie badań pod obciążeniem wielokrotnie zmiennym 
zachowywały się bardzo stabilnie. Sztywność elementów w trakcie badania uległa jedynie 
nieznacznej redukcji , co objawiło się przyrostem ugięcia w cyklu 100 000 o ok. 2% w stosunku 
do ugięcia w cyklu pierwszym (Rys. 5.29). Ciekawym zjawiskiem i niejako wpływającym 
korzystnie na pracę elementów była nieznaczna redukcja maksymalnych naprężeń 
rozciągających o ok. 1% w szklanym środniku po 100 000 cykli (Rys. 5.29). Kolejnym ciekawym 
zjawiskiem była redukcja naprężeń rozciągających pasy drewniane w środku ich rozpiętości oraz 
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odkształcenia postaciowego w spoinie na końcach belki o ok. 2% w 100 000 cyklu względem 
pierwszego cyklu obciążenie-odciążenie (Rys. 5.30). Niemniej jednak, warto zwrócić uwagę, że 
tak małe wartości zmian mierzonych wielkości w czasie badania zmęczeniowego są 
porównywalne z dokładnością prowadzonych pomiarów i można przyjąć, że cechy materiałowe 
oraz sztywność elementu nie ulegały zmianie w miarę kolejnych cykli obciążenie-odciążenie. 

 

Rys. 5.29 Wykres przebiegu maksymalnych, średnich i minimalnych ugięć elementu CB-DL-1 w czasie badania (po 
lewej), wykres przebiegu maksymalnych, średnich i minimalnych naprężeń rozciągających w środniku szklanym 

elementu CB-DL-1 (po prawej) 

 

Rys. 5.30  Wykres  przebiegu  maksymalnych,  średnich  i  minimalnych  odkształceń  w  spoinie  klejowej  elementu 
CB-DL-2 w czasie badania (po lewej), wykres przebiegu maksymalnych, średnich i minimalnych naprężeń 

rozciągających w pasie drewnianym elementu CB-DL-2 (po prawej) 

  

Rys. 5.31  Wykres  przebiegu  maksymalnych,  średnich  i  minimalnych  naprężeń  ściskających  w  szklanym 
środniku CB-DL-3 w czasie badania (po lewej), wykres przebiegu maksymalnych, średnich i minimalnych naprężeń 

ściskających w pasie drewnianym elementu CB-DL-3 (po prawej) 
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5.3.3 Wyniki badań belek pod obciążeniem quasi-statycznym 

z             

Rys. 5.32 Zależność ugięcia elementu CB-DL-1 od przyłożonej siły wraz ze schematem poszczególnych faz 
zniszczenia elementu 

  

Rys. 5.33 Zależność ugięcia elementu CB-DL-2 od przyłożonej siły wraz ze schematem poszczególnych faz 
zniszczenia elementu 

           

Rys. 5.34 Zależność ugięcia elementu CB-DL-3 od przyłożonej siły wraz ze schematem poszczególnych faz 
zniszczenia elementu 

Wszystkie badane elementy, podobnie jak belki referencyjne, zachowywały się niemal idealnie 
liniowo-sprężyście aż do pojawienia się pierwszej rysy w szkle. Po pojawieniu się zarysowania 
następował skok na wykresie siła-ugięcie, ale po ustabilizowaniu się i kolejnym przyroście 
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obciążenia wszystkie badane elementy zachowywały się ciągle liniowo-sprężyście aż do chwili 
na krótko przed całkowitym zniszczeniem (Rys. 5.32, Rys. 5.33 i Rys. 5.34). Wszystkie trzy 
badane elementy uległy zniszczeniu na skutek przekroczenia wartości wytrzymałości na 
ścinanie spoiny klejowej. 

 

Rys. 5.35 Zależność odkształcenia na krawędziach dolnej (po lewej) i górnej (po prawej) środnika szklanego 
elementu CB-DL-1 od ugięcia globalnego. Poszczególne punkty opisano zgodnie z kierunkiem patrzenia na element: 
„lewy” oznacza punkty pomiarowe bezpośrednio pod lewym punktem przyłożenia siły, „środkowy” oznacza punkty 

pomiarowe w środku rozpiętości elementu, a „prawy” oznacza punkty pomiarowe bezpośrednio pod prawym 
punktem przyłożenia siły 

Na kolejnych wykresach przedstawiono przyrost odkształceń w środnikach szklanych 
w  zależności od poziomu obciążenia (Rys. 5.35). Wykresy dobrze prezentują zachowanie 
elementu zespolonego. W momencie pojawienia się rys w środniku następuje skokowy spadek 
odkształceń i przyrost odkształceń w pasie rozciąganym (Rys. 5.36). Zachowanie to jest typowe 
dla elementów zbudowanych z kruchych materiałów zbrojonych materiałami ciągliwymi, w tym 
przypadku drewnem. W strefie rozciąganej odkształcenia ulegają znacznej redukcji, co wskazuje 
na nieznaczny udział szkła w dalszym przenoszeniu rozciągań (podobnie jak beton 
w konstrukcjach żelbetowych). W strefie ściskanej również zauważyć można skok na krzywej 
odkształcenie-ugięcie, co spowodowane jest głównie spadkiem sztywności belki i spadkiem 
wartości przyłożonej do belki siły zaraz po zarysowaniu środnika.  

  

Rys. 5.36 Zależność odkształcenia drewna w środku rozpiętości belki CB-SL-1 (po lewej) i CB-Sl-3 (po prawej) od 
ugięcia globalnego 

Odkształcenia pasów rozciąganych belek w sposób bardzo płynny zwiększają się wraz 
z przyrostem ugięcia belki, a ewentualne skoki na krzywej wynikają z pojawienia się rysy w szkle 
w punkcie zaraz nad miejscem odczytywania wartości odkształceń w pasie. Skoki odkształceń 
podłużnych w pasie ściskanym, podobnie jak w strefa ściskanej środnika, wynikają z nagłego 
spadku sztywności giętnej elementu i spadku wartości przyłożonej siły. Skoki te spowodowane 
są głównie sposobem sterowania próbą przez prędkość przemieszczenia tłoka maszyny 
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wytrzymałościowej. W żadnym z analizowanych przypadków pas rozciągany nie uległ 
zniszczeniu przez przekroczenie wartości wytrzymałości na rozciąganie wzdłuż włókien.  

Spoina klejowa w znacznym stopniu wpływa na zachowanie elementów zespolonych, dlatego 
na kolejnych wykresach przedstawiono rozkład odkształceń kątowych w spoinie na końcu 
elementu, tj. w miejscach podparć (Rys. 5.37). Wykresy pokazują, że odkształcenia kątowe kleju 
w spoinie przed pierwszym zarysowaniem są mniejsze niż 10%. Warto zwrócić uwagę, że dla 
większej części zakresu pomiarów odkształceń w spoinie, ich przebiegi w zależności od 
przyłożonej siły do belki są liniowe.  

Zachowanie materiału spoiny klejowej jest powtarzalne i liniowo-sprężyste w początkowej fazie 
pracy elementu. W momencie pojawienia się rys w środniku, zaobserwowano gwałtowny 
wzrost wartości odkształceń w spoinach dolnych, podobnie jak było to w przypadku pasów 
drewnianych. Efekt jest powodowany przez nagły przyrost odkształceń rozciągających w pasie 
rozciąganym wynikających z zarysowania szkła. Naprężenia rozciągające przenoszone przez 
środnik szklany w momencie pojawienia się rys są transferowane przez spoinę na pas 
rozciągany.  

CB-DL-2 

 

CB-DL-3 

 

Rys. 5.37 Zależność  odkształcenia  kątowego  spoiny  w  miejscach  podparć  od  ugięcia  globalnego  elementów 
CB-DL-2 (u góry) i CB-DL-3 (na dole) dla pełnego zakresu odkształceń w spoinie (po lewej) i dla zakresu do wartości 

10mm ugięcia (po prawej). Literą „L” oznaczono lewy koniec belki, a „P” prawy koniec 

Zniszczenie wszystkich badanych w tym podrozdziale elementów miało charakter ciągliwy i było 
sygnalizowane na długo przed utratą nośności. Elementy nawet po całkowitym zniszczeniu, 
tj. utracie możliwości dalszego przenoszenia obciążeń nie ulegały dezintegracji ponieważ 
rozciągane pasy drewniane utrzymywały spękane środniki w całości (Rys. 5.38). Dodatkowo, 
zastosowane szkło laminowane na folii PVB zapewniło dużą integralność szkła środnika nawet 
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przy dużych rozwarciach rys, co wpływa bardzo pozytywnie na bezpieczeństwo ewentualnych 
użytkowników.  

  

  

 Rys. 5.38 Zdjęcia zniszczonych elementów po wykonaniu próby czteropunktowego zginania 

5.4 WNIOSKI I DYSKUSJA WYNIKÓW 

 

Rys. 5.39 Zależność ugięcia w środku rozpiętości belki od wartości przyłożonego obciążenia dla wszystkich 
badanych belek 

Zniszczenie wszystkich badanych belek zespolonych drewniano-szklanych miało charakter 
ciągliwy i było sygnalizowane na długo przed utratą nośności niezależnie od historii obciążenia. 
Mimo dużej odkształcalności spoiny klejowej, w której odkształcenia na chwilę przed 
zniszczeniem osiągały wartości ponad 30%, wszystkie belki uległy zniszczeniu przez zniszczenie 
spoiny klejowej. Elementy nawet po całkowitym zniszczeniu, tj. utracie możliwości dalszego 
przyrostu przenoszonych obciążeń nie ulegały dezintegracji ponieważ rozciągane pasy 
drewniane utrzymywały spękane środniki w całości. Zastosowanie szkła float (annealed) 
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laminowanego na folii PVB również bardzo pozytywnie wpłynęło na pracę elementu w fazie 
post-krytycznej powodując odpadnięcie jedynie bardzo nielicznych i drobnych odłamków szkła. 

Tablica 5.2 Porównanie sztywności giętnej badanych elementów zespolonych 

 

Tablica 5.3 Wartości obciążeń rysujących oraz niszczących badane belki zespolone poddane jedynie zginającemu 
obciążeniu quasi-statycznemu (belki referencyjne) 

 

Jednym z najważniejszych wniosków z przeprowadzonych badań jest zerowy wpływ obciążenia 
wielokrotnie zmiennego na wartości sztywności giętnej belek zespolonych drewniano-
szklanych dla badanego przypadku. Elementy poddane obciążeniu wielokrotnie zmiennemu 
charakteryzowały się niemal identyczną zależnością siła-ugięcie w badaniach pod obciążeniem 
quasi-statycznym co belki referencyjne (Rys. 5.39). Co ciekawe, belki poddane obciążeniu 
wielokrotnie zmiennemu okazały się nieco sztywniejsze od ich odpowiedników poddanych 
jedynie obciążeniu quasi-statycznemu (Tablica 5.2). Jednym z powodów takiego zachowania 
elementu może być czysta losowość doboru elementów do poszczególnych badań oraz mała 
liczba elementów do próby statystycznej. Innym, równie prawdopodobnym powodem takiego 
stanu rzeczy jest charakter połączenia między elementami. Połączenie klejowe wykonane 
z kleju poliuretanowego charakteryzuje się tzw. efektem Mullina, który jest odpowiedzialny za 
pewną reorganizację łańcuchów polimerowych w trakcie kolejnych cykli obciążenie-odciążenie 
[23]. Z podobnym zachowaniem spotkano się w pracy [126] podczas badań belek żelbetowych 
pod obciążeniem wielokrotnie zmiennym. Tutaj również okazało się, że obciążenia cykliczne do 
pewnej wartości wytężenia nie powodującego uszkodzeń w skali makro powodowało 
stopniowe mikro uszkodzenia. Mikrouszkodzenia nie wpływały na ogólną stateczność 
elementu, ale wpływały na poprawę współpracy między dwoma materiałami.  

Sztywność giętna Sztywność giętna

[MNm2] [MNm2]

1 CB-SL-1 0.972 CB-DL-1 1.080

2 CB-SL-2 1.099 CB-DL-2 1.109

3 CB-SL-3 1.030 CB-DL-3 1.167

1.03 Wartość średnia 1.12

0.064 Odchylenie standardowe 0.044

6.2% Współczynnik zmienności 4.0%

Belki obciążone obciążeniem wielokrotnie 

zmiennym a następnie statycznym

Belki obciążone jedynie obciążeniem 

statycznym

ElementElement

Różnica 8.2%

Odchylenie standardowe

Wartość średnia

LP

Współczynnik zmienności

Obciążenie przy 

pierwszym 

zarysowaniu

Ugięcie belki przy 

pierwszym 

zarysowaniu

Obciążenie 

niszczące 

element

Ugięcie belki w 

momencie przed 

zniszczeniem

Stosunek 

obciążenia

[kN] [mm] [kN] [mm] [%]

1 CB-SL-1 6.016 5.847 11.872 15.787 97.3

2 CB-SL-2 5.856 5.156 17.840 27.106 204.6

3 CB-SL-3 7.280 6.744 18.960 27.556 160.4

6.38 5.92 16.22 23.48 154.1

0.780 0.796 3.810 6.669 -

12.2% 13.5% 23.5% 28.4% -

LP Element

Wartość średnia

Współczynnik 

zmienności

Odchylenie 

standardowe
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Zespolone belki drewniano-szklane łączone za pomocą kleju poliuretanowego Sika®PS 
charakteryzują się bardzo dobrą powtarzalnością poziomu obciążenia elementu powodującego 
pojawienie się pierwszego zarysowania (Tablica 5.3 i Tablica 5.4). Zarówno elementy poddane 
obciążeniu wielokrotnie zmiennemu jak i te obciążone jedynie quasi-statycznie prezentowały 
znaczną nośność postkrytyczną (wartość obciążenia od pojawienia się pierwszej rysy do 
zniszczenia elementu) sięgającą od 80.6% do 204.6% wartości obciążenia powodującego 
pierwsze zarysowanie. Tutaj również, podobnie jak w przypadku sztywności giętnej, 
zaobserwowano nieznaczny, 8.7% wzrost obciążenia powodującego pierwsze zarysowanie w 
elementach poddanych obciążeniu wielokrotnie zmiennemu w odniesieniu do belek 
referencyjnych. Osiągnięta nośność postkrytyczna elementów znakomicie koresponduje 
z  badaniami innych autorów podobnych elementów. Ponadto można wnioskować, że 
stosowanie kleju poliuretanowego Sika®PS do zespalania belek drewniano-szklanych jest jak 
najbardziej uzasadnione pod warunkiem przeprowadzenia szerszych badań podobnych 
elementów.  

Tablica 5.4 Wartości obciążeń rysujących oraz niszczących badane belki zespolone poddane zginającemu 
obciążeniu wielokrotnie zmiennemu i obciążeniu quasi-statycznemu 

 

Tablica 5.5 Wartości wytrzymałości szkła na rozciąganie dla belek zespolonych poddanych jedynie zginającemu 
obciążeniu quasi-statycznemu 

 

Uzyskane w trakcie badań większe wartości średnich wytrzymałości szkła na rozciąganie 
w   belkach poddanych obciążeniu wielokrotnie zmiennemu niż w przypadku belek 
referencyjnych potwierdza podejrzenia o losowości doboru elementów badawczych. W tablicy 
5.5 podano wartości wytrzymałości szkła w belkach poddanych jedynie obciążeniu quasi-
statycznemu, natomiast w tablicy 5.6 wartości wytrzymałości szkła w belkach o dłuższej historii 
obciążenia. Większa wartość nośności i sztywności belek CB-DL-1, CB-DL-2 i CB-DL-3 
spowodowana była zatem głównie wyższą wytrzymałością zastosowanego szkła, ale nie 
wyklucza to również faktu lepszego dopasowania części składowych w wyniku cyklicznego 

Obciążenie przy 

pierwszym 

zarysowaniu

Ugięcie belki przy 

pierwszym 

zarysowaniu

Obciążenie 

niszczące 

element

Ugięcie belki w 

momencie przed 

zniszczeniem

Stosunek 

obciążenia

[kN] [mm] [kN] [mm] [%]

1 CB-DL-1 6.130 5.406 17.424 26.240 184.2

2 CB-DL-2 7.080 6.740 12.784 17.437 80.6

3 CB-DL-3 7.600 6.160 18.528 23.920 143.8

6.94 6.10 16.25 22.53 134.2

0.745 0.669 3.048 4.563 -

10.7% 11.0% 18.8% 20.2% -
Współczynnik 

zmienności

Odchylenie 

standardowe

LP Element

Wartość średnia

Wytrzymałość szkła na rozciąganie

[MPa]

1 CB-SL-1 31.375

2 CB-SL-2 32.051

3 CB-SL-3 37.727

33.72

3.489

10.3%

LP Element

Wartość średnia

Odchylenie standardowe

Współczynnik zmienności
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obciążania i odciążania belki. W tym miejscu pojawia się jeszcze jeden wniosek 
z przeprowadzonych badań, a mianowicie brak wpływu obciążenia wielokrotnie zmiennego na 
wartość wytrzymałości szkła na rozciąganie przy 100 000 cykli obciążenie-odciążenie 
w przypadku badanych elementów.  

Tablica 5.6 Wartości wytrzymałości szkła na rozciąganie dla belek zespolonych poddanych zginającemu obciążeniu 
wielokrotnie zmiennemu i obciążeniu quasi-statycznemu 

 

Ostatecznie wartość średnia wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu stosowanego 
w badaniach szkła float (annealed) wynosi 36.073 MPa.  

 

 

 

 

 

Wytrzymałość szkła na rozciąganie

[MPa]

1 CB-DL-1 35.380

2 CB-DL-2 37.650

3 CB-DL-3 40.017

37.68

2.319

6.2%Współczynnik zmienności

Wartość średnia

Odchylenie standardowe

LP Element
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(6.i) 

6 MODEL NUMERYCZNY PODWÓJNEGO POŁĄCZENIA 

ZAKŁADKOWEGO 

W rozdziale przedstawiono opis dostępnych modeli matematycznych materiałów 
hipersprężystych wraz z możliwościami modelowania efektu Mullina dla tych materiałów. 
Przeanalizowano dostępne modele, które możemy znaleźć w komercyjnych pakietach Metody 
Elementów Skończonych. Kolejnym krokiem było stworzenie płaskiego modelu numerycznego, 
który został wygenerowany w programie ABAQUS. Model przedstawia próbę walidacji modelu 
z wynikami doświadczalnymi opisanymi w punkcie 4.2.3.3.  

6.1.1 Model materiału hipersprężystego 

Materiał hipersprężysty opisany jest za pomocą potencjału energii odkształcenia U(ε), który 
określa ilość zgromadzonej energii odkształcenia w jednostce materiału, przy założeniu 
jednostki objętości w konfiguracji początkowej, jako funkcja naprężenia w punkcie 
materialnym. Istnieje kilka możliwości opisu materiału hipersprężystego w pakiecie ABAQUS, 
a ich wybór zależy głównie od rodzaju stałych jakie chcemy zdefiniować oraz równań jakie są 
wykorzystywane do zdefiniowania problemu. Dostępne formy równań dla materiału 
hipersprężystego to [127, 128]: 

 forma Mooney’a-Rivlina, 

 forma Ogdena, 

 forma Arruda-Boyce’a,  

 forma Marlowa, 

 forma neo-Hookowska, 

 forma wielomianowa, 

 zredukowana forma wielomianowa, 

 forma Yeoha, 

 forma Van der Waalsa. 

Formy Mooney’a-Rivlina oraz zredukowana forma wielomianowa mogą być traktowane jako 
szczególne przypadki formy wielomianowej, natomiast formy Yeoha i neo-Hookowska jako 
szczególne przypadki zredukowanej formy wielomianowej. Ze względu na zalecenia z dostępnej 
literatury [63, 73] dotyczące stosowania modeli materiału hipersprężystego poniżej opisano 
szerzej jedynie modele Mooney’a-Rivlina oraz Ogdena. Opis pozostałych metod można znaleźć 
w ABAQUS/Standard User’s Manual. Ver. 6.12 [127] oraz w artykule [128]. 

Forma wielomianowa równań konstytutywnych polega na założeniu izotropii i addytywnej 
dekompozycji dewiatora i aksjatora tensora równań energii odkształcenia w obecności 
nieściśliwego lub prawie nieściśliwego zachowania materiału za pomocą zdefiniowanego 
potencjału energetycznego zgodnie z równaniem (6.i).  

𝑈 = ∑ 𝐶𝑖𝑗(𝐼1 − 3)
𝑖

𝑁

𝑖+𝑗=1

(𝐼2 − 3)
𝑗

+ ∑
1

𝐷𝑖

𝑁

𝑖=1

(𝐽𝑒𝑙 − 1)2𝑖 
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(6.ii) 

(6.iii) 

(6.iv) 

W ten sposób reprezentowana jest forma wielomianowa równań w pakiecie ABAQUS. 
Parametr N może przybierać wartości od 1 do 6, aczkolwiek wartości większe niż 2 są rzadko 
używane. Cij i Di są własnościami materiałowymi zależnymi od temperatury i są funkcjami 
definiowanymi przez użytkownika.  

Przyjmując N=1 równanie przyjmuje postać potencjału energii odkształcenia formy Mooney’a-
Rivlina (równanie 6.ii).  

𝑈 = 𝐶10(𝐼1 − 3) + 𝐶01(𝐼2 − 3) +
1

𝐷1
(𝐽𝑒𝑙 − 1)2 

gdzie C10, C01 i D1 są stałymi materiałowymi zależnymi od temperatury, a 𝐼1 i 𝐼2 są odpowiednio 
pierwszym i drugim niezmiennikiem dewiatora macierzy odkształceń, a Jel jest sprężystym 
przyrostem objętości na skutek ekspansji termicznej (równanie 6.iii).  

𝐽𝑒𝑙 =
1

(1 + 휀𝑡ℎ)3
 

Współczynniki C01 oraz C10 zależą wprost od modułu odkształcenia postaciowego i modułu 
objętościowego (równanie 6.iv).  

𝐺0 = 2(𝐶10 + 𝐶01),       𝐾0 =
2

𝐷1
 

Ponadto, dla materiału hipersprężystego dopuszczalna jest jedynie izotropowa rozszerzalność 
termiczna. εth jest wartością odkształcenia termicznego, które zależy od temperatury oraz 
współczynnika rozszerzalności termicznej materiału.  

Podsumowując, w programie ABAQUS model materiału hipersprężystego jest: 

 izotropowy i nieliniowy, 

 poprawny dla materiałów wykazujących natychmiastową odpowiedź sprężystą 
w obszarze dużych odkształceń, 

 wrażliwy na nieliniowości geometryczne i wymaga ich uaktualnienia w każdym kroku 
obliczeń w momencie kiedy analizowany jest problem w zakresie skończonych 
odkształceń. 

Warto również zwrócić uwagę, że równania dla materiału hipersprężystego powinny być 
równaniami czysto przemieszczeniowymi bądź hybrydowymi. Całkowanie wewnątrz 
elementów skończonych powinno być pełne lub selektywne. 

6.1.2 Efekt Mullina 

W celu poprawnego opisania zachowania polimeru pod obciążeniem wielokrotnie zmiennym, 
do podstawowego opisu hipersprężystego w pakiecie należy dołożyć również opis efektu 
Mullina, szeroko opisanego w pracy [23]. Efekt Mullina jest to cecha charakterystyczna 
polegająca na relaksacji naprężeniowej w pełnych elastomerach pod cyklicznie zmiennym 
obciążeniem quasi-statycznym. W procesie przekazywania naprężeń energie potencjalna 
i dyssypacji równoważą energię wzbudzenia. Model ten jest pewnym rozszerzeniem znanych 
modeli materiałów izotropowych hipersprężystych. Oparty jest na teorii sprężystości 
materiałów izotropowych i nieściśliwych, a polega na dodaniu pojedynczej zmiennej, 
nazywanej miarą zniszczenia. Relaksacja naprężeń w materiale będąca wynikiem działania 
efektu Mullina interpretowana powinna być nie jako zniszczenie struktury wewnętrznej 
polimeru, ale jako reorganizacja układu łańcuchów polimerowych. W momencie pojawienia się 
odkształceń w materiale następuje stopniowe zrywanie łańcuchów miedzy cząsteczkami 
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(6.v) 

(6.vi) 

(6.vii) 

polimeru, przy czym część łańcuchów pęka przy niższym poziomie odkształcenia, część przy 
wyższym.  

 

Rys. 6.1 Wykres przedstawiający pętle histerezy dla relacji naprężenie-odkształcenie [127] 

Model efektu Mullina zakłada, że jedynie część dewiatorowa odpowiedzi materiału jest 
związana ze zniszczeniem. Stosowanie modelu uwzględniającego efekt Mullina zalecane jest 
w  przypadku modelowania odpowiedzi materiału w sytuacji gdy jego części poddane są 
zniszczeniu w różnym stopniu co daje możliwość uzyskania różnych odpowiedzi tego samego 
materiału początkowego. Dodaje się go do modułu długotrwałego kiedy modelujemy materiał 
wiskosprężysty i nie może być łączony z histerezą (przynajmniej w modelu proponowanym 
w ABAQUSIE). 

Na wykresie (Rys. 6.1) zaprezentowano w pewien sposób wyidealizowany efekt Mullina. 
W rzeczywistości punkt b` i c` na wykresie z każdym kolejnym cyklem znajduje się coraz niżej, 
co związane jest z efektami wiskosprężystymi takimi jak histereza. Ponadto, niektóre 
elastomery poddane obciążeniu cyklicznemu wykazują postępujące zniszczenie podczas 
odciążania i obciążania do poziomu maksymalnych odkształceń. To postępujące zniszczenie 
w materiale objawia się zazwyczaj w kilku pierwszych cyklach odciążenia-obciążenia i szybko się 
stabilizuje dążąc do stałej krzywej poniżej krzywymi początkowymi. Efekt Mullina obliczany jest 

jako forma sumy energii (równanie 6.v), gdzie �̃�𝑑𝑒𝑣(𝜆𝑖)  jest dewiatorową częścią gęstości 

energii odkształcenia dla hipersprężystej wartości własnej zdefiniowaną np. przez pierwszy 

składnik prawej strony równania (6.v) �̃�𝑣𝑜𝑙(𝐽𝑒𝑙)  jest objętościową częścią gęstości energii 

odkształcenia dla hipersprężystej wartości własnej zdefiniowaną np. przez drugi składnik 
prawej strony równania (6.v) 𝜙(𝜂), nazywana funkcją zniszczenia, jest ciągłą funkcją zmiennej 
zniszczenia η. Zmienna zniszczenia zmienia się w sposób ciągły podczas narastania deformacji 
i zawsze spełnia warunek 0 < 𝜂 ≤ 1.  

𝑈(𝜆𝑖, 𝜂) = 𝜂�̃�𝑑𝑒𝑣(𝜆𝑖) + 𝜙(𝜂) + �̃�𝑣𝑜𝑙(𝐽𝑒𝑙) 

Dewiator tensora naprężenia uzyskiwany jest przez skalowanie podstawowego dewiatora 

tensora naprężeń hipersprężystych zmienną zniszczenia h zgodnie z równaniem (6.vi).  

𝝈(𝜂, �̅�𝑖, 𝐽𝑒𝑙) = 𝜂�̃�(𝜆𝑖) − 𝑝(𝐽𝑒𝑙)𝑰̃  

Naprężenie normalne jest takie samo jak dla stanu naprężenia bez efektu Mullina, co wynika ze 
wspominanych wcześniej założeń. Model ten przewiduje przebieg obciążenie-odciążenie po tej 
samej krzywej z dowolnego punktu na krzywej naprężenie-odkształcenie. W model tym 
odkształcenia pozostające w materiale po odciążeniu są pomijane. 

Zmienna zniszczenia definiowana jest przez równanie (6.vii).  

𝜂 = 1 −
1

𝑟
𝑒𝑟𝑓 (

𝑈𝑑𝑒𝑣
𝑚 − �̃�𝑑𝑒𝑣

𝑚 + 𝛽𝑈𝑑𝑒𝑣
𝑚 ) 

W którym litery m, r i β oznaczają stałe materiałowe podawane przez użytkownika przy 
założeniach, że 𝑟 > 1, 𝛽 ≥ 0 𝑖 𝑚 ≥ 0 (β i m nie mogą być jednocześnie równe 0). 𝑈𝑑𝑒𝑣

𝑚  oznacza 
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(6.viii) 

(6.ix) 

(6.x) 

wartość maksymalną 𝑈𝑑𝑒𝑣  w punkcie materialnym w całej historii obciążenia-odciążenia. 
Funkcja 𝑒𝑟𝑓 (𝑥) to funkcja błędu (równanie 6.viii).  

𝑒𝑟𝑓(𝑥) =
2

√𝜋
∫ 𝑒𝑥𝑝(−𝜛2)𝑑𝜛

𝑥

0

 

Kiedy 𝑈𝑑𝑒𝑣
𝑚 = �̃�𝑑𝑒𝑣, 𝜂 = 1, natomiast wartość minimalna η, ηm osiągnięte jest dla  

𝜂𝑚 = 1 −
1

𝑟
𝑒𝑟𝑓 (

𝑈𝑑𝑒𝑣
𝑚

𝑚 + 𝛽𝑈𝑑𝑒𝑣
𝑚 ) 

Część energii, która zostaje zdyssypowana w materiale opisuje równanie potencjału tej energii 
(równanie 6.x).  

𝜙(𝜂𝑚) = [𝑒𝑟𝑓 (
𝑈𝑑𝑒𝑣

𝑚

𝑚 + 𝛽𝑈𝑑𝑒𝑣
𝑚 ) −

𝑚 + 𝛽𝑈𝑑𝑒𝑣
𝑚

√𝜋𝑈𝑑𝑒𝑣
𝑚

(1 − 𝑒𝑥𝑝 (− (
𝑈𝑑𝑒𝑣

𝑚

𝑚 + 𝛽𝑈𝑑𝑒𝑣
𝑚 )

2

))]
𝑈𝑑𝑒𝑣

𝑚

𝑟
 

W celu zobrazowania przebiegu funkcji potencjału energii dyssypowanej w materiale na skutek 
zniszczenia wiązań międzycząsteczkowych przedstawiono wykres zależności znormalizowanej 
energii dyssypacji w odniesieniu współczynnika 𝑈𝑑𝑒𝑣

𝑚 /𝑚  i stałych wartości r=2.0 i β=0.1 
(Rys. 6.2) [127]. Dla małych wartości 𝑈𝑑𝑒𝑣

𝑚 /𝑚 dyssypacja zmierza do zera, natomiast dla dużych 
wartości tego stosunku zmierza do pewnej stałej, asymptotycznej wartości. 

 

Rys. 6.2 Wykres przedstawiający znormalizowaną wartość dyssypacji w odniesieniu do dewiatorowej części 
gęstości energii 

Podsumowując, modelując efekt Mullina dla materiału hipersprężystego w programie ABAQUS 
należy pamiętać, że model ten nie pozwala na wzięcie pod uwagę analizy histerezy materiału 
hipersprężystego w czasie pod działaniem cyklicznie zmiennym, części plastycznej 
odkształcenia oraz postępującego zniszczenia. Ponadto model efektu Mullina może być zadany 
dla wszystkich elementów skończonych dopuszczających zachowania hipersprężyste 
materiałów mało ściśliwych i nieściśliwych. 

6.2 MODEL ELEMENTU 

Podrozdział prezentuje modele elementów badanych w próbie czystego ścinania, których 
wyniki zaprezentowano w rozdziale 4.2. W celu walidacji numerycznej wspomnianych badań 
stworzono dwa modele: model trójwymiarowy oraz dwuwymiarowy, które posłużyły do 
weryfikacji modelu materiału ze względu na zniszczenie oraz próbę walidacji numerycznej 
zachowania materiału hipersprężystego pod obciążeniem wielokrotnie zmiennym.  
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6.2.1 Modele materiałów 

Modele mechaniczne każdego z zastosowanych materiałów, a więc szkła, drewna i kleju, 
dopasowano do ich charakterystycznych, indywidualnych właściwości. Szkło zamodelowano 
jako liniowo sprężyste o parametrach modelu zgodnego z badaniami (Tablica 6.1), a drewno 
zamodelowano jako materiał ortotropowy przyjmując wartości parametrów mechanicznych 
wprost z badań (Tablica 6.2).  

Tablica 6.1 Właściwości szkła zwykłego („annealed”) na podstawie badań 

E 

[GPa]. 

ν 

[-] 

ft 

[MPa] 

69.27 0.23 36.073 

Tablica 6.2 Moduły sprężystości, moduły odkształcenia postaciowego oraz współczynniki Poissona drewna 
jodłowego klasy C22 [8] 

E1 E2 E3 G13 G12 G32 ν13 ν12 ν32 ν23 ν31 ν21 

[MPa] [-] 

9·103 351 918 630 522 54 0.341 0.332 0.437 0.336 0.010 0.007 

Dotychczasowe badania wskazują [23, 73, 91], że do opisu matematycznego materiału najlepiej 
sprawdza się model hiper-sprężysty. Ze względu na łatwość definicji i postaci modelu 
zdecydowano się na stosowanie w dalszych analizach modelu zaproponowanego przez 
Mooney’a-Rivlina. Wartości parametrów opisujących model Mooney’a-Rivlina obu klejów 
podano w tablicy 6.3 i 6.4. Ze względu na trudność w określaniu parametrów modelu materiału 
hipersprężystego oraz trudność w stosowaniu tego opisu przeanalizowano również zachowanie 
połączenia w przypadku zastosowania modelu materiału Hooke’a w trakcie analiz 
numerycznych. Parametry modelu sprężystego materiałów podano w tablicy 6.5. 

Tablica 6.3 Parametry modelu Mooney’a-Rivlina dla poliuretanu Sika®PM 

C01 

[MPa] 

C10 

[MPa] 

D1 

[kPa-1] 

fv 

[kPa] 

0.427 -0.026 9.99·10-6 818 

Tablica 6.4 Parametry modelu Mooney’a-Rivlina dla poliuretanu Sika®PS 

C01 

[MPa] 

C10 

[MPa] 

D1 

[kPa-1] 

fv 

[kPa] 

1.451 -0.464 4.06·10-6 1711 

Tablica 6.5 Parametry modelu Hooke’a dla poliuretanów Sika®PM i Sika®PS 

Nazwa 
kleju 

E 

[MPa] 

ν 

 [-] 

fv 

[kPa] 

Sika®PM 2.403 0.498 818 

Sika®PS 5.898 0.498 1711 

Zarówno klej Sika®PS jak i Sika®PM zachowuje się niemal liniowo-sprężyście w dużym zakresie 
odkształceń (nawet do 80% odkształcenia kątowego), natomiast analizując przebieg badań 
wytrzymałościowych można zaobserwować typowe dla materiałów sprężysto-plastycznych 
obniżenie wartości modułu odkształcenia-postaciowego dla większych odkształceń. 
W  kolejnym etapie badania, po osiągnięciu przez naprężenia w materiale wytrzymałości na 
ścinanie widać już osłabienie materiału oraz spadek wartości naprężeń w miarę przyrostu 
odkształcenia. Ze względu na ciągliwy charakter zniszczenia spoiny w trakcie badań zniszczenie 
materiału spoiny zostało zamodelowane jako ciągły model zniszczenia materiału z osłabieniem. 
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Maksymalną wartość naprężeń możliwą do przeniesienia przez klej Sika®PS, zgodnie 
z badaniami, zdefiniowano jako 1711 kPa, a przez klej Sika®PM jako 818 kPa.  

Innym istotnym z punktu widzenia pracy kleju pod obciążeniem wielokrotnie zmiennym jest 
efekt Mullina, szerzej opisany w poprzednim podrozdziale. Tutaj również podjęto próbę 
sprawdzenia możliwości zweryfikowania zachowania kleju pod obciążeniem wielokrotnie 
zmiennym w pakiecie Metody Elementów Skończonych. Do analizy wpływu efektu Mullina na 
pracę materiału wykorzystano wbudowany w pakiecie ABAQUS model opisany za pomocą 
trzech predefiniowanych współczynników materiałowych: m, β i r. Przy pomocy 
zdefiniowanych współczynników z każdym następnym cyklem obciążenie-odciążenie 
wyznaczana jest ilość zdyssypowanej energii w materiale na podstawie równania (6.x).  

6.2.2 Model połączenia 

Ze względu na podwójną symetrie badanego elementu oraz charakter pracy połączenia czysto 
ścinanego zdecydowano się na zamodelowanie płaskiego połączenia ścinanego 
odzwierciadlającego połowę badanego elementu (Rys. 6.3, Rys. 6.4 i Rys. 6.5).  

 

Rys. 6.3 Model numeryczny elementu o gęstości siatki 0.25mm x 0.25mm 

 

Rys. 6.4 Model numeryczny elementu o gęstości siatki 0.50mm x 0.50mm 

 

Rys. 6.5 Model numeryczny elementu o gęstości siatki 1.00mm x1.00mm 
  

Do dyskretyzacji modelu w przypadku drewna i szkła użyto izoparametrycznych elementów 
kwadratowych ośmiowęzłowych (II rzędu) z pełnym całkowaniem wewnątrz elementu (CPS8) 
oraz siatki o wymiarze 0.5 mm x 0.5 mm. Dla lepszego rozpoznania problemu i lepszego 
dopasowania modelu numerycznego, jak również sprawdzenia jakości rozwiązania w zależności 
od gęstości zastosowanej siatki do dyskretyzacji spoiny użyto elementów czterowęzłowych 
(CPS4) lub ośmiowęzłowych (CPS8) oraz siatki o wymiarze 1 mm x 1 mm, 0.5 mm x 0.5 mm 
i  0.25 mm x 0.25 mm. Jak wspomniano wcześniej, do modelowania kleju użyto modelu 
materiału Mooney’a-Rivlina oraz materiału Hooke’a. Dokładny podział ze względu na materiał 
spoiny oraz rodzaj i wielkość elementu skończonego wraz z nazwami modeli przedstawiono 
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w  tablicy 6.6 dla kleju Sika®PM oraz w tablicy 6.7 dla kleju Sika®PS. Model został podparty 
identycznie jak podczas badań na powierzchni docisku szczęk stalowych, w miejscu płytki 
pośredniej między deseczkami oraz na powierzchni drewna w bezpośrednim sąsiedztwie 
spoiny. Zadanie sterowane było prędkością przyrostu przemieszczenia końca szkiełka, co ze 
względu na dopuszczalne duże odkształcenia spoiny klejowej wpływa na stabilność zadania. 

Tablica 6.6 Oznaczenia modeli numerycznych do analizy połączenia ścinanego wykonanego przy użyciu poliuretanu 
Sika®PM 

Nazwa modelu 

 

Model materiału 
spoiny 

Gęstość siatki 

[mm] 

Typ elementu 
skończonego 

PM-A-1 

Mooney’a-Rivlina 

0.25 
CPS4 

PM-A-2 CPS8 

PM-A-3 
0.50 

CPS4 

PM-A-4 CPS8 

PM-A-5 
1.00 

CPS4 

PM-A-6 CPS8 

PM-A-7 

Hooke’a 

0.50 
CPS4 

PM-A-8 CPS8 

PM-A-9 
1.00 

CPS4 

PM-A-10 CPS8 

Tablica 6.7 Oznaczenia modeli numerycznych do analizy połączenia ścinanego wykonanego przy użyciu poliuretanu 
Sika®PS 

Nazwa modelu 

 

Model materiału 
spoiny 

Gęstość siatki 

[mm] 

Typ elementu 
skończonego 

PS-A-1 

Mooney’a-Rivlina 

0.25 
CPS4 

PS-A-2 CPS8 

PS-A-3 
0.50 

CPS4 

PS-A-4 CPS8 

PS-A-5 
1.00 

CPS4 

PS-A-6 CPS8 

PS-A-7 

Hooke’a 

0.50 
CPS4 

PS-A-8 CPS8 

PS-A-9 
1.00 

CPS4 

PS-A-10 CPS8 

Na rysunku 6.6 przedstawiono rozkład odkształceń stycznych po długości spoiny klejowej 
w stanie sprężystym dla trzech analizowanych modeli. Jako przykładowe modele wybrano te 
z     materiałem hipersprężystym kleju Sika®PM, zdyskretyzowanych elementami 
czworobocznymi typu CPS8 o trzech różnych gęstościach siatki elementów skończonych – 
0.25 mm, 0.50 mm i 1.00 mm. Z zaprezentowanego rozkładu wynika, że oprócz skrajnych części 
spoiny, rozkład odkształceń w spoinie jest równomierny. Jest to zachowanie charakterystyczne 
dla klejów poliuretanowych, które w odróżnienie od żywic epoksydowych charakteryzują się 
mniejszym modułem sztywności. Dla stosunkowo niskiej wartości modułu odkształcenia 
postaciowego (w porównaniu na przykład z żywicami epoksydowymi), kleje poliuretanowe 
zapewniają bardziej równomierny rozkład naprężeń w spoinie i brak koncentracji naprężeń, 
szczególnie niebezpiecznych w przypadku łączenia szkła. Wartości maksymalnych odkształceń 
sprężystych różnią się nieznacznie w zależności od gęstości siatki elementów skończonych co 
pokazuje, że rozwiązanie zadania nie zależy od gęstości siatki. Uzyskany praktycznie 
równomierny rozkład odkształceń kleju po długości spoiny w analizach numerycznych 



6.2 Model elementu 

 

110 

 

wskazuje, że poczynione założenie na etapie badań doświadczalnych odnośnie stałej wartości 
odkształceń (naprężeń) ścinających po długości spoiny było jak najbardziej zasadne i nie 
prowadzi do znacznych niedokładności.  

 

Rys. 6.6 Rozkład odkształceń stycznych w zakresie sprężystym po długości spoiny 

Na wykresach (Rys. 6.7 i Rys. 6.8) zaprezentowano odpowiednio zależności przemieszczenia 
końca szkiełka od przyłożonej siły oraz naprężenia ścinającego w zależności od odkształcenia. 
Zarówno dla modelu kleju Sika®PM i Sika®PS uzyskano przebiegi mierzonych wielkości 
niezależnie od gęstości siatki, typu elementu oraz rodzaju modelu materiału. Zaobserwowano, 
że nawet w analizie dużych odkształceń stosowanie modelu materiału Hooke’a dla materiałów 
hipersprężystych nie wpływa w znaczący sposób na jakość rozwiązania.  

  

Rys. 6.7 Zależność przemieszczenia końca szkła od przyłożonej siły wszystkich analizowanych modeli z klejem 
Sika®PM (po lewej) i Sika®PS (po prawej) 

  

Rys. 6.8 Zależność naprężenia średniego w spoinie od odkształcenia średniego spoiny wszystkich analizowanych 
modeli z klejem Sika®PM (po lewej) i Sika®PS (po prawej) 
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Na wykresach (Rys. 6.9) przedstawiono porównanie uzyskanych w analizach numerycznych 
przebiegów naprężenie-odkształcenie z wynikami badań eksperymentalnych. Najważniejszym 
wnioskiem płynącym z tego porównania jest rozbieżność wyników analiz numerycznych 
w   stosunku do badań eksperymentalnych. Powodem rozbieżności może być zarówno 
odpowiedź kleju jak i materiałów łączonych, których właściwości nie zdołano oddać w modelu 
numerycznym. Warto również nadmienić, że znaczny wpływ na badanie mogła mieć strefa 
kontaktu między klejem a łączonymi materiałami, w której również mogło dochodzić do 
nieznacznych odkształceń materiałów, czego nie udało się oddać w modelu numerycznym. 

  

Rys. 6.9 Porównanie zależności naprężenia średniego w spoinie od odkształcenia średniego spoiny wszystkich 
analizowanych modeli z klejem Sika®PM (po lewej) i Sika®PS (po prawej) z przebiegami uzyskanymi w trakcie 

badań 

 

Rys. 6.10 Płaszczyzna ścięcia materiału spoiny elementu PS-A-2 (gęstości siatki 0.25 mm, elementy ośmiowęzłowe 
(CPS8), materiał Mooney’a-Rivlina) 

 

Rys. 6.11 Płaszczyzna ścięcia materiału spoiny elementu PS-A-4 (gęstości siatki 0.50 mm, elementy ośmiowęzłowe 
(CPS8), materiał Mooney’a-Rivlina) 

 

Rys. 6.12 Płaszczyzna ścięcia materiału spoiny elementu PS-A-6 (gęstości siatki 1.00 mm, elementy ośmiowęzłowe 
(CPS8), materiał Mooney’a-Rivlina) 

Na rysunkach 6.10, 6.11 i 6.12 zaprezentowano postacie zniszczenia spoiny klejowej dla różnych 
gęstości siatki elementów skończonych. Warto zwrócić uwagę, że mimo iż gęstość siatki 
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elementów skończonych nie miała większego wpływu na jakość rozwiązania porównując 
przebiegi krzywych naprężenie-odkształcenia poszczególnych modeli, to miała ona znaczny 
wpływ na postać płaszczyzn ścięcia spoiny. Modele o bardziej zgrubnej siatce elementów 
skończonych w obrębie spoiny ulegały zniszczeniu przez ścięcie materiału wzdłuż jednej 
płaszczyzny poślizgu, natomiast przy zastosowaniu siatki o gęstości równej 0.25 mm x 0.25 mm 
zniszczenie przebiegło wzdłuż dwóch płaszczyzn ścinania. Rozwiązanie zadania jest zależne od 
gęstości siatki, co jest typowe dla analizy zniszczenia materiału w Metodzie Elementów 
Skończonych, nawet pomimo zastosowania ciągłego modelu zniszczenia. Mimo iż kształt 
i postać powierzchni ścięcia zależą od gęstości zastosowanej siatki, można uznać, że ze względu 
na przewidywane wartości wytrzymałości spoiny model zachowuje się bardzo stabilnie i dobrze 
koresponduje z wynikami badań eksperymentalnych.  

 

Rys. 6.13 Przebieg czasowy przemieszczenia końca szyby w programie ABAQUS CAE 

W celu przeanalizowania możliwości uchwycenia wpływu efektu Mullina na pracę połączenia 
ścinanego w Metodzie Elementów Skończonych przeprowadzono analizę modelu połączenia 
ścinanego w czasie pod obciążeniem cyklicznym. Do analizy wykorzystano model elementu 
połączonego klejem Sika®PS ze względu na przeprowadzone wcześniej badania cykliczne 
połączenia wykonanego z tego materiału. Obciążeniem elementu sterowano za pomocą 
przemieszczenia końca szkiełka, identycznie jak w czasie badań eksperymentalnych (Rys. 6.13). 
Dla poszczególnych typów obciążenia połączenia ścinanego odczytano następujące wartości 
zgromadzonej energii w materiale spoiny w momencie maksymalnego wychylenia z położenia 
równowagi: 

 PS-S-1.1-3 – 29.45 J/m3 

 PS-S-2.1-3 – 12.6 J/m3 

 PS-S-3.1-3 – 37.6 J/m3 

Przy znanych wartościach redukcji sztywności połączenia, a co za tym idzie wartości względnej 
zdyssypowanej energii, która wynosiła: 

 Dla PS-S-1.1-3 – 0.47% co przekłada się na 0.140 J/m3 zdyssypowanej energii, 

 Dla PS-S-2.1-3 – 2.53% co przekłada się na 0.319 J/m3 zdyssypowanej energii, 

 Dla PS-S-3.1-3 – 1.70% co przekłada się na 0.639 J/m3 zdyssypowanej energii 

zbudowano układ równań (na podstawie równania 6.x): 
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0.639 = [𝑒𝑟𝑓 (
37.6

𝑚 + 𝛽 ∙ 37.6
) −

𝑚 + 𝛽 ∙ 37.6

√𝜋 ∙ 37.6
(1 − 𝑒𝑥𝑝 (− (

37.6

𝑚 + 𝛽 ∙ 37.6
)

2

))]
37.6

𝑟
 

Tablica 6.8 Oznaczenia modeli numerycznych do analizy numerycznej efektu Mullina dla kleju Sika®PS 

Model 
m 

[kJ] 

r 

[-] 

β 

 [-] 

PS-A-4_M1 0.001 4.35 0.08 

PM-A-4_M2 0.000001 2.08 18.59 

Ze względu na znaczne uwikłanie zmiennych oraz obecność funkcji błędu, rozwiązanie układu 
okazało się niemożliwe, nawet przy użyciu metod numerycznych rozwiazywania równań. 
Niemniej jednak, metodą prób i błędów znaleziono rozwiązania równań, które zadano do 
modelu numerycznego elementu. Model o parametrach wyznaczonych z powyższego układu 
równań oznaczono jako PS-A-4_M1 (Tablica 6.8) i jest on rozbudowaniem modelu PS-A-4, który 
analizowano przy okazji zniszczenia elementu. Dodatkowo, na podstawie literatury [23] 
znaleziono również podobne rozwiązanie układu równań jak wyżej dla poliuretanu Sika®PM. 
Podobnie jak w przypadku poliuretanu Sika®PS, model numeryczny PM-A-4 używany przy 
analizie zniszczenia połączenia, rozbudowano o parametry modelu Mullina nadając nowemu 
modelowi nazwę PM-A-4_M2 (Tablica 6.8).  

 

Rys. 6.14 Wykres przedstawiający ilość zdyssypowanej energii [mJ] dla całego modelu (dla czterech ćwiartek) 
w zależności od czasu [s] 

Model poddano analizie polegającej na zadaniu przemieszczenia końca szkiełka zmiennego 
w czasie zgodnie z wykresem na rysunku 6.13, w wyniku czego na wykresie z rysunku 6.14 
zaprezentowano ilość zdyssypowanej energii w materiale spoiny. Na wykresie widać, że 
największa część energii zostaje zdyssypowana w pierwszym cyklu obciążenie-odciążenie. Przy 
następnych kilku cyklach ilość zdyssypowanej dodatkowo energii jest dużo mniejsza po czym 
w ogóle zanika. Badania doświadczalne [23] oraz badania własne pokazują, że największa ilość 
zdyssypowanej energii rzeczywiście przypada na pierwszy cykl obciążenia-odciążenia, niemniej 
jednak nie zanika całkowicie, a jedynie dąży do wartości asymptotycznej.   
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6.2.3 Wnioski i dyskusja wyników 

Uzyskane w trakcie analiz rozkłady odkształceń ścinających po długości spoiny są równomierne 
(oprócz skrajnych części spoiny), co potwierdza założenia poczynione w czasie badań 
eksperymentalnych. Jest to zachowanie charakterystyczne dla klejów poliuretanowych, które 
w odróżnieniu od żywic epoksydowych charakteryzują się mniejszym modułem sztywności. 
Dzięki mniejszej wartości modułu sztywności, kleje poliuretanowe zapewniają bardziej 
równomierny rozkład naprężeń w spoinie i brak koncentracji naprężeń, szczególnie 
niebezpiecznych w przypadku łączenia szkła. Wartości maksymalnych odkształceń sprężystych 
różnią się nieznacznie w zależności od gęstości siatki elementów skończonych co pokazuje, że 
rozwiązanie zadania nie zależy od gęstości siatki, nawet mimo różnych postaci zniszczenia dla 
różnych gęstości siatek elementów skończonych. Zarówno w przypadku modelu łączonego 
klejem Sika®PM, jak i Sika®PS przebiegi siła-przemieszczenie oraz naprężenie-odkształcenie są 
niezależne od gęstości siatki, typu elementu oraz rodzaju modelu materiału. Analiza pokazała, 
że nawet przy analizie dużych odkształceń, stosowanie modelu materiału Hooke’a dla 
materiałów hipersprężystych nie wpływa w znaczący sposób na jakość rozwiązania. Mimo iż 
kształt i postać powierzchni ścięcia zależą od gęstości zastosowanej siatki, można uznać, że ze 
względu na przewidywane wartości wytrzymałości spoiny model zachowuje się bardzo stabilnie 
i dobrze koresponduje z wynikami badań eksperymentalnych. 

Godny uwagi jest brak zgodności mierzonych wielkości w analizach numerycznych 
z wielkościami uzyskanymi w trakcie badań. Znaczny wpływ na taki przebieg badania mogła 
mieć strefa kontaktu między klejem a łączonymi materiałami, w której również mogło 
dochodzić do nieznacznych odkształceń materiałów, czego nie udało się oddać w modelu 
numerycznym. 

Badania doświadczalne [23] oraz badania własne pokazują, że największa ilość zdyssypowanej 
energii rzeczywiście przypada na pierwszy cykl obciążenia-odciążenia, niemniej jednak nie 
zanika całkowicie, a jedynie dąży do wartości asymptotycznej. W trakcie analiz numerycznych 
uzyskano inną postać dyssypacji energii, która po dwóch pierwszych cyklach obciążenie-
odciążenie zanikła całkowicie. W związku z powyższym należy stwierdzić, że model materiału 
z  efektem Mullina stosowany w pakiecie ABAQUS jest mocno niedoskonały w przypadku 
analizowanych materiałów. Co więcej, złożoność równań definiujących postać efektu Mullina 
praktycznie uniemożliwiają dokładne oszacowanie potrzebnych do analizy parametrów 
materiału na podstawie badań doświadczalnych. 
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7 MODEL ZESPOLONEJ BELKI DWUTEOWEJ DREWNIANO-
SZKLANEJ 

W rozdziale zaprezentowano walidację wyników badań doświadczalnych przy pomocy 
wykonanego modelu badanej belki zespolonej w komercyjnym pakiecie Metody Elementów 
Skończonych ABAQUS. Ze względu na brak wpływu obciążeń wielokrotnie zmiennych na pracę 
elementu zginanego oraz trudność uchwycenia takiego wpływu w modelu numerycznym 
skupiono się głównie na analizie zniszczenia belki. W celu lepszego zrozumienia tematu 
zaprezentowano dostępne w pakiecie modele zniszczenia materiałów kruchych wraz z ich 
interpretacją fizyczną.  

7.1 SPOSÓB MODELOWANIA ZARYSOWANIA SZKŁA 

Najbardziej charakterystyczną cechą szkła jako materiału konstrukcyjnego jest czysto sprężysty 
sposób pracy materiału, pozbawiony jakiejkolwiek zdolności do miejscowego uplastycznienia. 
W związku z tym, każdy miejscowy pik naprężeń przekraczający wartość wytrzymałości na 
rozciąganie materiału doprowadza do jego zniszczenia. Mając na uwadze te właściwości 
materiału, można go zamodelować jako materiał izotropowy, liniowo-sprężysty zarówno 
w  zakresie naprężeń rozciągających jak i ściskających z uwzględnieniem kruchej postaci 
zniszczenia materiału. W programie ABAQUS do modelowania tego typu zachowania 
zaimplementowano trzy moduły.  

7.1.1 Model rys rozmytych 

 

Rys. 7.1 Powierzchnia wykrywania rys dla betonu [127] 

Pierwszy model zniszczenia to model rys rozmytych (smeared cracking) dostępny zarówno 
w   pakiecie ABAQUS/Standard jak i ABAQUS/Explicit. Model rys rozmytych bazuje na 
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wyszukiwaniu w modelu punktów, w których naprężenia osiągają wartości definiowane przez 
tzw.: „powierzchnię wykrywania rys” („crack detection surface”) [127] (Rys. 7.1). Powierzchnia 
ta jest liniową zależnością między ekwiwalentnym naprężeniem zredukowanym p, 
a  dewiatorową częścią naprężenia zredukowanego H-M-H q. Rysy w tym modelu są 
nieodwracalne, tzn. raz pojawiające się osłabienie materiału w danym punkcie przy rozciąganiu, 
nie zanika przy następnym cyklu. W modelu tym dopuszczalne jest zamykanie i otwieranie się 
rys z niedopuszczalną penetracją, co odpowiada rzeczywistej pracy elementu. Zarysowania 
elementów w omawianym modelu nie objawiają się w sposób „macro”, tzn. więzy między 
elementami skończonymi nie ulegają zerwaniu, a jedynie sztywność wiązań między nimi ulega 
redukcji.  

Podsumowując, model rys rozmytych wprowadza do modelu obliczeniowego kontinuum 
mikrorys w punkcie. Kierunki zarysowań nie pokazują rzeczywistego zarysowania materiału, 
a jedynie wyznaczają kierunek anizotropii materiału w późniejszych krokach obliczeniowych. Ze 
względu na konieczność definiowania krzywej detekcji zarysowania, co dla szkła jest tematem 
jeszcze niezgłębionym, model ten wydaje się zasadny głównie dla betonu, a zastosowanie go 
dla szkła wymaga przeprowadzenia wielu badań samego materiału. Ponadto, jednym 
z  głównych parametrów modelu jest zbrojenie elementu, które po zarysowaniu matrycy 
betonowej jest w stanie dalej przenosić naprężenia rozciągające. W analizowanym na potrzeby 
niniejszego opracowania problemie, pękający element nie posiada zbrojenia wewnętrznego, 
którego rolę przejmują zewnętrzne pasy drewniane. W związku z powyższym model ten jest 
zbyt bogatym rozwiązaniem dla analizowanego przypadku.  

7.1.2 Model zarysowania „cracking model of concrete” 

Kolejny model materiału pozwalający na zamodelowanie zjawiska kruchego pękania materiału 
i dalszej pracy w stanie zarysowanym to model rys „Cracking model for concrete”. Model ten 
dostępny jest jedynie w module ABAQUS/Explicit i podobnie jak poprzedni dedykowany jest do 
opisu betonu, ale znajduje zastosowanie również przy opisie innych kruchych materiałów. Jest 
dedykowany do materiałów, których zachowanie pod obciążeniem jest determinowane przez 
stan zarysowania pochodzący od naprężeń rozciągających oraz liniowo sprężystych w strefach 
ściskanych. W programie musi być używany w parze z materiałem liniowo-sprężystym i może 
być używany w materiałach zarówno ze zbrojeniem jak i pozbawionych „mostów”, które 
przejmują naprężenia rozciągające. W przeciwieństwie do poprzedniego, model ten pozwala na 
usuwanie ze struktury tych elementów skończonych, w których zostało przekroczone kryterium 
kruchego pękania. Model ten podobnie jak poprzedni nie wprowadza rys do modelu w sposób 
jawny (makro), a przez wprowadzenie odpowiednich modyfikacji sztywności podczas kolejnych 
iteracji równań w danym punkcie. W sensie fizycznym można mówić o obecności pola mikrorys 
w otoczeniu punktu siatki elementów skończonych.  

Model zarysowania „Cracking model for concrete” dopuszcza w danym punkcie kontinuum 
materialnego jedynie rysy ortogonalne, prostopadłe do kierunków działania naprężeń 
głównych. Oznacza to, że w momencie pojawienia się rysy w danym węźle siatki elementów 
skończonych, lokalny główny układ współrzędnych zostaje obrócony tak, że jedna oś już zawsze 
będzie pokrywać się z normalną do powierzchni rysy. Wykrywanie rys w materiale zdefiniowane 
jest za pomocą kryterium Rankine’a, według którego powstanie rysy determinowane jest przez 
przekroczenie wytrzymałości na rozciąganie któregokolwiek z naprężeń głównych. Warto 
zwrócić uwagę, że model wykorzystuje jedynie Model I (transmisja rozciągania przez rysę) 
formowania rysy wynikający z Mechaniki Pękania (Rys. 7.2), ale w dalszej analizie, kiedy rysa 
jest już obecna w materiale, dopuszczalne jest również zachowanie wynikające z Modelu II 
(Rys. 7.2) Mechaniki Pękania (transfer ścinania przez rysę). Szerokie opracowanie dotyczące 
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podejścia analitycznego i numerycznego do zagadnień Mechaniki Pękania znaleźć można 
w [130].  

 

Rys. 7.2 Dwa pierwsze modele pęknięć w materiale uwzględnione w definicji problemu zarysowania 

W modelu „Cracking model for concrete”, podobnie jak w modelu rys rozmytych, rysy również 
są nieodwracalne i dopuszczalne jest ich cykliczne zamykanie i otwieranie w trakcie analizy 
z niedopuszczalną penetracją. Wszelkie stałe odkształcenia w obrębie rysy są przez program 
pomijane, a w momencie kiedy naprężenie prostopadłe do powierzchni rysy (równoległe do 
normalnej) osiąga w całość wartość ujemną, tj. naprężnie ściskające, rysa zamyka się 
kompletnie. 

 

Rys. 7.3 Krzywa postkrytyczna transmisji siły rozciągającej przez rysę [127] 

W celu uniknięcia niestabilności modelu poprzez gwałtowne przeskoki na krzywej naprężnie-
odkształcenie, w programie ABAQUS sugerowane jest takie zaimplantowanie powstawania 
rysy, aby naprężenia rozciągające prowokujące rysę nie spadły gwałtownie do zera. 
Definiowana jest tutaj krzywa (Rys. 7.3) pozwalająca w sposób „gładki” zredukować sztywność 
wiązań między elementowych. Model taki pozwala w sposób rozproszony uwzględnić zbrojenie 
w elemencie żelbetowym, w przypadku modelowania elementu szklanego zapewnia on jedynie 
stabilność modelu obliczeniowego.  

Zarówno model rys rozmytych jak i „Cracking model for concrete” dedykowane są do 
modelowania betonu, ale z powodzeniem można je przenieść na inne materiały, tym bardziej 
na materiały o bardziej jednorodnej budowie i nie wykazujących zdolności do miejscowego 
uplastycznienia. 

7.1.3 Model rys dyskretnych 

Model rys dyskretnych bazuje na całkowicie odmiennej metodzie wprowadzania postępującego 
w czasie zarysowania materiału do modelu numerycznego, a mianowicie na rzeczywistym 
przerwaniu ciągłości siatki elementów skończonych w miejscu powstania rysy. Model ten do 
niedawna wykorzystywany był do analizy z predefiniowanymi powierzchniami/liniami 
zarysowania i umożliwiał jedynie analizę pojawiania i rozwoju rys we wcześniej wskazanych 
przez użytkownika miejscach. Pojawiły się jednak metody pozwalające na analizę zarysowania 
materiału przy użyciu tego właśnie modelu bez potrzeby predefiniowania przebiegu rysy 
w  materiale. Jedną z takich metod, jako jedyną dostępną w pakiecie ABAQUS 6.12 jest 
Rozszerzona Metoda Elementów Skończonych (eXtended Finite Element Method) [127]. 
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(7.i) 

Metoda ta jest rozszerzeniem tradycyjnej metody elementów skończonych i opiera się na 
podziale pojedynczych jednostek (elementów skończonych) przez nieciągłość (rysę) 
wprowadzając dodatkowe stopnie swobody do elementu uwikłane w specjalne funkcje 
przemieszczenia. Metoda może być wykorzystana w module ABAQUS/Standard do analizy 
statycznej, dynamicznej analizie „implicite” oraz w analizie niskocyklowego zmęczenia 
materiału, niestety jednak ogranicza się do prostych elementów sześciennych i czworokątnych 
I-rzędu. Metoda pozwala na uwzględnianie zarówno nieliniowości materiałowych jak 
i geometrycznych. 

Modelowanie nieciągłości materiału w postaci szczeliny w klasycznym podejściu metody 
elementów skończonych wymaga ciągłej aktualizacji zagęszczenia siatki elementów 
w  otoczeniu wierzchołka szczeliny dla każdego kroku obliczeniowego w celu uzyskania 
zbieżności obliczeń. W rozszerzonej metodzie elementów skończonych (XFEM) dopasowania 
siatki elementów skończonych do geometrii nieciągłości, a w szczególności do wierzchołka 
szczeliny nie jest konieczne. Pojawiająca się lub propagująca rysa dzieli elementy skończone 
albo w całości albo wcale. W celu uchwycenia osobliwości w wierzchołku szczeliny oraz skoku 
przemieszczeń w obrębie pojawiającej się szczeliny wprowadzone zostały dodatkowe funkcje 
aproksymacyjne w obrębie wierzchołka szczeliny. Postać aproksymacji przemieszczenia 
w obrębie szczeliny opisana jest równaniem (7.i).  

𝑢 = ∑ 𝑁𝐼(𝑥) [𝑢𝐼 + 𝐻(𝑥)𝑎𝐼 + ∑ 𝐹𝛼(𝑥)𝑏𝐼
𝛼

4

𝛼=1

]

𝑁

𝐼=1

 

Gdzie: 

 𝑁𝐼(𝑥) – są zwykłymi funkcjami kształtu w elemencie 

 𝑢𝐼 – jest zwykłym wektorem przemieszczenia w kontynualnej części modelu 

 𝑎𝐼 – wektor dodatkowych stopni swobody w elemencie przez który przebiega rysa 

 𝐻(𝑥) – nieciągła funkcja skoku przez szczelinę 

 𝑏𝐼
𝛼  – wektor stowarzyszony sprężystych funkcjami asymptotycznymi wierzchołka 

szczeliny 

 𝐹𝛼(𝑥) – stowarzyszone funkcje sprężyste wierzchołka szczeliny. 

W sensie fizycznym, pierwszy człon równania odpowiada za przemieszczenia w elemencie 
niezarysowanym, drugi za przemieszczenia elementu, przez który przechodzi rysa, a trzeci za 
przemieszczenia elementu, w którym znajduje się wierzchołek szczeliny.  

Dokładne modelowanie osobliwości w wierzchołku szczeliny wymaga ciągłego śledzenia 
kierunku propagacji rysy i jest kłopotliwe, ponieważ stopień osobliwości zależy od lokalizacji 
szczeliny. W celu rozpatrzenia rys niepredefiniowanych w pakiecie ABAQUS należy użyć jeszcze 
bardziej rozbudowanej metody analizy, gdyż modelując rysy stacjonarne rozpatrywana jest 
jedynie asymptotyczna funkcja osobliwości. Jedną z dwóch najczęściej spotykanych metod, jest 
modelowanie niepredefiniowanych rys przy użyciu segmentu metod opartych na spójności 
materiału (kohezji) i węzłach fantomowych. Metoda ta oparta jest na definiowaniu tak zwanego 
zachowania „traction-separation” (związek konstututywny pomiędzy oddziaływaniami na 
powierzchni a względnymi przemieszczeniami), które polega na definiowaniu zależności między 
oddziaływaniami na powierzchni nieciągłości (tzw. traction) a przemieszczeniami na tej 
powierzchni (tzw. separation). Jest to metoda bardzo ogólna, dzięki czemu pozwala na 
modelowanie zarówno materiałów kruchych jak i plastycznych. Dodatkowo, w odróżnieniu od 
klasycznego zastosowania prawa „traction-separation”, które definiowane jest na istniejących 
powierzchniach kontaktu między dwoma ciałami, zastosowanie jej łącznie z modelem XFEM 
pozwala na pełną dowolność miejsca inicjacji i propagacji rys w materiale.  
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(7.ii) 

Węzły fantomowe wprowadzane są do modelu w celu opisania nieciągłości w obrębie elementu 
skończonego i są nakładane na początkowe węzły siatki elementów skończonych (Rys. 7.4). 
Podczas pracy sprężystej materiału węzły fantomowe pokrywają się z węzłami rzeczywistymi 
siatki, a w momencie kiedy element zostaje podzielony na dwie części przez rysę, węzły 
fantomowe tworzą wraz z rzeczywistymi nową siatkę elementów skończonych. Od tego 
momentu, węzły fantomowe stowarzyszone z elementem rzeczywistym nie są już połączone 
więzami materialnymi. Warto zwrócić uwagę, że dotychczasowe analizy przy użyciu 
rozszerzonej metody elementów skończonych pokazały praktycznie zerowy wpływ siatki 
elementów skończonych na rozwiązanie zadania przy założeniu rozsądnej gęstości siatki [131]. 

 

Rys. 7.4 Schemat tworzenia węzłów fantomowych [127] 

Dostępny w pakiecie ABAQUS model związku konstytutywnego między oddziaływaniami 
na powierzchni a względnymi przemieszczeniami „traction-separation” zakłada początkową 
liniową sprężystość materiału aż do momentu pojawienia się rysy. Sprężyste zachowanie 
materiału jest opisane za pomocą równań konstytutywnych teorii sprężystości w odniesieniu 
do oddziaływań normalnych i stycznych oraz odpowiadających im względnych przemieszczeń 
(równanie 7.ii).  

𝒕 = {

𝑡𝑛

𝑡𝑠

𝑡𝑡

} = [

𝐾𝑛𝑛 0 0
0 𝐾𝑠𝑠 0
0 0 𝐾𝑡𝑡

] {

𝛿𝑛

𝛿𝑠

𝛿𝑡

} = 𝑲 ∙ 𝜹 

Wektor oddziaływań „traction” składa się ze składnika normalnego do powierzchni tn oraz 
dwóch składników stycznych ts i tt. Jedną z głównych cech modelu jest brak powiązania między 
sztywnościami na różnych kierunkach w związku z czym zmiana oddziaływania normalnego nie 
ma wpływu na sztywność styczną (odmiennie niż jest to na przykład w modelu Culomba), 
a  zmiana odkształceń stycznych nie ma wpływu na sztywność na kierunku normalnym. 
Współczynniki sztywności materiału Knn, Kss i Ktt obliczane są przy założeniu modelu Hooke’a 
już po pojawieniu się rysy. Moment pojawienia się rysy w materiale może zostać zdefiniowany 
przy pomocy jednego z kryteriów: 

 maksymalnego naprężenia głównego, 

 maksymalnego odkształcenia głównego, 

 maksymalnego naprężenia nominalnego, 

 maksymalnego odkształcenia nominalnego, 

 maksymalnej kwadratowego kryterium naprężeniowego, 

 maksymalnego kwadratowego kryterium odkształceniowego. 

Ze względu na charakter zachowania szkła jako materiału wysoce kruchego do późniejszych 
analiza zastosowano kryterium maksymalnego naprężenia nominalnego. Kryterium to określa, 
wartość naprężenia w punktach Gaussa, po których przekroczeniu w dowolnym punkcie 
analizowanego ciała pojawia się nieciągłość w postaci rysy dyskretnej.  

Kolejnym krokiem w procesie definiowania zarysowania materiału jest propagacja rysy. Jednym 
z możliwych sposobów jego definicji jest kryterium Hillerborga (1976) [127], które definiuje 
wartość energii wyzwalanej podczas otwierania pojedynczej szczeliny dla Modelu I Mechaniki 
Pękania. Wartość ta definiowana jest jako pole powierzchni pod krzywą naprężenie-



7.1 Sposób modelowania zarysowania szkła 

 

120 

 

odkształcenie i może być ograniczone prostą lub krzywą (Rys. 7.5). Ze względu na gwałtowność 
zniszczenia szkła zastosowano model z przebiegiem krzywoliniowym.  

 

Rys. 7.5 Przebieg liniowy (a) i krzywoliniowy (b) rozwoju zarysowania w modelu „traction-separation” [127] 

Nieco nowszą metodą podejścia do problemu rys dyskretnych Modelu I jest metoda DSDA 
(Discrete Strong Discontinuity Approach), która w odróżnieniu od tradycyjnych metod 
podobnych do XFEM wykorzystuje sformułowania słabe klasycznej Metody Elementów 
Skończonych, a równowaga uzyskiwana jest przez uśrednianie. Metoda ta została opisana 
i zaprezentowana dla analizy belek szklanych zbrojonych GFRP w pracy [64]. Główną różnicą 
metody DSDA w porównaniu z technikami takimi jak XFEM, jest brak wprowadzania 
dodatkowych stopni swobody (węzłów fantomowych) w elementach. Zamiast tego, nowe 
stopnie swobody wprowadzane są wzdłuż rysy, na granicach elementów. Ponieważ nowe 
stopnie swobody są stopniami globalnymi, zarówno skoki przemieszczenia jak i oddziaływania 
na powierzchni nieciągłości są ciągłe w obrębie granic elementu, co redukuje dodatkową liczbę 
węzłów obliczeniowych w porównaniu z metodą XFEM. W momencie uzyskania równowagi 
modelu, stan naprężeń w ciągłym materiale może być nieco inny niż stan oddziaływań na 
powierzchniach wbudowanych rys.  

Rysa jest osadzana w ciągłym materiale w momencie, w którym aktualne naprężenie w danym 
miejscu przekroczy zdefiniowaną przez użytkownika wartość graniczną. Oczywistym wydaje się, 
że wartością graniczną w tym przypadku powinna być wartość wytrzymałości materiału na 
rozciąganie, ale może to prowadzić do wyższych wartości oddziaływań na powierzchniach niż 
wartości zdefiniowanej wytrzymałości. W związku z tym, nieciągłość materiału, jako fikcyjna 
zamknięta rysa kotwiczona jest w modelu przy osiągnięciu wartości naprężeń mniejszych niż 
wartość wytrzymałości na rozciąganie. Lokalizacja fikcyjnej rysy definiowana jest przez użycie 
parametru numerycznego – stosunku dopuszczalnego naprężenia do wartości wytrzymałości 
na rozciąganie. Użycie zbyt małej wartości stosunku naprężeń do wytrzymałości powoduje 
niezgodności między kierunkami rys uzyskanymi w analizie numerycznej, a wynikami badań. 
Z drugiej strony, wysoka wartość stosunku naprężenia do wytrzymałości materiału powoduje 
duże ryzyko pojawienia się naprężeń większych od wartości wytrzymałości na rozciąganie. 
W klasycznych analizach elementów żelbetowych przyjmowana jest wartość stosunku między 
naprężeniem definiującymi miejsce pojawiania się rysy a wytrzymałością na rozciąganie 
materiału na poziomie 80%. Dla elementów szklanych, ze względu na bardziej kruchą postać 
zniszczenia materiału, zalecane są wartości z przedziału 20% ÷ 40% [64] wartości wytrzymałości 
na rozciąganie.  

Ze względu na brak implementacji metody DSDA w pakiecie ABAQUS 6.12 oraz na 
prawdopodobieństwo dużej niezgodności postaci zarysowania z badaniami do dalszych analiz 
zarysowania środnika szklanego użyto metody XFEM.  
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7.2 MODEL NUMERYCZNY BELKI W PAKIECIE ABAQUS 

7.2.1 Modele materiałów 

Modele mechaniczne każdego z zastosowanych materiałów, a więc szkła, drewna i kleju, zostały 
dopasowane do ich charakterystycznych i indywidualnych właściwości. Szkło zostało 
zamodelowane jako liniowo sprężyste do momentu osiągnięcia wartości wytrzymałości na 
rozciąganie w danym punkcie. We wszystkich elementach skończonych, w których wartość 
naprężenia nominalnego przekracza wartość zdefiniowanej wytrzymałości zostaje aktywowany 
model rys dyskretnych i rozszerzona metoda elementów skończonych. Z uwagi na różne 
wartości energii pękania dla szkła podawane w literaturze [51] zdecydowano się na 
przeprowadzenie analizy dla trzech różnych wartości energii pękania mieszczących się 
w granicach zalecanych przez innych autorów. Drewno zostało zamodelowane jako materiał 
ortotropowy. Właściwości mechaniczne zarówno szkła jak i drewna zostały wprowadzone do 
modelu numerycznego zgodnie z wynikami badań tych materiałów (Tablica 7.1 i Tablica 7.2).  

Tablica 7.1 Właściwości szkła zwykłego („annealed”) na podstawie badań 

E 

[GPa] 

n 

[-] 

Gf 

[J/m2] 

ft 

[MPa] 

69.27 0.23 3 / 5 / 8 36.073 

Tablica 7.2 Moduły sprężystości, moduły odkształcenia postaciowego oraz współczynniki Poissona drewna 
jodłowego klasy C22 [8] 

E1 E2 E3 G13 G12 G32 ν13 ν12 ν32 ν23 ν31 ν21 

[MPa] [-] 

9·103 351 918 630 522 54 0.341 0.332 0.437 0.336 0.010 0.007 

W rozdziale 6.2 przedstawiono analizy numeryczne zachowania spoiny klejowej wykonanej 
z poliuretanu Sika®PS dla małego elementu badawczego. Analiza ta skupiała się na zachowaniu 
kleju jako materiału hipersprężystego dla dużych odkształceń. Wyniki badań belek zespolonych 
drewniano-szklanych zaprezentowane w rozdziale 5 wskazują, że odkształcenia w spoinie 
klejowej nawet przy mocno porysowanym środniku szklanym są bliskie 30%. W trakcie badań 
nie zaobserwowano również wpływu efektu Mullina na pracę belki pod obciążeniem 
wielokrotnie zmiennym. Ponadto, prowadzenie analiz materiałów ze współczynnikiem 
Poissona bliskim wartości 0.5 (dla zastosowanych poliuretanów wartość ta wynosi 0.498 [23]) 
prowadzi do blokady ścinania, która w module ABAQUS/Standard pojawia się przy 
współczynniku Poissona równym 0.49995, natomiast w module ABAQUS/Explicit wartość przy 
współczynniku Poissona równym 0.475. Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe ograniczenia 
i  utrudnienia przeprowadzono dodatkowe analizy wpływu modelu materiału spoiny na 
wartości ugięć i naprężeń w elementach przy stałym obciążeniu w zakresie sprężystym pracy 
materiałów. Do analizy wykorzystano belkę dla której prowadzone były dalsze analizy 
numeryczne o parametrach szkła i drewna jak w tablicach 7.1 i 7.2 obciążonej dwoma siłami 
skupionymi po 2.25 kN każda. Stworzono dziewięć różnych modeli różniących się wielkością 
elementu skończonego spoiny (1.0 mm lub 2.5 mm), liczbą węzłów elementów skończonych 
(20 węzłów lub 8 węzłów) w spoinie, modelem mechanicznym materiału spoiny (model 
Hooke’a lub model Mooney’a-Rivlina) oraz wartością współczynnika Poissona kleju (0.498 lub 
0.475). Parametry utworzonych modeli wraz z otrzymanymi wynikami analizy przedstawiono 
w tablicy 7.3.  

Wartości naprężeń przedstawione w tabeli zostały odczytane w punktach maksymalnych, 
tzn.: w środku rozpiętości dla pasów drewnianych, a dla środnika szklanego w okolicy miejsca 
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przyłożenia obciążenia (punkt zaznaczony na rysunku 7.6). Wartości ugięć podano w środku 
rozpiętości elementu. W celu lepszego zobrazowania wpływu parametrów spoiny klejowej na 
wyniki analizy numerycznej przygotowano zestawienie wartości błędów względnych 
(Tablica 7.4). Wartości błędów względnych wszystkich wartości nie przekraczają 1% co 
pokazuje, że zastosowanie modelu materiału hiper-sprężystego lub sprężystego nie ma 
większego wpływu na wynik analiz belki zespolonej. Podobnie sprawa wygląda z wielkością 
elementu skończonego czy współczynnika Poissona. 

Tablica 7.3 Wyniki analizy (ugięcia i naprężenia) w belce zespolonej przy różnych parametrach spoiny klejowej 

 

Tablica 7.4 Wartości błędów względnych wielkości z poszczególnych analiz w odniesieniu do pierwszego modelu 
(materiał Mooney’a-Rivlina, elementy 20 węzłowe o boku wielkości 1.0 mm, współczynnik Poissona kleju równy 

0.498)  

 

 

Rys. 7.6 Lokalizacja punktów występowania maksymalnych naprężeń w środniku szklanym 

Przeprowadzona analiza porównawcza pozwoliła zdefiniować parametry spoiny klejowej użytej 
w późniejszym modelu belki zespolonej drewniano-szklanej wykonanej z poliuretanu Sika®PS. 

Typ Wymiar
Naprężenie 

maksymalne

Naprężenie 

minimalne

Naprężenie 

maksymalne

Naprężenie 

minimalne

[-] [mm] [-] [mm] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa]

M-R C20 1.0 0.498 5.780 34.198 -33.893 3.245 -3.264

M-R C8 1.0 0.498 5.772 34.172 -33.886 3.246 -3.266

M-R C20 2.5 0.498 5.742 34.215 -34.180 3.245 -3.268

M-R C8 2.5 0.498 5.740 34.100 -34.051 3.249 -3.271

Hook C20 1.0 0.498 5.780 34.200 -33.897 3.245 -3.264

Hook C8 1.0 0.498 5.783 34.210 -33.899 3.245 -3.264

Hook C20 2.5 0.498 5.742 34.217 -34.184 3.245 -3.268

Hook C8 2.5 0.498 5.767 34.275 -34.201 3.243 -3.264

Hook C20 1.0 0.475 5.785 34.142 -33.814 3.247 -3.263

DrewnoElement skończony
Ugięcie 

maksymalne
ν

Szkło

Model 

kleju

Typ Wymiar
Naprężenie 

maksymalne

Naprężenie 

minimalne

Naprężenie 

maksymalne

Naprężenie 

minimalne

[-] [mm] [-] [mm] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa]

M-R C20 1.0 0.498 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

M-R C8 1.0 0.498 -0.14% -0.08% -0.02% 0.03% 0.06%

M-R C20 2.5 0.498 -0.66% 0.05% 0.85% 0.00% 0.12%

M-R C8 2.5 0.498 -0.69% -0.29% 0.47% 0.12% 0.21%

Hook C20 1.0 0.498 0.00% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00%

Hook C8 1.0 0.498 0.05% 0.04% 0.02% 0.00% 0.00%

Hook C20 2.5 0.498 -0.66% 0.06% 0.86% 0.00% 0.12%

Hook C8 2.5 0.498 -0.22% 0.23% 0.91% -0.06% 0.00%

Hook C20 1.0 0.475 0.09% -0.16% -0.23% 0.06% -0.03%

Szkło Drewno
Model 

kleju

Element skończony

ν
Ugięcie 

maksymalne
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Ze względu na znikomy wpływ zastosowanego modelu matematycznego kleju materiał spoiny 
zamodelowano jako materiał Hooke’a, a jego parametry zaczerpnięto wprost z badań. Zostały 
one wyznaczone w oparciu o wyniki badań materiału w próbie osiowego rozciągania 
z prędkością 50 mm/min dla 10% odkształcenia kleju zgodnie z rozdziałem 4.2.3.6 (Tablica 7.5).  

Tablica 7.5 Parametry modelu poliuretanu PS na podstawie badań 

Moduł sprężystości, E 

[MPa]. 

Liczba Poisson’a, ν 

[-] 

Wytrzymałość na ścinanie, fν 

[kPa] 

Energia pękania, Gf 

[J/m2] 

17.31 0.475 1711.0 10.0 

Zniszczenie wszystkich belek w trakcie prowadzonych badań doświadczalnych przebiegało 
w spoinie klejowej. W związku z powyższym dla materiału spoiny zdefiniowano również ciągły 
model zniszczenia materiału z osłabieniem, podobnie jak w przypadku analiz połączenia 
ścinanego z rozdziału 6. Parametry modelu niszczenia spoiny przedstawiono w tablicy 7.5.  

7.2.2 Budowa modelu 

Model numeryczny dwuteowej belki zespolonej drewniano-szklanych został stworzony 
w programie ABAQUS CAE. Model geometrycznie odzwierciedla badaną belkę dotrzymując 
wymiarów podanych w punkcie 5. Korzystając z podwójnej symetrii układu belka-obciążenie-
podpory oraz możliwości programu zamodelowano jedynie ćwiartkę elementu (Rys. 7). Model 
został podzielony siatką elementów skończonych dopasowaną do rozmiarów poszczególnych 
elementów oraz do modeli poszczególnych materiałów. Pasy drewniane zostały 
zdyskretyzowane elementami sześciennymi 8-węzłowymi (interpolacja I rzędu) ze 
zredukowanym całkowaniem (elementy C6D8R o wymiarze boku równym 5 mm. Warstwę 
klejową zdyskretyzowano elementami sześciennymi 20-węzłowymi (interpolacja II rzędu) ze 
zredukowanym całkowaniem (elementy C6D20R) o maksymalnym wymiarze boku równym 
2.5 mm lub 1.5mm (w zależności od gęstości siatki środnika). Środnik szklany, ze względu na 
niewielkie spectrum dostępnych typów elementów skończonych w rozszerzonej metodzie 
elementów skończonych zdyskretyzowano elementami sześciennymi 8-węzłowymi 
(interpolacja I rzędu) – elementy C6D8. W celu przeprowadzenia analizy wpływu gęstości siatki 
elementów skończonych na postać zarysowania szkła przeanalizowano modele z elementami 
skończonymi o wymiarach boków równych 5 mm, 2.5 mm i 1.5 mm. 

 

Rys. 7 Model numeryczny ćwiartki belki na której prowadzone były analizy 

W celu uniknięcia koncentracji naprężeń w miejscach przyłożenia obciążenia i w miejscach 
podparć zamodelowano dodatkowe elementy stalowe, za pomocą których siły przekazywane 
są na pasy drewniane. Parametry stali przyjęto jak dla materiału liniowo-sprężystego 
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izotropowego, gdzie moduł sprężystości podłużnej równy jest 210 GPa, a współczynnik 
Poissona 0.27.  

Analiza nieliniowa, jaką jest analiza zarysowania materiału, wymaga zwrócenia szczególnej 
uwagi na sposób przykładania obciążeń, wielkość siatki elementów skończonych oraz wymiar 
kroku czasowego wymaganego przy iteracji obliczeń. Dla zapewnienia lepszej kontroli nad 
modelem zdecydowano się na sterowanie analizą przy pomocy przemieszczenia a nie 
obciążenia, podobnie jak w czasie badań. Podejście takie gwarantuje bardziej płynne 
zachowanie modelu nawet w momencie skokowej redukcji sztywności. Krok czasowy 
dopasowano do zakresu pracy materiału w zakresie sprężystym oraz odpowiednio 
zredukowano po pojawieniu się pierwszej rysy. Zastosowany krok czasowy wyniósł 
odpowiednio 0.05 s oraz 1·10-9 s. 

Tablica 7.6 Zestawienie analizowanych modeli numerycznych (spoina o skończonej grubości) 

Nazwa modelu 

 

Gęstość siatki 

[mm] 

Energia pękania szkła 

[J/m2] 

MS-0.1 5.0 3 

MS-0.2 5.0 5 

MS-0.3 5.0 8 

MS-1.1 2.5 3 

MS-1.2 2.5 5 

MS-1.3 2.5 8 

MS-2.1 1.5 3 

MS-2.2 1.5 5 

MS-2.3 1.5 8 

Podsumowując, w celu walidacji wyników badań doświadczalnych przeanalizowano dziewięć 
modeli numerycznych różniących się gęstością siatki elementów skończonych oraz energią 
pękania Gf szkła. Stworzone modele numeryczne pokazano na rysunkach 7.7, 7.8 i 7.9, a ich 
zestawienie przedstawiono w tablicy 7.6. 

 

Rys. 7.7 Modele MS-0.1-3 

 

Rys. 7.8 Modele MS-1.1-3 

 

Rys. 7.9 Modele MS-2.1-3 
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(7.iii) 

Ze względu na pomijalną grubość spoiny klejowej w belce w porównaniu z pozostałymi jej 
częściami, postanowiono również przeanalizować nieco inny model spoiny. W modelach 
MS-01a, MS-0.2a i MS-0.3a (Tablica 7.7 i Rys. 7.10) spoina klejowa została zamodelowana jako 
elementy „interface” o zerowej grubości początkowej, ze zdefiniowaną wartością sztywności 
postaciowej oraz modelem zniszczenia spoiny. Sztywność postaciową Ka tak zdefiniowanej 
spoiny obliczono zgodnie z równaniem (7.iii), która w analizowanym przypadku dla kleju 
Sika®PS wyniosła 2888852 kN/m3. Fazę zniszczenia spoiny zamodelowano za pomocą modelu 
„traction-separation”, a kryterium zniszczenia w tym przypadku była wartość graniczna 
oddziaływań między powierzchniowych (traction). Do poprawnej symulacji rozwoju zniszczenia 
w spoinie, zgodnie z literaturą [64], przyjęto energię pękania kleju równą 10 J/m2.  

𝐾𝑎 =
𝐸𝑎

2(1 + 𝜈) ∙ 𝑡𝑎
 

 

Rys. 7.10 Modele MS-0.1a-3a 

Niezależne warunki przerwania obliczeń zostały predefiniowane na etapie budowy zadania. 
Pierwszym z warunków było osiągnięcie wartości wytrzymałości na ścinanie w spoinie klejowej, 
a drugim warunkiem, nieosiągniętym w trakcie badań doświadczalnych, było osiągnięcie 
wartości wytrzymałości na rozciąganie w którymkolwiek punkcie pasa dolnego belki.  

Tablica 7.7 Zestawienie analizowanych modeli numerycznych ze spoiną modelowaną jako elementy „interface” 

Nazwa modelu 

 

Gęstość siatki 

[mm] 

Energia pękania szkła 

[J/m2] 

MS-0.1a 5.0 3 

MS-0.2a 5.0 5 

MS-0.3a 5.0 8 

7.2.3 Wyniki analiz  

Prowadzone analizy numeryczne z jednej strony nastawione były na walidację wyników badań 
eksperymentalnych, a z drugiej na porównanie jakości wyników numerycznych przy 
zastosowaniu szerokiej gamy modeli numerycznych o zróżnicowanych parametrach. Jak 
opisano powyżej, modele numeryczne zostały zróżnicowane zarówno pod względem jakości 
siatki elementów skończonych jak również właściwości materiałów czy sposobu odwzorowania 
spoiny w modelu numerycznym.  

Wpływ jakości siatki elementów skończonych na wyniki analiz numerycznych najłatwiej 
zweryfikować po postaci i układzie zarysowania szkła. Na rysunkach 7.11, 7.12 i 7.13 
zaprezentowano porównanie rozwoju zarysowania środnika szklanego zdyskretyzowanego 
przy pomocy elementów sześciennych o boku 5mm oraz 2.5mm oraz połączonego z pasami za 
pomocą spoiny o skończonej grubości początkowej. Jak wspomniano wyżej, analizy 
prowadzono dla trzech różnych wartości energii pękania szkła równych 3 J/m2, 5 J/m2 oraz 
8 J/m2 w związku z czym porównanie zarysowania przeprowadzono osobno dla każdej 
z   wymienionych wartości. Porównując rozwój zarysowania zrezygnowano z prezentacji 
wyników dla modeli, w których gęstość siatki elementów skończonych środnika wynosiła 
1.5mm za względu na identyczną postać rozwoju zarysowania oraz przebieg innych wielkości 
jak w przypadku gęstości siatki równej 2.5mm. 
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MS-0.1 MS-1.1 

  

  

  

  

  

 

 
 

MS-1.1 

Rys. 7.11 Porównanie rozwoju zarysowania środnika belki dla energii pęlkania Gf  równej 3 J/m2 i gęstości siatki 
elementów skończonych równej 5 mm (po lewej) oraz 2.5 mm (po prawej) 

MS-0.2 MS-1.2 

  

  

 
 

 

 

 

 

Rys. 7.12 Porównanie rozwoju zarysowania środnika belki dla energii pęlkania Gf  równej 5 J/m2 i gęstości siatki 
elementów skończonych równej 5 mm (po lewej) oraz 2.5 mm (po prawej) 

Pierwsze zarysowanie środnika wystąpiło w okolicy punktu przyłożenia siły do elementu 
w  przypadku wszystkich analizowanych modeli. Postać zarysowania różni się nieznacznie 
między poszczególnymi modelami, zarówno z uwagi na gęstość siatki elementów skończonych, 
jak i zadanej wartości energii pękania szkła. Zachowanie takie może sugerować pewną 
zależność jakości rozwiązania od gęstości siatki elementów skończonych, należy jednak zwrócić 
uwagę, że analizowany problem jest problemem silnie nieliniowym i rozwój zniszczenia zależy 
od wielu czynników, w tym od ścieżki iteracyjnej zapewniającej zbieżność zadania.  
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MS-0.3 MS-1.3 

  

  

  

 

 

 

 

Rys. 7.13 Porównanie rozwoju zarysowania środnika belki dla energii pęlkania Gf  równej 8 J/m2 i gęstości siatki 
elementów skończonych równej 5 mm (po lewej) oraz 2.5 mm (po prawej) 

 

Rys. 7.14 Porównanie rozwoju zarysowania środnika belki CB-SL-1 z modelem MS-0.3 

 

Rys. 7.15 Porównanie rozwoju zarysowania środnika belki CB-DL-1 z modelem MS-0.3 
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Rys. 7.16 Porównanie rozwoju zarysowania belki środnika CB-DL-2 z modelem MS-0.3 

Porównując układ zarysowania szkła otrzymanych w trakcie analiz numerycznych z układami 
otrzymanymi w czasie badań (Rys. 7.14, Rys. 7.15 i Rys. 7.16) zaobserwować można, że 
w analizowanym przypadku modele o rzadszej siatce elementów skończonych lepiej oddały 
układ zarysowania środnika, niezależnie od wartości energii pękania szkła. Dla siatki elementów 
skończonych o gęstości 5 mm rysy pojawiają się w kilku miejscach w miarę wzrostu wartości 
przemieszczenia punktu przyłożenia siły propagując coraz bliżej środka rozpiętości belki. 
W przypadku siatki elementów skończonych o gęstości 2.5 mm i 1.5 mm oraz wartości energii 
zarysowanie szkła 5 J/m2 i 8 J/m2 pojawiająca się pojedyncza rysa propagowała jedynie 
w  kierunku strefy ściskanej belki i nie obserwowano kolejnych rys propagujących w stronę 
środka rozpiętości belki. Analizując rozwój zarysowania dla poszczególnych gęstości siatek 
elementów skończonych oraz wartości energii pękania szkła stwierdzono, że zmienne te mają 
nieznaczny wpływ na jakość rozwiązania numerycznego. 

 

Rys. 7.17 Zależności siła-ugięcie dla analizowanych modeli numerycznych 

Kolejnym istotnym parametrem koniecznym do porównania poszczególnych modeli 
numerycznych jest sztywność giętna belki oraz wartości naprężeń w określonych przekrojach. 
Na wykresie z rysunku 7.17 przedstawiono zależność siła-ugięcie zespolonej belki drewniano-
szklanej dla modeli numerycznych o różnej gęstości siatki w obszarze środnika szklanego. 
W tym przypadku również ograniczono się do modeli o gęstości siatki równej 5 mm i 2.5 mm, 
ze względu na identyczny przebieg prezentowanej zależności dla modeli o gęstości siatki 
1.5 mm i 2.5 mm. W początkowej fazie pracy czysto sprężystej elementu zginanego 
zaobserwowano pełną zgodność i liniowość sztywności giętnej elementu, bez względu na 
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zastosowaną gęstość siatki elementów skończonych, która wyniosła 1.170 MNm2. W momencie 
przejścia elementu w pracę nieliniową (po pojawieniu się pierwszej rysy) obserwowano 
nieznaczne rozbieżności między poszczególnymi modelami, które wynikały bardziej ze 
zróżnicowanej wartości energii pękania szkła niż gęstości siatki elementów skończonych.  

Na kolejnych dwóch wykresach przedstawiono zmianę odkształcenia kątowego w spoinie 
klejowej w miejscu ich maksymalnych wartości, tj. w miejscu podparcia elementu (Rys. 7.18) 
oraz rozwój odkształcenia podłużnego w pasie rozciąganym również w miejscu maksymalnych 
wartości, tj. na dolnej powierzchni pasa rozciąganego w środku rozpiętości belki (Rys. 7.19). 
Oba wykresy potwierdzają obserwację poczynioną dla zależności siła ugięcie analizowanych 
modeli, a mianowicie przedstawione wielkości zmieniają się idealnie liniowo aż do pojawienia 
się pierwszego zarysowania. W fazie postkrytycznej pracy elementu odkształcenia w spoinie 
oraz w pasach przyrastają znacznie szybciej niż w fazie sprężystej co spowodowane jest 
osłabieniem środnika i redystrybucją sił przez spoinę do pasa rozciąganego.  

 

Rys. 7.18 Zależność odkształcenia kątowego materiału spoiny klejowej w miejscu podparcia belki od ugięcia 
w środku rozpiętości elementu dla analizowanych modeli numerycznych 

 

Rys. 7.19 Zależność odkształcenia podłużnego pasa rozciąganego w środku rozpiętości od ugięcia w środku 
rozpiętości elementu dla analizowanych modeli numerycznych 

Jak już wspomniano, omówione wyżej wyniki analiz numerycznych dotyczyły modeli, w których 
spoinę klejową zamodelowano w sposób jak najbliższy prawdzie, tzn. o rzeczywistej grubości. 
Jest to podejście bardzo dokładne lecz nieoptymalne z uwagi na zapotrzebowanie na zasoby 
obliczeniowe. W związku z tym, zbudowano również model belki, w którym spoinę klejową 
zamodelowano przy użyciu elementów typu „interface” o zerowej grubości początkowej. 
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W celu bardziej przejrzystej prezentacji wyników analiz, przebiegi charakterystycznych wartości 
sił i odkształceń zaprezentowano osobno, odnosząc je do modelu ze spoiną o skończonej 
grubości i gęstości siatki elementów skończonych środnika równej 5 mm.  

 

Rys. 7.20 Porównanie zależności siła-ugięcie modeli z różnymi grubościami początkowymi spoiny klejowej. Modele 
MS-0.1-3 to modele ze spoiną o skończonej grubości a modele MS-0.1a-3a to modele ze spoina o zerowej grubości 

początkowej 

 

Rys. 7.21 Porównanie przebiegów siła-ugięcie w środku rozpiętości otrzymanych w trakcie badań 
eksperymentalnych oraz analiz numerycznych 

Podobnie jak poprzednio, dla modeli ze spoiną o zerowej grubości zaobserwowano nieznaczną 
rozbieżność przebiegu siły obciążającej w zależności od ugięcia dla poszczególnych wartości 
energii zarysowania szkła (Rys. 7.20). Na uwagę zasługuje fakt, że w przypadku elementów 
„interface” modele belek w fazie postkrtytycznej charakteryzowały się znacznie bardziej 
nieliniowym zachowaniem oraz mniejszą nośnością końcową. Niemniej jednak, porównując 
modele numeryczne dla różnych gęstości siatki elementów skończonych oraz grubości spoiny 
klejowej z wynikami badań eksperymentalnych, to właśnie modele MS-0.1a-3a nieco lepiej 
oddają zachowanie rzeczywistego elementu (Rys. 7.21). Porównując wyniki analiz 
numerycznych z wartościami uzyskanymi z badań eksperymentalnych dla fazy sprężystej pracy 
elementu zaobserwowano dużą zgodność sztywność giętnej belek modelowych (1.170 MNm2) 
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oraz badanych (wartość średnia równa 1.075 MN/m2). Wartość obciążenia powodującego 
pierwsze zarysowanie elementu wyniosła 6.26 kN we wszystkich modelach numerycznych, 
która to wartość bardzo dobrze koresponduje z wartością średnią uzyskaną w badaniach 
wynoszącą średnio 6.66 kN. W momencie przejścia elementu w fazę pracy nieliniowej 
zaobserwowano znacznie większe rozbieżności między zachowaniem modeli numerycznych 
i badanych elementów. W momencie zarysowania środnika, belka badana eksperymentalnie 
wykazywała większą redukcję sztywności i gwałtowniejszy skok na wykresie siła-ugięcie niż 
obserwowano to w przypadku modeli numerycznych.  

 

Rys. 7.22 Porównanie zależności odkształcenia kątowego w spoinie klejowej w punkcie podparcia od 
maksymalnego ugięcia belki modeli z różnymi grubościami początkowymi spoiny klejowej 

 

Rys. 7.23 Porównanie zależności odkształcenia kątowego spoiny klejowej w miejscu podparcia od maksymalnego 
ugięcia elementu otrzymanych w trakcie analiz numerycznych (MS-0.1, MS-1.1 i MS-0.1a) oraz z badań 

eksperymentalnych (CB-SL-3(L), CB-SL-3(P), CB-DL-3(L), CB-DL-3(P)) 

Jak już wspomniano wcześniej, w fazie postkrytycznej znacznie lepszą zgodność wyników 
numerycznych z eksperymentalnymi uzyskano dla spoiny modelowanej przy pomocy 
elementów „interface”. Szczególnie widoczna jest rozbieżność wartości nośności belki 
w   przypadku spoiny modelowanej elementami o skończonej grubości w stosunku do 
uzyskanych nośności w trakcie badań. Takie zachowanie może być spowodowane nieco innym 
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modelem zniszczenia spoiny dla modeli sześciennych (ciągły model zniszczenia) oraz „interface” 
(model zniszczenia między-elementowego).  

Porównanie przyrostu odkształceń spoiny w zależności od zastosowanego modelu spoiny 
(Rys. 7.22) również wskazuje na pewne różnice w zależności od zastosowanego modelu spoiny. 
W przypadku spoiny o skończonej grubości, zmiana współczynnika kierunkowego wykresu 
odkształcenie-ugięcie jest gwałtowna i przybiera formę „załamania” na wykresie. W przypadku 
elementów typu „interface”, prędkość przyrostu odkształceń względem ugięcia zmienia się 
bardziej płynnie. W końcowej fazie pracy spoiny, wartości odkształceń w spoinie są zbliżone do 
siebie, bez względu na zastosowany typ elementu skończonego dyskretyzującego spoinę. 
W tym przypadku użycie elementów typu „interface” pozwoliło lepiej oddać pracę rzeczywistej 
belki, co przedstawiono na wykresie (Rys. 7.23). Mimo pewnej rozbieżności samych wartości 
odkształceń czy to w fazie sprężystej czy postkrytycznej, elementy typu „interface” znacznie 
lepiej oddają kształt wykresu otrzymanego w czasie badań.  

7.3 WNIOSKI I DYSKUSJA WYNIKÓW 

W przypadku analizy problemów nieliniowych bardzo często zdarza się, że przy różnych siatkach 
elementów skończonych w analizowanym obszarze wyniki analiz różnią się znacząco zarówno 
co do wartości jak i ścieżki dojścia do wartości maksymalnych. Przeprowadzone analizy 
numeryczne pozwoliły oszacować wpływ gęstości siatki oraz sposobu dyskretyzacji spoiny 
klejowej na jakość wyników. Pokazano, że dla przyjętych założeń gęstość siatki elementów 
skończonych w obszarze środnika szklanego jej wpływ na jakość wyników numerycznych jest 
nieznaczny. Zastosowanie elementów typu „interface” o zerowej grubości początkowej 
znacznie uprościło i ograniczyło czas obliczeń komputerowych. Ponadto, modele belek 
w  których zastosowane elementy typu „interface” charakteryzowały się znacznie lepszą 
zgodnością zależności siła-ugięcie w obszarze postkrytycznym z tymi uzyskanymi w trakcie 
badań. Co ciekawe również kolejne dogęszczanie siatki elementów skończonych wpływało 
negatywnie na obraz zarysowania elementu przy jednoczesnej poprawie dokładności 
uzyskiwanych wartości nośności i odkształceń maksymalnych (w odniesieniu do badań 
eksperymentalnych). W analizowanym przypadku próba oddania rzeczywistości w bardzo 
dokładny sposób okazała się nieskuteczna.  

Porównanie wyników analiz numerycznych z wynikami badań doświadczalnych pozwoliło 
określić zasadność i trafność zaproponowanego sposobu analizy zarysowania szkła 
w  zespolonych belkach drewniano-szklanych. Zastosowanie modelu rys dyskretnych 
w   przypadku analizy postkrytycznej szkła pozwoliło na analizę modeli w module 
ABAQUS/Standard co zapewniło brak oscylacji energii kinetycznej elementu oraz bardzo mały 
błąd rozwiązania numerycznego, typowy dla obliczeń numerycznych o charakterze „implicit”. 
Postać zarysowania środników analizowanych belek różniła się nieco od tej otrzymanej 
w trakcie badań, co z jednej strony wynika z niedoskonałości samego modelu materiału z rysami 
dyskretnymi, ale również z zastosowanego typu sześciennego elementu skończonego. 
Elementy tego typu niejako utrudniają rozwój zarysowania po kątem innym niż prostopadły do 
krawędzi elementu. Kolejnymi czynnikami świadczącymi o poprawnym doborze modelu samej 
belki jak i modeli matematycznych materiałów jest znaczna zgodność sztywności giętnej belek 
w modelu numerycznym z belkami rzeczywistymi oraz porównywalna wartość obciążenia 
powodującego pierwsze zarysowanie środnika w modelu numerycznym i belce rzeczywistej. 
W  przypadku modeli, w których spoinę zdyskretyzowano przy użyciu elementów typu 
„interface” o zerowej grubości początkowej uzyskano również podobne wartości nośności 
końcowej belki z tymi uzyskanymi w trakcie badań eksperymentalnych. 
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W pakiecie wykorzystanym do analiz numerycznych model materiału z rysami dyskretnymi 
dostępny jest jedynie dla elementów sześciennych C6D8 co nie pozwala na dokładną 
weryfikację postawionej hipotezy o zależności postaci zarysowania od kształtu elementu 
skończonego. Porównując otrzymane wyniki z pracami innych badaczy [4, 14, 67, 129, 132], 
można jednak wnioskować o jej słuszności. We wspomnianych pracach analizy zarysowania 
prowadzono w nieco odmienny sposób, a mianowicie wykorzystując metodę „cracking model 
of concrete” (opisana wyżej). Metoda ta, pozwoliła na wykorzystanie zarówno sześciennych 
(ang. „cube”) jak i klinowych (ang. „wedge”) elementów skończonych. Prowadzone przez 
autorów wspomnianych publikacji analizy wykazały zróżnicowanie postaci zarysowania z uwagi 
na kształt zastosowanego elementu skończonego, a bliższe rzeczywistemu zarysowanie belek 
uzyskano w przypadku elementów klinowych (ang. „wedge”). Niemniej jednak, metoda 
„cracking model of concrete” dostępna jest jedynie w module ABAQUS/Explicit co znacznie 
pogarsza jakość wyników wprowadzając znacznie większe błędy obliczeniowe oraz oscylacje 
spowodowane przyrostem energii kinetycznej analizowanego elementu. Dodatkowo, 
wspomniana metoda nie wprowadza zarysowania do modelu w sposób jawny, a jedynie przez 
redukcję sztywności „zarysowanych” elementów.
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8 WALIDACJA ANALITYCZNA WYNIKÓW 

W rozdziale przedstawiono sposób uwzględniania obciążeń wielokrotnie zmiennych 
w projektowaniu zespolonych belek drewniano-szklanych w odniesieniu do przeprowadzonych 
badań eksperymentalnych. Ze względu na coraz większe zainteresowanie omawianymi 
konstrukcjami, zdecydowano się również przybliżyć i porównać metody analityczne 
modelowania i projektowania zespolonych belek drewniano-szklanych. 

8.1 OBCIĄŻENIA WIELOKROTNIE ZMIENNE A PROJEKTOWANIE BELEK 

DREWNIANO-SZKLANYCH 

Badania doświadczalne zespolonych belek drewniano-szklanych poddanych zginającemu 
obciążeniu wielokrotnie zmiennemu prezentowane w rozdziale 5.3 pokazały, że 
w  analizowanym przypadku obciążenie wielokrotnie zmienne nie powoduje zniszczenia 
zmęczeniowego elementu. Redukcja sztywności belki w czasie badań jest znikoma i mieści się 
w granicach błędu pomiarowego (Rys. 5.29, Rys. 5.30 i Rys. 5.31). Badania pokazały, że 
obciążenie elementu przez 100 000 cykli obciążenie-odciążenie nie wpłynęło negatywnie na 
wartość nośności i sztywności doraźnej na zginanie elementu (Rys. 5.39).  

Badania połączenia w próbie prostego ścinania kleju między drewnem i szkłem pokazały jednak 
nieco inne zachowanie spoiny. Podobnie jak w przypadku belek obciążenie wielokrotnie 
zmienne nie spowodowało zniszczenia zmęczeniowego elementu, a redukcja sztywności 
w trakcie badań zmęczeniowych była znikoma (Rys. 4.40). Niemniej jednak, w późniejszych 
badaniach elementów pod obciążeniem quasi-statycznym do zniszczenia zaobserwowano 
nieco inne zachowanie elementów, niż dla elementów referencyjnych. W momencie badania 
elementów, poddanych wcześniej obciążeniu wielokrotnie zmiennemu, w próbie quasi-
statycznego prostego ścinania zaobserwowano znaczny spadek wytrzymałości na ścinanie kleju 
(51%) i modułu sztywności postaciowej materiału (35%).  

Przeprowadzone w niniejszej pracy badania pokazują, że w przypadku analizowanych 
elementów zginanych wprowadzanie dodatkowego współczynnika redukującego nośność 
elementu z uwagi na jego zmęczenie, tak jak robi się to w przypadku betonu czy stali, nie 
znajduje zastosowania. Niemniej jednak, z badań połączenia ścinanego wyłania się wniosek, że 
temat powinien być znacznie dokładniej zgłębiony przed podaniem generalnych reguł 
odporności zespolonych belek drewniano-szklanych na zniszczenie zmęczeniowe. Ponadto, 
biorąc pod uwagę jak kruchym i wrażliwym materiałem jest szkło oraz brak dokładnych badań 
zachowania klejów poliuretanowych pod działaniem obciążenia długotrwałego czy wielokrotnie 
zmiennego należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo tego typu belek zespolonych.  
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8.2 DOSTĘPNE METODY ANALIZY NOŚNOŚCI ZESPOLONYCH BELEK DREWNIANO-
SZKLANYCH 

Zachowanie elementu zespolonego, w którym zespolenie odbywa się przez warstwę 
elastycznego spoiwa nie może być analizowane przy założeniu pełnego zespolenia elementów 
składowych, tak jak pozwala to czynić norma PN-EN 1994-1-1 [133] dla zespolonych elementów 
stalowo-betonowych. Nawet przy zapewnieniu nośności spoiny klejowej dla elementu w pełni 
zespolonego musimy liczyć się w tym przypadku z pewnym poślizgiem w połączeniu. Poślizg ten 
będzie generował wzrost naprężeń w środniku szklanym co jest zjawiskiem wysoce 
niebezpiecznym ze względu na brak zdolności szkła do jakiegokolwiek uplastycznienia 
miejscowego. Przeprowadzone analizy numeryczne belki zginanej wskazują, że mimo iż 
moment globalny między siłownikami ma stałą wartość, to rozkład maksymalnych naprężeń 
normalnych na tym odcinku nie jest stały. 

Analizę nośności na zginanie dwuteowych belek zespolonych drewniano-szklanych można 
przeprowadzić jedną z 3 metod: 

 Analizy numeryczne (Metoda Elementów Skończonych); 

 Analiza analityczna belek złożonych zaproponowana w normie PN-EN 1995-1-1 
(metoda γ) [29]; 

 Analiza analityczna belek złożonych zaproponowana przez Pischla [65]. 

Pierwsza ze wspomnianych metod, najbardziej ogólna, pozwala - przy znajomości parametrów 
poszczególnych materiałów - przeanalizować zachowanie elementu zespolonego. Ze względu 
na dużą czasochłonność metody można przypuszczać, że nie znajdzie zastosowania w praktyce 
projektowej. Pierwsza z metod analitycznych, znana jako metoda γ, została zaproponowana 
przez Karla Möhlera do projektowania belek drewnianych złożonych, w których części 
połączono podatnie za pomocą łączników mechanicznych [29]. Ideą tego podejścia jest 
uzależnienie rozkładu naprężeń w częściach składowych belki zespolonej jedynie od sztywności 
połączenia między nimi. Metoda została adaptowana dla zespolonych belek drewniano-
szklanych [4] oraz zespolonych belek stalowo-szklanych [22]. Dla badanych przez innych 
autorów zespolonych belek drewniano-szklanych uzyskano bardzo dobre zgodności wyników 
metody z badaniami eksperymentalnymi [4, 11], natomiast dla badanych belek stalowo-
szklanych zgodność ta była nieco gorsza [22]. W pracy [117] przeprowadzono analizę zgodności 
metody γ z wynikami obliczeń numerycznych wolnopodpartych belek zespolonych drewniano-
szklanych przy różnych schematach obciążenia. Analizy pokazały, że metoda cechuje się 
zadowalającą zgodnością wyników analitycznych z numerycznymi dla belek obciążonych 
w   sposób ciągły, natomiast w przypadku obciążeń skupionych wartości naprężeń 
maksymalnych w środniku są znacznie zaniżone [117].  

Lepszą zgodność wyników z eksperymentem dla zespolonych belek stalowo-szklanych uzyskano 
dla drugiej z wymienionych metod analitycznych opracowanej przez Pischla [65]. Metoda ta 
została opracowana, podobnie jak metoda γ, dla belek drewnianych złożonych. Podstawową 
różnicą w stosunku do poprzedniego podejścia jest uzależnienie rozkładu naprężeń i sił 
wewnętrznych w poszczególnych elementach od schematu statycznego belki, a nie wyłącznie 
od sztywności połączenia między elementami składowymi. Jak dotąd metoda ta nie była 
stosowana do analizy dwuteowych zespolonych belek drewniano-szklanych. W badaniach 
prowadzonych dla zespolonych belek stalowo-szklanych w próbie czteropunktowego quasi-
statycznego zginania autorzy uzyskali bardzo dobrą dokładność naprężeń wyznaczonych 
metodą Pischla w odniesieniu do eksperymentu (Rys. 8.1). Na wykresie autorzy porównali 
nośności belek w odniesieniu do sztywności kleju łączącego elementy składowe. W każdej 
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z  badanych belek pierwszy ulegał zniszczeniu środnik szklany, tak więc pośrednio wykres 
obrazuje zgodność naprężeń maksymalnych w środniku uzyskanych w toku analiz, 
a  naprężeniami rzeczywistymi w materiale [22]. Przeprowadzone w pracy [117] analizy 
numeryczne zespolonych belek drewniano-szklanych pokazały, że metoda Pischla pozwala na 
uzyskanie wysokiej zgodności między wynikami obliczeń analitycznych i numerycznych 
niezależnie od schematu obciążenia belki.  

 

Rys. 8.1 Zależność nośności belki od sztywności lepiszcza opracowana przez Ungermann i Pickewinkel w pracy [22] 
na podstawie rozwiązania analitycznego z pracy [65]. TS4 – silikon, TS1 – poliuretan, TS3 – żywica epoksydowa 

Ze względu na brak w dostępnej literaturze dokładnych wzorów dla wyznaczania sił 
przekrojowych oraz wartości naprężeń w zespolonych belkach drewniano-szklanych dla 
metody Pischla poniżej zaproponowano budowę wzorów analitycznych do wyznaczania 
szukanych wielkości. W celu porównania, zaprezentowano również wzory dla metody γ, 
których dokładną interpretacją oraz adaptację dla zespolonych belek drewniano-szklanych 
przeprowadzono w pracy [4]. Dla obu przypadków zaprezentowano porównanie wyznaczonych 
wartości z wartościami uzyskanymi w trakcie badań eksperymentalnych i analiz numerycznych. 
W celach czysto poglądowych w kolejnej części zaprezentowano podobne porównanie metod 
wyznaczania naprężeń w poszczególnych częściach belki dla znacznie popularniejszego 
w  praktyce projektowej przypadku obciążenia, a mianowicie obciążenia równomiernie 
rozłożonego.  

8.3 ROZWIĄZANIE ANALITYCZNE BELKI SWOBODNIE PODPARTEJ OBCIĄŻONEJ 

DWIEMA SIŁAMI SKUPIONYMI 

W celu znalezienia optymalnego rozwiązania analitycznego problemu skorzystano z dwóch 
metod. Metoda γ, której istotą jest obliczenie sprowadzonej sztywności giętnej całej belki 
(wzory podano wprost w normach [29]) oraz metody Pischla, która uzależnia rozkład naprężeń 
w przekroju również od schematu stycznego elementu.  

8.3.1 Metoda Pischla 

 

Rys. 8.2 Oznaczenia używane w trakcie analiz oraz schemat statyczny belki 

Postawione zadanie polega na znalezieniu wartości sił przekrojowych w belce zespolonej za 
pomocą kleju o skończonej sztywności obciążonej jak na schemacie (Rys. 8.2). Na podstawie 
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(8.i) 

(8.ii) 

(8.iii) 

(8.iv) 

(8.v) 

opracowanych w pracy [65] równań dla wyznaczania sił przekrojowych oraz wartości naprężeń 
w poszczególnych elementach składowych belek złożonych drewnianych, zaprezentowano 
wzory do wyznaczania rozwiązania badanej belki. Metoda na potrzeby niniejszego opracowania 
nazwana została metodą Pischla i jak pokazują analizy [117] metoda ta daje najdokładniejsze 
oszacowanie wartości naprężeń w elementach zespolonych belek drewniano-szklanych.  

 

Rys. 8.3 Superpozycja układu do opracowania analitycznego 

Problem został potraktowany jako złożenie dwóch prostszych przypadków, a mianowicie belkę 
wolnopodpartą obciążoną dwoma siła skupionymi potraktowano jako złożenie dwóch belek 
wolnopodpartych obciążonych po jednej sile skupionej (Rys. 8.3). Korzystając z superpozycji 
układów wyznaczono wartości momentów globalnych od poszczególnych sił w belce (równanie 
8.i), a następnie złożono je przedziałami (równanie 8.ii).  

𝑀𝑖(𝑥) =
𝑐𝑖

𝑙𝑒𝑓𝑓
∙ 𝐹𝑖 ∙ 𝑥, 𝑑𝑙𝑎 𝑖 = 1,2 

𝑀(𝑥) =

𝑀1(𝑥) + 𝑀2(𝑥) 𝑑𝑙𝑎 𝑥 ∈ 〈0, 𝑐1〉

𝑀1(𝑥) + 𝑀2(𝑙𝑒𝑓𝑓 − 𝑥) 𝑑𝑙𝑎 𝑥 ∈ (𝑐1, 𝑐2)

𝑀1(𝑙𝑒𝑓𝑓 − 𝑥) + 𝑀2(𝑙𝑒𝑓𝑓 − 𝑥) 𝑑𝑙𝑎 𝑥 ∈ (𝑐2, 𝑙𝑒𝑓𝑓)

 

Podobnie jak w przypadku momentu globalnego w belce rozwiązano kwestie sił osiowych 
w pasach drewnianych wyznaczając najpierw wartości dla dwóch układów osobno (równanie 
8.iii), następnie budując związek dla poszczególnych przedziałów belki obciążonej dwiema 
siłami (równanie 8.iv).  

𝑁𝑖(𝑥) =
𝛼

𝛾𝑃
2

∙ 𝑀𝑖(𝑥) ∙ (1 −
𝑙𝑒𝑓𝑓

𝛾𝑃 ∙ 𝑐𝑖 ∙ 𝑥
∙

𝑠𝑖𝑛ℎ(𝛾𝑃 ∙ 𝑐𝑖)

𝑠𝑖𝑛ℎ(𝛾𝑃 ∙ 𝑙𝑒𝑓𝑓)
∙ 𝑠𝑖𝑛ℎ(𝛾𝑃 ∙ 𝑥)) , 𝑑𝑙𝑎 𝑖 = 1,2 

𝑁𝑇,𝑃(𝑥) =

𝑁1(𝑥) + 𝑁2(𝑥) 𝑑𝑙𝑎 𝑥 ∈ 〈0, 𝑐1〉

𝑁1(𝑥) + 𝑁2(𝑙𝑒𝑓𝑓 − 𝑥) 𝑑𝑙𝑎 𝑥 ∈ (𝑐1, 𝑐2)

𝑁1(𝑙𝑒𝑓𝑓 − 𝑥) + 𝑁2(𝑙𝑒𝑓𝑓 − 𝑥) 𝑑𝑙𝑎 𝑥 ∈ (𝑐2, 𝑙𝑒𝑓𝑓)

 

W identyczny sposób wyznaczono wartość średnich naprężeń ścinających w spoinie klejowej 
(równanie 8.vii), wyznaczając wcześniej wartość sił ścinających od poszczególnych sił (równanie 
8.vi) w zależności od globalnej siły ścinającej (równanie 8.v).  

𝑄𝑖(𝑥) =
𝑐𝑖

𝑙𝑒𝑓𝑓
∙ 𝐹𝑖 , 𝑑𝑙𝑎 𝑖 = 1,2 
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(8.vii) 

(8.vi) 

(8.viii) 

(8.ix) 

(8.x) 

(8.xi) 

(8.xii) 

(8.xiii) 

𝑇𝑖(𝑥) =
𝛼

𝛾𝑃
2

∙ 𝑄𝑖(𝑥) ∙ (1 −
𝑙𝑒𝑓𝑓

𝑐𝑖
∙

𝑠𝑖𝑛ℎ(𝛾𝑃 ∙ 𝑐𝑖)

𝑠𝑖𝑛ℎ(𝛾𝑃 ∙ 𝑙𝑒𝑓𝑓)
∙ 𝑐𝑜𝑠ℎ(𝛾𝑃 ∙ 𝑥)) , 𝑑𝑙𝑎 𝑖 = 1,2 

𝜏𝑃(𝑥) =

𝑇1(𝑥) + 𝑇2(𝑥)

2 ∙ 𝑑𝑎 + 𝑤𝑎
 𝑑𝑙𝑎 𝑥 ∈ 〈0, 𝑐1〉

𝑇1(𝑥) + 𝑇1(𝑙𝑒𝑓𝑓 − 𝑥)

2 ∙ 𝑑𝑎 + 𝑤𝑎
 𝑑𝑙𝑎 𝑥 ∈ (𝑐1, 𝑐2)

−𝑇1(𝑙𝑒𝑓𝑓 − 𝑥) + 𝑇2(𝑙𝑒𝑓𝑓 − 𝑥)

2 ∙ 𝑑𝑎 + 𝑤𝑎
 𝑑𝑙𝑎 𝑥 ∈ (𝑐2, 𝑙𝑒𝑓𝑓)

 

Zgodnie rozwiązaniem proponowanym przez [65] wyznaczono formułę dla momentu 
zginającego pasy drewniane (równanie 8.viii) oraz szklany środnik (równanie 8.ix).  

𝑀𝑇,𝑃(𝑥) = (𝑀(𝑥) − 𝑁𝑇,𝑃(𝑥) ∙ 2 ∙ 𝑎𝑇) ∙
𝐼𝑇

2 ∙ 𝐼𝑇 + 𝑛 ∙ 𝐼𝐺
 

𝑀𝐺,𝑃(𝑥) = 𝑀𝑇,𝑃(𝑥) ∙
𝐼𝐺 ∙ 𝑛

𝐼𝑇
 

Wszystkie oznaczenia wykorzystane we wzorach przedstawiono na rysunku (Rys. 8.2), 
a dodatkowe wielkości pomocnicze przedstawiono w równaniach (8.x)-(8.xiii).  

𝐾𝑎 =
2 ∙ 𝐺𝑎 ∙ 𝑑𝑎

𝑡𝑎
+

𝐺𝑎 ∙ 𝑤𝑎

ℎ𝑎
 

𝛼 =
𝐾𝑎

𝐸𝑇
∙

𝑎𝑇

2 ∙ 𝐼𝑇 + 𝑛 ∙ 𝐼𝐺
 

𝑛 =
𝐸𝐺

𝐸𝑇
 

𝛾𝑃 = √
𝐾𝑎

𝐸𝑇
∙ [

1

𝐴𝑇
+

2 ∙ 𝑎𝑇
2

2 ∙ 𝐼𝑇 + 𝑛 ∙ 𝐼𝐺
] 

I – moment bezwładności przekroju,  

E – moduł sprężystości materiału,  

A – pole przekroju poprzecznego elementu, 

W – wskaźnik wytrzymałości przekroju elementu.  

8.3.2 Metoda γ 

Jak już wspominano, w odróżnieniu od metody Pischla, wartości sił przekrojowych 
w poszczególnych częściach elementu zespolonego nie zależą od schematu statycznego belki. 
Na podstawie [29] przytoczono wzory metody γ, którymi posłużono się przy opracowaniu 
wartości sił przekrojowych poszczególnych elementów belki. W równaniu (8.xiv) pokazano 
sposób wyznaczenia sztywności połączenia γγ, która będzie decydowała o udziale 
poszczególnych części przekroju w przenoszeniu sił, na podstawie której wyznaczono sztywność 
giętną elementu (równanie 8.xv). Dla tak opracowanych danych pomocniczych i pozostałych 
oznaczeń według rysunku (Rys. 8.2) przedstawiono równania do wyznaczenia siły osiowej 
w   pasach (równanie 8.xvi), średniego naprężenia ścinającego spoinę (równanie 8.xvii), 
momentu zginającego w pasach (równanie 8.xviii) oraz momentu zginającego w środniku 
(równanie 8.xix).  
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(8.xiv) 

(8.xv) 

(8.xvi) 

(8.xvii) 

(8.xviii) 

(8.xix) 

𝛾𝛾 = (1 +
𝜋2 ∙ 𝐸𝑇 ∙ 𝐴𝑇

𝐾𝑎 ∙ 𝑙𝑒𝑓𝑓
2 )

−1

 

𝐸𝐼𝑒𝑓𝑓 = 2 ∙ [𝐸𝑇 ∙ 𝐼𝑇 + 𝛾𝛾 ∙ 𝐸𝑇 ∙ 𝐴𝑇 ∙ 𝑎𝑇
2] + 𝐸𝐺 ∙ 𝐼𝐺 

𝑁𝑇,𝛾(𝑥) = 𝐴𝑇 ∙
𝛾𝛾 ∙ 𝐸𝑇 ∙ 𝑎𝑇 ∙ 𝑀(𝑥)

𝐸𝐼𝑒𝑓𝑓
 

𝜏𝛾(𝑥) =∙
𝛾𝛾 ∙ 𝐸𝑇 ∙ 𝑎𝑇 ∙ 𝐴𝑇 ∙ 𝑄(𝑥)

𝐸𝐼𝑒𝑓𝑓
 

𝑀𝑇,𝛾(𝑥) = 𝑊𝑦,𝑇 ∙
0.5 ∙ 𝐸𝑇 ∙ ℎ𝑇 ∙ 𝑀(𝑥)

𝐸𝐼𝑒𝑓𝑓
 

𝑀𝐺,𝛾(𝑥) = 𝑊𝑦,𝐺 ∙
0.5 ∙ 𝐸𝐺 ∙ ℎ𝐺 ∙ 𝑀(𝑥)

𝐸𝐼𝑒𝑓𝑓
 

8.3.3 Porównanie metod analitycznych i numerycznych z badaniami 

Dla lepszego zobrazowania różnic między metodami analitycznymi oraz ich zgodności zarówno 
z badaniami eksperymentalnymi jak i z analizami numerycznymi przedstawiono rozkłady sił 
wewnętrznych dla zespolonej belki drewniano-szklanej o wymiarach identycznych jak belki 
z rozdziału 5. Przyjęto identyczny schemat statyczny oraz konfigurację obciążenia jak podczas 
badań belki (Rys. 5.5). Jako obciążenie przyjęto stałe obciążenie skupione w postaci dwóch sił 
o   wartości stałej dla wszystkich porównywanych elementów równej 4.5 kN na dwóch 
siłownikach łącznie.  

 

Rys. 8.4 Wykres momentu zginającego (po lewej) i siły rozciągającej (po prawej) dolny pas belki 

Na wykresach (Rys. 8.4 i Rys. 8.5) przedstawiono zestawienie wyników przeprowadzonych 
analiz. Na wykresie (Rys. 8.4) zaprezentowano wykresy momentów zginających oraz siły 
rozciągającej dolny pas belki. Zrezygnowano z prezentacji wykresów dla pasa ściskanego ze 
względu na symetryczną konstrukcję belki. Przebiegi i wartości dla poszczególnych metod są 
zbliżone do siebie, szczególnie w przypadku metody Pischla oraz modelu numerycznego belki. 
Dla tych dwóch modeli zaobserwować można niemal idealną zgodność przebiegu siły osiowej 
i  momentu zginającego, które różnią się jedynie w miejscu przyłożenia obciążenia. Warto 
zwrócić uwagę, że różnica ta wynika z bardziej dokładnego odwzorowania, a przez to również 
„wygładzenia” wykresu w przypadku modelu numerycznego. Niemniej jednak, przeszacowanie 
wartości maksymalnych sił i momentów w przypadku metody Pischla nie stwarza 
niebezpieczeństwa awarii konstrukcji. 

Podobnie jak w przypadku pasów drewnianych wykresy momentu zginającego w środniku 
(Rys.  8.5), a więc w najbardziej newralgicznej części konstrukcji, różnią się w nieznacznym 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0

M
o

m
en

t 
[N

m
]

Długość belki [m]

Metoda Pischla

Metoda γ

Abaqus

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0

Si
ła

 [
kN

]

Długość belki [m]

Metoda Pischla

Metoda γ

Abaqus



8 Walidacja analityczna wyników  

 

141 

 

stopniu między sobą. Najniekorzystniej w porównaniu z pozostałymi metodami wypada tutaj 
metoda γ, która ze względu na brak zależności wartości sił przekrojowych od schematu 
obciążenia, zaniża wartości maksymalnych momentów w miejscach przyłożenia obciążenia. 
Badania prowadzone na potrzeby niniejszej pracy jak i badania dostępne w literaturze 
wskazują, że maksymalne naprężenia rozciągające szkło pojawiają się właśnie pod miejscami 
przyłożenia obciążenia i to tam pojawia się pierwsza rysa. Prowadzi to do wniosku, że zarówno 
wartości sił przekrojowych otrzymane metodą Pischla oraz z analizy numerycznej są najbardziej 
zbieżne z wynikami badań. Podobnie jak w przypadku momentu zginającego pas drewniany, 
tutaj również zauważyć można wygładzenie wykresu przypadku modelu numerycznego oraz 
przeszacowanie wartości maksymalnej momentu w przypadku metody Pischla.  

  

Rys. 8.5 Wykres momentu zginającego szklany środnik belki (po lewej) oraz wykres naprężeń ścinających spoinę 
klejową (po prawej) 

 

Rys. 8.6 Naprężenia w przekroju pod siłownikiem wyznaczone w oparciu o metody analityczne (Metoda Pischla 
i Metoda Gamma), numeryczne (ABAQUS) oraz zmierzone w trakcie badań elementów poddanych jedynie 

obciążeniu quasi-statycznemu 

Na wykresie naprężeń ścinających spoinę po długości elementu również uwidacznia się znaczna 
zbieżność między analizami numerycznymi oraz wynikami otrzymanymi z analizy metodą 
Pischla. W przypadku metody γ, naprężenie ścinające jest jedynie zależne od globalnej postaci 
siły ścinającej, co daje wykres naprężeń ścinających jak dla belki w pełni zespolonej. Skończona 
sztywność połączenia między pasami, a środnikiem sugeruje jednak, że naprężenia ścinające 
powinny rozkładać się nieco bardziej płynnie po długości belki, niż wynika to z rozkładu siły 
ścinającej dla rozpatrywanego schematu statycznego belki. Przebiegi naprężeń ścinających 
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spoinę otrzymane z analizy numerycznej oraz wyznaczone metodą Pischla wskazują na 
wyższość tych metod również w tym przypadku.  

 

Rys. 8.7 Naprężenia w przekroju pod siłownikiem wyznaczone w oparciu o metody analityczne (Metoda Pischla i 
Metoda Gamma), numeryczne (ABAQUS) oraz zmierzone w trakcie badań elementów poddanych obciążeniu 

wielokrotnie zmiennemu oraz quasi-statycznemu. 

Dla porównania przeprowadzonych analiz analitycznych i numerycznych, na wykresach 
(Rys. 8.6 i Rys. 8.7) przedstawiono przebiegi naprężeń normalnych do przekroju pod miejscem 
przyłożenia siły. Wyznaczone rozkłady naprężeń metodami analitycznymi oraz numerycznymi 
zostały odniesione do wartości zmierzonych bezpośrednio w trakcie badań belek poddanych 
jedynie obciążeniu quasi-statycznemu (Rys. 8.6) oraz belek poddanych obciążeniu wielokrotnie 
zmiennemu a następnie quasi-statycznemu (Rys. 8.7). Oba wykresy pokazują, że wszystkie 
analizowane metody przewidywania wartości naprężeń w przekroju zespolonym dają 
zadowalające zgodności z eksperymentem. Wartości naprężeń oszacowane zarówno metodami 
analitycznymi jak i numerycznymi w każdym przypadku są większe od wartości uzyskanych 
w badaniach. Wartości zarówno naprężeń, jak i ugięć badanych elementów zostały odczytane 
dokładnie dla takiego samego poziomu obciążenia jak przyjęto do analizy, tj. 4.5 kN. 

Tablica 8.1 Porównanie metod analitycznych i numerycznych z wynikiem eksperymentu 

 

W tablicy 8.1 przedstawiono średnie wartości błędów bezwzględnych oraz względnych 
w odniesieniu do wyników badań eksperymentalnych. Przytoczone porównanie wskazuje, że 
wszystkie zastosowane metody znacznie odbiegają od wartości wynikających z badań, 
w skrajnych przypadkach przeszacowując wartości naprężeń o 21.6%. Ze względu na dużą 
zgodność między wynikami analiz numerycznych i analitycznych, należy jednak sądzić, że 
otrzymane rozbieżności między analizami a badaniami eksperymentalnymi mogą wynikać 
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ABAQUSMetoda γMetoda Pischla

Element
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ze  znacznej zmienności parametrów drewna czy spoiny klejowej. Niemniej jednak, mimo 
znacznych rozbieżności między badaniami a wynikami analiz numerycznych i analitycznych, 
należy zwrócić uwagę na przeszacowanie wartości naprężeń w drewnie i szkle w przypadku 
wszystkich trzech dostępnych metod analizy. Daje to pewien zapas bezpieczeństwa 
w przypadku analizy belek przedstawionych w pracy. 

Przebieg sił i momentów przekrojowych w belce wskazuje, że z dwóch metod analitycznych, to 
metoda Pischla nieco lepiej oddaje rzeczywisty rozkład tych wielkości w belce. Analizując 
rozbieżności między wartościami naprężeń otrzymanych w trakcie badań z tymi uzyskanymi 
w trakcie analiz dochodzimy jednak do wniosku, że najdokładniej wartości naprężeń opisuje 
metoda γ, szczególnie w przypadku szkła. Dla kompletnego porównania metod analitycznych 
z  metodami numerycznymi i wynikami badań eksperymentalnych słuszne wydaje się 
porównanie ugięć elementów zginanych. Ugięcie średnie badanych belek zespolonych przy 
obciążeniu równym 4.5 kN wyniosło 3.94 mm, a ugięcie wyznaczone dla identycznie obciążonej 
belki w przestrzennym modelu numerycznym wyniosło 4.17 mm. Z uwagi na postać metody 
Pischla i brak jawnej postaci sztywności giętnej elementu, analitycznie wyznaczono ugięcie na 
podstawie sztywności wyznaczonej metodą γ, które wyniosło 3.98 mm. Jak widać, mimo dużych 
rozbieżność w przewidywanych wartościach naprężeń, różnica między ugięciem wyznaczonym 
analitycznie i numerycznie, a wartością uzyskaną w trakcie badań doświadczalnych wyniosła 
5.8% błędu względnego. 

8.4 ROZWIĄZANIE ANALITYCZNE BELKI SWOBODNIE PODPARTEJ OBCIĄŻONEJ 

RÓWNOMIERNIE 

8.4.1 Metody analityczne 

 

Rys. 8.8 Oznaczenia używane w trakcie analiz oraz schemat statyczny belki 

Postawione zadanie polega na znalezieniu wartości sił przekrojowych w belce zespolonej za 
pomocą kleju o skończonej sztywności obciążonej jak na schemacie (Rys. 8.8). Na podstawie 
opracowanych równań [65] dla wyznaczania sił przekrojowych oraz wartości naprężeń 
w  poszczególnych elementach składowych belek złożonych drewnianych, zaprezentowano 
wzory do wyznaczania rozwiązania badanej belki. Z dotychczasowych analiz [117] wynika, że 
metoda Pischla pozwala oszacować wartości naprężeń w zespolonych belkach drewniano-
szklanych dokładniej, niż metoda γ. Dokładne rozwiązanie zadania wraz z wyprowadzeniem 
związków między wielkościami przedstawiono w pracy [65], a poniżej zostały przytoczone 
najważniejsze równania z uwagi na postawione zadanie. 

Równanie (8.xx) przedstawia zależność siły osiowej w pasie rozciąganym belki, a równanie 
(8.xxi) średnie naprężenie ścinające w spoinie klejowej między pasem a środnikiem. Kolejne 
dwa równania określają zależność momentu zginającego w pasie rozciąganym (równanie 8.xxii) 
oraz momentu zginającego szklany środnik (równanie 8.xxiii). Celowo ograniczono się jedynie 
do równań wartości sił i momentów dla pasa rozciąganego z uwagi na podwójna symetrią 
przekroju analizowanej belki. Wszystkie użyte oznaczenia zostały zdefiniowane w rozdziale 
8.3.1 oraz na rysunku 8.8.  
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(8.xx) 

(8.xxii) 

(8.xxiii) 

(8.xxi) 
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2
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𝛾𝑃 ∙ (𝑙𝑒𝑓𝑓 − 2 ∙ 𝑥) ∙ 𝑐𝑜𝑠ℎ (
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2
)

] 

𝑀𝑇,𝑃(𝑥) = (𝑀(𝑥) − 𝑁𝑇,𝑃(𝑥) ∙ 2 ∙ 𝑎𝑇) ∙
𝐼𝑇

2 ∙ 𝐼𝑇 + 𝑛 ∙ 𝐼𝐺
 

𝑀𝐺,𝑃(𝑥) = 𝑀𝑇,𝑃(𝑥) ∙
𝑛 ∙ 𝐼𝐺

𝐼𝑇
 

W przypadku analizy belki metodą γ, przedstawione w rozdziale 8.3.2 równania sił i momentów 
wewnętrznych nie zmieniają postaci, gdyż jak już wspomniano, metoda ta nie zależy od 
schematu statycznego elementu.  

8.4.2 Porównanie metod analitycznych i numerycznych 

 

Rys. 8.9 Wykres momentu zginającego (po lewej) i siły rozciągającej (po prawej) dolny pas belki 

Z uwagi na brak dostępnych wyników badań zdecydowano się na porównanie metod 
analitycznych oraz numerycznych wyznaczania sił wewnętrznych dla zespolonej belki 
drewniano-szklanej o wymiarach identycznych jak belki badanej w rozdziale 5. Belka 
wolnopodparta (Rys. 8.8) została obciążona obciążeniem ciągłym równomiernie rozłożonym 
o wartości 2 kN/m. 

Na wykresach (Rys. 8.9 i Rys. 8.10) przedstawiono zestawienie wyników przeprowadzonych 
analiz. Na wykresie (Rys. 8.9) zaprezentowano wykresy momentów zginających oraz siły 
rozciągającej dolny pas belki. Zrezygnowano z prezentacji wykresów dla pasa ściskanego ze 
względu na symetryczną konstrukcję belki. Przebiegi i wartości dla poszczególnych metod są 
zbliżone do siebie, a jedynie w przypadku metody γ zaobserwować można nieznaczne 
przeszacowanie wartości momentów zginających pas względem modelu numerycznego. 

Podobnie jak w przypadku pasów drewnianych wykresy momentu zginającego w środniku 
(Rys. 8.10), a więc w najbardziej newralgicznej części konstrukcji, różnią się w nieznacznym 
stopniu między sobą. W tym przypadku wszystkie analizowane metody dały bardzo dobrą 
zgodność szukanych wartości. Na wykresie średnich naprężeń ścinających spoinę klejową widać 
praktycznie identyczny przebieg dla dwóch metod analitycznych, różniących się nieznacznie od 
wartości uzyskanej z analizy numerycznej. Warto zwrócić uwagę, że wartości naprężeń 
ścinających w spoinie uzyskane metodami analitycznymi stanowią wartość średnią dla każdego 
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przekroju poprzecznego. W rzeczywistości spoina klejowa ma niezerowe wymiary przekroju 
i pewna niezgodność w wartościach tych naprężeń może wynikać z odczytania wartości niższych 
niż średnie w modelu numerycznym.  

  

Rys. 8.10 Wykres momentu zginającego szklany środnik belki (po lewej) oraz wykres naprężeń ścinających spoinę 
klejową (po prawej) 

Porównując powyższe wykresy wnioskować można, że obie metody analityczne w poprawny 
sposób opisują rozkład naprężeń w elemencie pod obciążeniem równomiernie rozłożonym. 
Wartość maksymalna naprężenia normalnego w środniku wyznaczonego metodą γ wynosi 
21.76 MPa co daje przeszacowanie wartości względem modelu numerycznego o 2.5%, 
natomiast wartość naprężenia dla metody Pischla wynosi 21.64 MPa co daje pełną zgodność 
z wartością wyznaczoną Metodą Elementów Skończonych. 

8.5 WNIOSKI I DYSKUSJA WYNIKÓW 

Zarówno zaprezentowane metody analityczne jak i numeryczne analizy zespolonych belek 
drewniano-szklanych pozwoliły uzyskać dobrą zgodność wartości naprężeń z wartościami 
uzyskanymi z badań i analiz numerycznych. Nieco lepszą dokładność wyników uzyskano metodą 
Pischla, jak pokazano w pracy [117] dokładność tej metody względem modelu numerycznego 
wynosi ok 2.5% dla obciążenia w postaci dwóch sił skupionych. Dla obciążenia równomiernego 
metodą Pischla wyznaczono identyczne wartości naprężeń jak podczas analizy numerycznej. 
Dla tych samych przypadków obciążeniowych naprężenia wyznaczone metodą γ okazały się 
niedoszacowane dla obciążenia siłami skupionymi (błąd ok. 7%) oraz nieco przeszacowane dla 
obciążenia równomiernie rozłożonego.  

W odniesieniu do badań eksperymentalnych nie udało się uzyskać zadowalających zgodności 
wyników estymacji analitycznych czy numerycznych z wynikami tych badań. Rozbieżności 
w  szacowaniu naprężeń dochodzące do 21.6% mogły być spowodowane nieco innymi 
parametrami drewna niż te które uzyskano z badań tego materiału lub nieco innego niż 
przewidywano zachowania spoiny klejowej. Spoina klejowa w przypadku belek zespolonych 
o badanej konstrukcji pracuje w bardzo skrępowanych warunkach i mogło się to przyczynić do 
jej „usztywnienia” w trakcie badania. Niemniej jednak, należy zwrócić uwagę na uzyskaną 
bardzo dobrą zgodność ugięcia oszacowanego zarówno metodą analityczną jak i numeryczną 
ze średnim ugięciem belek w trakcie badań.  

Metoda γ, ze względu na prostotę znalazła dotychczas szersze zastosowanie w projektowaniu 
belek złożonych, a jej interpretacja pojawiła się również w normie Eurokod 5 [29]. Autor uważa, 
że metoda ta jest odpowiednia do analizy belek zespolonych drewniano-szklanych obciążonych 
w sposób równomierny. Mimo dużej wartości materiałowego współczynnika bezpieczeństwa 
dla szkła (wg projektu normy europejskiej wynosi 1.8) [33], elementy obciążone punktowo 
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zaleca się poddać dokładniejszej analizie, ze względu na możliwość pojawienia się lokalnych 
konsternacji naprężeń rozciągających w szkle, szczególnie niebezpiecznych dla tego materiału. 
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9 PODSUMOWANIE 

Głównym celem opracowania było poszerzenie wiedzy na temat zespolonych belek drewniano-
szklanych. W tym celu zaprogramowano i przeprowadzono badania zginanych elementów 
drewniano-szklanych oraz klejowego połączenia ścinanego pod obciążeniem wielokrotnie 
zmiennym. W celu jak najlepszego zgłębienia procesu niszczenia belek zespolonych 
przeanalizowano również dostępne metody analizy numerycznej inicjacji i rozwoju zarysowania 
szkła w pakietach metody elementów skończonych oraz przeprowadzono własne analizy 
zginanych elementów. Otrzymane wyniki odniesiono następnie do wyników innych badaczy. Ze 
względu na stosunkowo nowy pomysł konstrukcji belek, zaproponowano model analityczny 
służący wymiarowaniu tego typu elementów i porównano go z modelami proponowanymi 
przez innych badaczy oraz wynikami badań eksperymentalnych i analiz numerycznych. 

W pracy przedstawiono następujące zagadnienia: 

 Prezentację problemu zmęczenia materiałów wbudowanych w elementy poddane 
obciążeniu wielokrotnie zmiennemu. Skupiono się głównie na wielkościach służących 
do opisu zmęczenia materiału oraz pokrótce przybliżono zagadnienie w odniesieniu da 
badanych w pracy materiałów.  

 Przegląd dostępnej literatury przedmiotu. W pracy zaprezentowano dostępną wiedzę 
na temat badanych belek oraz osadzono planowane badania pośród badań innych 
autorów. Temat obciążeń wielokrotnie zmiennych belek zaproponowanych przez 
autora nie był jak dotąd poruszany w pracach badawczych. 

 Badania materiałów wykorzystane do późniejszej budowy belek zespolonych. Badania 
przeprowadzono w celu otrzymania jak najszerszego spectrum parametrów 
materiałów, które mogłyby być przydatne w późniejszych analizach belek zespolonych. 
Najbardziej kompleksowe badania przeprowadzono dla drewna, które jako materiał 
ortotropowy charakteryzuje się największą liczbą parametrów materiałowych modelu 
Hooke’a. Użyte do budowy belek polimery przebadano zarówno pod obciążeniem 
quasi-stałym jak i pod obciążeniem wielokrotnie zmiennym w połączeniu podwójnym 
zakładkowym w próbie ścinania. Szkło zostało przebadane w pozycji identycznej jak 
późniejszy środnik belek zespolonych w próbie quasi-statycznego czteropunktowego 
zginania.  

 Badania zespolonych belek drewniano-szklanych w próbie czteropunktowego zginania 
pod obciążeniem quasi-stałym oraz wielokrotnie zmiennym. Przeprowadzone badania 
zostały podzielone na dwa etapy, z których pierwszy skupiał się na weryfikacji nośności 
wykonanych belek pod obciążeniem quasi-stałym (belki referencyjne), a drugi na 
wpływie obciążenia wielokrotnie zmiennego na nośność zmęczeniową elementów oraz 
późniejszą nośność doraźną i początkową sztywność giętną.  

 Budowę modelu numerycznego połączenia ścinanego, który posłużył do walidacji 
numerycznej pracy zastosowanych polimerów w połączeniu ścinanym. Dodatkowo, 
w analizach modelu zweryfikowano wpływ zastosowanego modelu matematycznego 
opisu materiału na późniejsze wyniki analiz.  

 Budowę modelu numerycznego zespolonej belki drewniano-szklanej w próbie 
czteropunktowego zginania pod obciążeniem quasi-statycznym aż do zniszczenia 
elementu. W trakcie modelowania skupiono się na analizie dostępnych modeli 
zarysowania kruchych materiałów, przeprowadzono własne analizy a następie 
porównano je z wynikami badań własnych oraz innych autorów.  
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 Propozycję modelu analitycznego belek oparty na modelu zaproponowanym przez 
Pischla dla analizy drewnianych belek złożonych. Model został rozbudowany 
i uzupełniony tak, aby umożliwić walidację analityczną prezentowanych belek. Wyniki 
uzyskane w trakcie analizy analitycznej zaproponowanym modelem zostały następnie 
porównane z innymi dostępnymi metodami analitycznymi, wynikami badań 
eksperymentalnych oraz wynikami z analiz numerycznych.  

W odniesieniu do przedstawionych w punkcie 1 tez pracy można wysnuć następujące wnioski: 

 Nośność zmęczeniowa na zginanie zespolonych belek dwuteowych drewniano-
szklanych, w których połączenie między środnikiem a pasami wykonano z podatnego 
kleju poliuretanowego jest większa od wartości momentów wywołanych obciążeniem 
eksploatacyjnym. W trakcie prowadzonych badań zmęczeniowych przy obciążaniu 
elementu do wartości ok. 40% nośności na zginanie przez min. 100 000 cykli obciążenie-
odciążenie nie zaobserwowano oznak zniszczenia zmęczeniowego elementów.  

 Wykonane badania pod obciążeniem quasi-stałym belek, które wcześniej poddane były 
obciążeniu wielokrotnie zmiennemu pozwoliły wykazać, że zadane w badaniach 
obciążenie zmienne nie wpłynęło negatywnie na wartość nośności doraźnej belek na 
zginanie oraz początkowej sztywności giętnej. 

 Proponowane przez autora belki, sposób łączenia pasów ze środnikiem oraz użycie 
podatnego kleju poliuretanowego do wykonania spoiny zapewniają wystarczającą 
nośność zmęczeniową tak wykonstruowanych elementów. 

 Zniszczenie zespolonych belek dwuteowych drewniano-szklanych, w których 
połączenie wykonano z podatnego kleju poliuretanowego niszczą się w sposób ciągliwy 
sygnalizując stan awarii oraz charakteryzują się znaczną nośnością postkrytyczną (po 
wystąpieniu pierwszej rysy w szkle). Uzyskane w trakcie badań wartości nośności 
postkrytycznej belek bardzo dobrze korespondują z wartościami uzyskanymi przez 
innych badaczy tego typu elementów. Uzyskana nośność postkrytyczna badanych 
elementów osiągała wartości dochodzące nawet do 206% wartości obciążenia 
powodującego pierwsze zarysowanie.  

 Kleje poliuretanowe stosowane do zespolenia szkła z drewnem cechują się 
wytrzymałością zmęczeniową większą od naprężeń wywołanych obciążeniem 
użytkowym. W trakcie badań połączenia zakładkowego poddanego obciążeniu 
wielokrotnie zmiennemu przez min. 10 000 cykli zaobserwowano negatywny wpływ 
tego typu obciążenia zarówno na nośność doraźną jak i sztywność początkową. Badania 
pod obciążeniem quasi-statycznym elementów poddanych obciążeniu 
zmęczeniowemu wykazały redukcję nośności połączenia dochodzącą do 52% oraz 
sztywności rzędu 32% w odniesieniu do elementów referencyjnych. Niemniej jednak, 
w trakcie badań nie zaobserwowano zniszczenia zmęczeniowego połączenia. Wartości 
redukcji wytrzymałości i sztywności połączenia są znaczne i należałoby ten problem 
przeanalizować dokładniej. Należy jednak zwrócić uwagę, że podobnego zachowania 
nie zaobserwowano w samych belkach zespolonych.  

 Zastosowanie do budowy środnika laminowanego szkła typu float (annealed) na 
podwójnej warstwie folii PVB przyczyniło się do bardzo bezpiecznego rozwoju 
zarysowania szkła. W momencie pojawiania się i późniejszego rozwoju rys nie 
zaobserwowano odpadających dużych elementów szklanych mogących zranić 
użytkowników tego typu konstrukcji. Nawet przy znacznych wartościach rozwarcia rys, 
szkło było ciągle podtrzymywane na warstwie folii PVB.  

 Zarówno w przypadku belek zespolonych jak i połączenia ścinanego nie 
zaobserwowano znacznej dyssypacji energii w spoinie klejowej w trakcie kolejnych cykli 
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obciążenia-odciążenia, co objawiało się prawie stałym przebiegiem wartości 
przemieszczeń i naprężeń w obciążanym elemencie.  

 Przeprowadzone badania połączenia drewna ze szkłem za pomocą klejów 
poliuretanowych poddanego wielokrotnemu obciążeniu głównie ścinającemu warstwę 
kleju oraz badania pull-off połączenia kleju z łączonymi materiałami pozwoliły określić 
przydatność analizowanych klejów do łączenia drewna ze szkłem. Na podstawie 
wymienionych badań stwierdzono, że najlepszym materiałem spośród analizowanych 
łączącym badane belki jest podatny poliuretan Sika®PS.  

 Podjęty w pracy problem pozwolił na lepsze rozpoznanie metod projektowania belek 
zespolonych drewniano-szklanych, będących bardzo efektywną i relatywnie tanią 
formą belek nośnych w niektórych rodzajach konstrukcji. 

 Zaproponowany w pracy model matematyczny zarysowania materiałów kruchych przez 
zastosowanie niepredefiniowanych rys dyskretnych elementu w metodzie XFEM 
pozwala na zadowalające odwzorowanie postaci zarysowania zespolonych belek 
drewniano-szklanych. Ze względu na nieco ograniczone spektrum dostępnych typów 
elementów skończonych dla tego typu analizy nie pozwala w sposób idealny, jak 
metody stosowane przez innych badaczy („cracking model of concrete”) powielić 
układu rys w elemencie zginanym. Ze względu na możliwość analizy modelu w pakiecie 
ABAQUS/Standard wyniki analiz są jednak znacznie dokładniejsze i pewniejsze oraz nie 
wykazują oscylacji powodowanej przez niekontrolowane zmiany energii kinetycznej 
w modelu.  

 Proponowane w literaturze metody analityczne analizy zespolonych belek drewniano-
szklanych w sposób zadowalający opisują zachowanie zginanego elementu. Należy 
jednak zwrócić uwagę, że nieco bardziej skomplikowane metody analiz, w których 
rozwiązanie zależy nie tylko od sztywności elementu, ale również od jego schematu 
statycznego nadają się do analizy belek o dowolnym schemacie statycznym. Prostsze 
metody analizy elementów, w których rozwiązanie zależy jedynie od sztywności 
elementu, charakteryzują się dobrą zgodnością wyników z wynikami numerycznymi 
tylko w przypadku belek obciążonych w sposób ciągły. W przypadku belek obciążonych 
punktowo metody te prowadzą do znacznego niedoszacowania wartości 
maksymalnych naprężeń rozciągających w środniku szklanym.  

Podane powyżej wnioski oparte są na ograniczonej i powtarzalnej próbie badawczej, dlatego 
też nie mogą być traktowane jako uniwersalne dla podobnych belek zespolonych.  

Na podstawie przeprowadzonego przeglądu dostępnej literatury oraz po przeprowadzeniu 
badań autorskich zaleca się przeprowadzenie dodatkowych badań tego typu elementów 
w przyszłości, a w szczególności: 

 Badania wpływu obciążenia wielokrotnie zmiennego na nośność zespolonych belek 
drewniano-szklanych przy innych niż zaproponowane w pracy poziomach wytężeń oraz 
częstotliwościach cykli obciążenie-odciążenie. Przeprowadzenie kompleksowych 
badań zagadnienia pozwoli na ewentualne skonstruowanie krzywych Wöhlera dla 
materiałów poliuretanowych wykorzystywanych do łączenia elementów.  

 Badania wpływu obciążenia wielokrotnie zmiennego i obciążenia dynamicznego 
pochodzenia sejsmicznego na nośność zespolonych belek drewniano-szklanych, 
w   których spoina klejowa wykonana została z materiałów o różnej sztywności 
postaciowej. 

 Badania klejów poliuretanowych poddanych obciążeniom długotrwałym oraz 
wielokrotnie zmiennym w prostych stanach odkształcenia. 
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 Badania zespolonych belek drewniano-szklanych podanych długotrwałemu obciążeniu 
zginającemu. Badania powinny skupić się na wpływie stałego obciążenia zginającego na 
pełzanie i relaksację kleju, pełzanie drewna oraz zmęczenie statyczne szkła.  

 Badania wpływu promieniowania UV oraz podwyższonej temperatury na nośność 
zginanych zespolonych belek drewniano-szklanych. Jest to zagadnienie o tyle istotne, 
że planowanym przeznaczeniem tego typu elementów są stropodachy, w tym 
stropodachy przezierne. Dostępne są w literaturze badania wpływu wymienionych 
czynników na poszczególne materiały, ale zasadne wydaje się przebadanie również 
całych belek zespolonych. 

 Badania zginanych belek zespolonych, w których pasy zostały wykonane 
z   nowocześniejszych materiałów drewnopochodnych, takich jak LVL czy LSL. 
Wykorzystanie tego typu materiałów pozwoli uniknąć ewentualnych nieciągłości 
i lokalnych osłabień, szczególnie pasów rozciąganych. 
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STRESZCZENIE 

Od około dwóch dekad obserwowany jest coraz większy wzrost zainteresowania szkłem jako 
konstrukcyjnym materiałem nośnym. Jest to tendencja o tyle zrozumiała, że dla użytkowników 
oraz architektów przeźroczyste elementy nośne nadają obiektom budowlanym lekkości 
i efektownego wyglądu. W związku z rosnącą popularnością w literaturze można znaleźć coraz 
więcej badań wszelkiego rodzaju konstrukcyjnych elementów szklanych, najczęściej 
w  zespoleniu z innymi materiałami. Jednym z typów takich elementów są dwuteowe belki 
zespolone drewniano-szklane. Belki zespolone drewniano-szklane pozwalają wykorzystać 
najsilniejsze cechy obu materiałów. W przypadku szkła jest to sztywność i duża wytrzymałość 
na ściskanie, natomiast w przypadku drewna duża ciągliwość, zdolność do uplastycznienia 
i   łatwość obróbki. Połączenie tych dwóch materiałów odbywa się przez warstwę klejową. 
Głównym problemem pojawiającym się podczas doboru kleju zespalającego jest jego 
wymagana sztywność, która ze względu na różny charakter obciążeń jest diametralnie różna. 
Dla obciążeń statycznych najlepsze są kleje o dużej sztywności zapewniające pełne zespolenie, 
a dla obciążeń dynamicznych (wielokrotnie zmiennych lub sejsmicznych) kleje o małej 
sztywności zabezpieczające szkło przed zniszczeniem. 

Dotychczasowe badania zespolonych belek drewniano-szklanych polegały na obciążaniu 
quasi-statycznym elementów badawczych w próbie czteropunktowego zginania, aż do 
całkowitego zniszczenia. We wszystkich prowadzonych badaniach, gdzie środnik zrobiony był 
ze szkła typu float (annealed) zaobserwowano dwie główne cechy tak przygotowanej 
konstrukcji: równomierny odstęp między rysami w szkle oraz znaczną nośność postkrytyczną 
takiego elementu sięgającą nawet 200% siły rysującej szkło. Zastosowanie szkła float przy tych 
belkach zapewnia utrzymanie sztywności elementu, nawet po zarysowaniu szkła ze względu na 
efekt zakleszczania się dużych kawałków szyby i dalszego przenoszenia ścinań. Drewno 
zapewnia ciągliwość i tworzy „mosty” dla rysy w szkle. We wszystkich badaniach belek 
zespolonych drewniano-szklanych, gdzie środnik wykonany był ze szkła float (annealed) belki 
finalnie wyczerpały swą nośność przez zniszczenie pasa drewnianego. Podobnej cechy nie 
wykazywały belki ze środnikami ze szkła pół-hartowanego i hartowanego w których pierwsze 
zarysowanie szkła powodowało całkowite zniszczenie elementu. 

Badania prowadzone na potrzeby niniejszej dysertacji polegały na weryfikacji wpływu 
obciążenia wielokrotnie zmiennego na nośność zmęczeniową oraz doraźną zespolonych belek 
drewniano-szklanych. Belki złożone ze środnika szklanego oraz pasów drewnianych 
połączonych klejem poliuretanowym badano w próbie czteropunktowego zginania 
quasi-statycznego (elementy referencyjne) oraz pod obciążeniem wielokrotnie zmiennym. 
W związku z brakiem widocznych uszkodzeń zmęczeniowych elementy zostały poddane próbie 
zginania pod obciążeniem quasi-stałym w celu weryfikacji wpływu obciążenia dynamicznego na 
nośność doraźną elementów. Środniki belek zostały zbudowane ze szkła laminowanego typu 
float (annealed) na podwójnej warstwie folii PVB, a pasy wykonano z wyselekcjonowanego 
drewna jodłowego.  

Przeprowadzone badania poszczególnych materiałów pozwoliły na dokładne określenie ich 
właściwości fizycznych. Drewno, jako materiał ortotropowy, zostało przebadane pod kątem 
weryfikacji odpowiedzi materiału przy ściskaniu, rozciąganiu i zginaniu, zarówno wzdłuż jak 
i w poprzek włókien. Szkło zostało przebadane dla identycznych gabarytów oraz w identycznej 
pozycji jak późniejsze środniki belek w próbie czteropunktowego quasi-statycznego zginania. 
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Z  uwagi na decydujący wpływ spoiny klejowej na stopień zespolenia belki przebadano trzy 
różne kleje poliuretanowe, różniące się głównie sztywnością postaciową. Wykorzystane 
polimery poddano badaniom w prostych stanach naprężenia (ściskani i rozciąganie) oraz 
w   połączeniu z drewnem i szkłem w próbie ścinania pod obciążeniem quasi-stałym oraz 
zmęczeniowym. Tak przeprowadzone kompleksowe badania ułatwiły wybór 
najodpowiedniejszego kleju do wykonania belek zespolonych oraz pozwoliły na lepsze 
przewidzenie zachowania się belek zespolonych i właściwe oddanie materiałów w modelach 
numerycznych. 

Ze względu na utrudniony dostęp do samego połączenia ścinanego w trakcie badań kleju 
w próbie prostego ścinania stworzono płaski model numeryczny tego połączenia przy użyciu 
komercyjnego pakietu Metody Elementów Skończonych ABAQUS. Model ten, po 
wcześniejszym zdefiniowaniu właściwości mechanicznych materiałów posłużył do lepszego 
rozpoznania rozkładu naprężeń w połączeniu oraz porównaniu modelu hipersprężystego 
materiału z modelem sprężystym. Ponadto, przeprowadzono również analizę wpływu efektu 
Mullina w przypadku modelowania materiałów polimerowych oraz postaci zniszczenia takiego 
połączenia. Dla lepszego przybliżenia omawianych problemów czytelnikowi, wszystkie 
z wymienionych pojąć i modeli materiałów zostały przystępnie wyjaśnione.  

Po dokładnym określeniu parametrów materiałów składowych oraz weryfikacji modeli 
matematycznych polimerów w prostym modelu zbudowano model przestrzenny zespolonej 
belki drewniano-szklanej. Model numeryczny zbudowany w pakiecie ABAQUS dokładnie 
odwzorowywał belki użyte w trakcie badań, zarówno pod kątem geometrii jak i schematu 
statycznego. Z uwagi na to, że mimo pojawiania się rys w szklanych środnikach wszystkie 
badane belki charakteryzowały się znaczną nośnością postkrytyczną, główny nacisk w analizie 
modeli belek położono na zarysowanie szkła oraz wyczerpanie nośności kleju. Do analizy 
zarysowania wykorzystano model rys dyskretnych w Rozszerzonej Metodzie Elementów 
Skończonych (XFEM), jednak przybliżono czytelnikowi również inne sposoby modelowania 
problemu zarysowania materiałów kruchych. 

Poruszany w pracy typ konstrukcji jest stosunkowo młodym rozwiązaniem, w związku z czym 
przeprowadzono również próbę walidacji analitycznej rozwiązania dla zespolonych belek 
drewniano-szklanych. Proponowane do tej pory metody analizy zespolonych belek 
drewniano-szklanych są metodami stosunkowo prostymi, ale jak pokazano w pracy dla 
niektórych schematów statycznych belek okazują się bardzo niedokładne, powodując znaczne 
niedoszacowania naprężeń rozciągających, głównie w szklanych środnikach. W związku 
z  powyższym zaproponowano bardziej skomplikowaną metodę analizy oparta na pracach 
Pischla dla belek drewnianych złożonych, a otrzymane wyniki porównano z dotychczas 
proponowanymi metodami analitycznymi, wynikami badań doświadczalnych oraz analiz 
numerycznych. 
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ABSTRACT 

Growing interest in glass as a construction material can be seen for about two decades. This 
tendency can be easy understood because of lightweight and attractive appearance of such 
structures for users and architects as well. Due to the growing popularity, more and more 
studies of all kinds of structural glass elements can be found in literature, most often 
composited with other materials. Composite timber-glass I-beams are one the types of such 
elements. Composite timber-glass I-beams allow to use the strongest features of both 
materials. In the case of glass it is rigidity and high compressive strength, whereas in the case 
of timber, high ductility, ability to plasticize and ease of processing. The connection of these 
two materials is realized through the adhesive layer. The main problem encountered during the 
adhesive selection is its required stiffness, which due to the different load origin is diametrically 
different. For static loads, the best adhesives are those with high stiffness for full composition, 
and for dynamic loads (multi-variable or seismic) adhesives with low stiffness to protect the 
glass from damage are the best. 

Previous studies of composite timber-glass I-beams consisted of quasi-static load tests in a four-
point bending test until complete breakage. In all of those studies where the web was made of 
float (annealed) glass, two main structure features were observed: the even spacing between 
the cracks in the glass and the significant post breakage capacity of such elements reaching up 
to 200% force causing first crack in glass. The element remains rigid after the glass cracking due 
to the effect of jamming large pieces of glass and further transfer of shear forces caused by 
usage of float glass. Timber provides ductility and creates "bridges" for the cracks appeared in 
the glass. In all tests of composite timber-glass beams where the web was made of float 
(annealed) glass the beams finally exhausted their capacity by timber flange breakage. Beams 
with heat-strengthened and fully-tempered glass webs did not present a similar feature and 
the first glass crack caused complete breakage of the element. 

All researches which were carried out on the purposes of this thesis consisted of the influence 
of multi-variable load on the fatigue capacity verification and the instantaneous capacity of 
composite timber-glass I-beams as well. Composed of glass web and timber flanges beams 
where the joint was made by polyurethane adhesive were tested in four-point quasi-static 
bending test (reference elements) and under multi-variable loading. Due to the lack of visible 
fatigue damage, beams were subjected to bending test under quasi-static load to verify the 
effect of dynamic load on the instantaneous capacity of the components. Investigated beams 
were made of float (annealed) laminated glass on a double layer of PVB film and flanges made 
of selected fir timber. 

Carried out investigation of each material allowed to determine precisely their physical 
properties. Timber as an orthotropic material has been tested to verify the material's response 
to compression, tension and bending for longitudinal and transversal directions to the grains. 
The glass was tested for identical dimensions and in the same position as the following beams’ 
webs in a four-point quasi static bending test. Due to the decisive influence of the adhesive 
layer on the compositeness grade, three different polyurethane adhesives were investigated. 
They differ mainly by the bulk modulus. All three investigated polymers were subjected to 
simply stress tests (uniaxial compression and tension), and under multi-variable and quasi-
static and fatigue shear test of double lap joint between glass and timber. Carried 
comprehensive investigations allow to select the most suitable adhesive for composite I-
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beams. Moreover, they allow better prediction of the composite I-beams behaviour and the 
proper materials parameters for numerical models. 

Due to the difficult access to the double lap joint during the shear test a flat numerical model 
of this joint was created using the Finite Element Method software ABAQUS. Strictly defined 
material properties in the model allowed to better understand the stress distribution in the 
joint. Furthermore, the comparison of the hyperplastic material model and elastic material 
model was made. In addition, an analysis of the Mullin effect influence on polymers modelling 
and the breakage history of such a joint were also carried out. For a better understanding all 
discussed problems, material models and analysis types have been explained to the reader. 

When the detailed material parameters were stated and the simply models of double lap joint 
were analysed a model of the composite timber-glass I-beam was built. The numerical model 
was built in the ABAQUS software and it was directly reproduction of the investigated beams, 
both geometric and static. The main focus during beam model analysis was on the cracking of 
the glass and the depletion of the adhesive due to the observation that all investigated beams 
had considerable postcritical capacity (after first crack in glass appeared). Discrete cracks model 
was used for crack analysis in the Extended Finite Element Method (XFEM). The reader was also 
introduced to other ways of modelling cracks in fragile materials. 

Analysed type of structure in the thesis is a relatively young solution. Therefore an analytical 
validation for composite timber-glass I-beams has also been carried out. So far proposed 
method of composite timber-glass I-beams analysis is relatively straightforward. As shown in 
the work, for some static schemes they appear to be very inaccurate causing considerable 
underestimation of the cracking stresses mainly in glass webs. Therefore, a more complex 
method of analysis based on Pischl's work on composite timber beams was proposed in the 
thesis. Results of both analytical methods were compared with experimental results and 
numerical analyses. 


