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Wykaz ważniejszych oznaczeń 
 
A - pole przekroju porzecznego 
Aef - pole przekroju efektywnego 
Ai - pole przekroju poszczególnych płyt przekroju poprzecznego 
Ao - pole powierzchni sklejenia w testach próbek kleju 
A5 - wydłużalność stali 
Do - współczynnik pomocniczy w obliczeniach 
E - moduł Younga dla stali 
Ea  - moduł Younga dla kleju 
Ei  - moduł Younga wewnętrznego elementu klejonego 
Eo  - moduł Younga zewnętrznego elementu klejonego 
Et  - moduł styczny  
F - siła normalna  
Fe - wartość siły w próbie stycznego rozciągania próbek stalowych dla granicy plastyczności    
Fm - wartość siły w próbie stycznego rozciągania próbek stalowych dla granicy     
              wytrzymałości   
Fmax  - obciążenie maksymalne przy badaniu na rozciąganie 
G - moduł Kirchhoffa dla stali 
Ga - moduł Kirchhoffa dla kleju 
Gi - moduł Kirchhoffa dla wewnętrznego elementu klejonego 
Go - moduł Kirchhoffa dla zewnętrznego elementu klejonego 
Iv  - moment bezwładności części przekroju brutto czynnej przy ścinaniu 
Je  - moment bezwładności przekroju efektywnego 
KT  - styczna macierz sztywności 
L  - długość 
L0 - długość bazy pomiarowej próbki stalowej w próbie rozciągania 
Lu - długość bazy pomiarowej po zerwaniu próbki stalowej 
Mcr  - składnik nośności na zginanie związany z krytycznymi naprężeniami ścinającymi 
Mfr  - składnik nośności na zginanie związany z wytworzeniem się przegubów plastycznych w           
              pasach 
Mg  - moment gnący na końcu połączenia, 
Mt  - składnik nośności na zginanie związany z pracą pola ciągnień 
Mpl  - nośność plastyczna przy zginaniu całkowitego przekroju poprzecznego 
MplC  - moment plastyczny w pasach blachownicy 
MplD - moment plastyczny w pasach blachownicy 
MplNc  - nośność plastyczna przy zginaniu pasa ściskanego blachownicy 
MplNt  - nośność plastyczna przy zginaniu pasa rozciąganego blachownicy 
MRehyb  - nośność na zginanie hybrydowego przekroju efektywnego 
MRfe  - nośność na zginanie przekroju złożonego z efektywnych części pasów 
MRwe  - nośność na zginanie przekroju złożonego z efektywnych części środników 
Mu  - nośność graniczna na zginanie 
MRvhyb - zredukowana nośność na zginanie przekroju hybrydowego brutto 
N  - siła podłużna od obciążenia zewnętrznego 
Npl  - nośność plastyczna przy rozciąganiu przekroju poprzecznego 
Ny  - siła normalna w połączeniu klejonym 
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Nxy - siła styczna w połączeniu klejonym 
Pkr - siła krytyczna  
Pt - siła ścinająca w testach próbek kleju 
Pult - siła niszcząca w badaniach doświadczalnych dźwigarów  
R - promień krzywizny 
Re - wartość charakterystyczna granicy plastyczności stali 
Rm - wytrzymałość stali na rociąganie 
Rt - wytrzymałość kleju na ścinanie 
S - moment statyczny przekroju względem osi obojętnej 
S0 - pole przekroju próbki stalowej w próbie rozciągania    
T  - temperatura pracy połączenia 
Tu  - temperatura utwardzania spoiny klejowej 
Vu - nośność graniczna przekroju na ścinanie 
Vcr - składnik nośności na ścinanie wynikający z krytycznych naprężeń ścinających 
Vfr - składnik nośności na ścinanie związany z wytworzeniem się przegubów plastycznych w 

pasach 
VRe  - nośność przekroju na ścinanie w stanie krytycznym 
Vt - składnik nośności na ścinanie związany z pracą pola ciągnień 
 
aw - długość płyty środnika 
a0 - grubość próbki stalowej w próbie rozciągania    
b - szerokość połączenia klejonego 
bs - szerokość ściskanej ścianki przekroju 
bef - szerokość efektywna płyty 
bfl  - szerokość pasa 
bw - szerokość płyty środnika 
b0 - szerokość próbki stalowej w próbie rozciągania    
c  - długość połączenia klejonego 
cc - zasięg stref plastycznych w pasie ściskanym 
ct - zasięg stref plastycznych w pasie rozciąganym 
dk - grubość warstwy kleju w testach klejów 
e - mimośród obciążenia 
fi  - wektor węzłowych sił wewnętrznych 
fdf  - obliczeniowa granica plastyczności pasów 
fdw - obliczeniowa granica plastyczności środników 
fy  - granica plastyczności stali 
fyw - granica plastyczności stali środnika 
g - szerokość pola ciągnień 
gi  - wektor sił niezrównoważonych 
hw  - wysokość środnika blachownicy 
k - współczynnik pomocniczy w obliczeniach 
kσ  - współczynnik uwzględniający warunki podparcia i obciążenia płyty dla naprężeń  
              normalnych 
kτ  - współczynnik uwzględniający warunki podparcia i obciążenia płyty dla naprężeń  
              stycznych 
l  - długość połączenia klejonego  
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lo  - początkowa długość odcinka pomiarowego próbki 
q  - wektor obciążenia zewnętrznego 
t - grubość łączonych elementów 
ta - grubość warstwy kleju  
tfl - grubość pasa 
ti - grubość wewnętrznego  elementu klejonego  
to - grubość zewnętrznego  elementu klejonego  
ts - grubość ściskanej ścianki przekroju 
tw - grubość płyty środnika  
u - ugięcie belki w środku rozpiętości 
up - ugięcie belki nad podporą  
w - przemieszczenie boczne środników 
wi  - stowarzyszony z konkretną funkcją własną współczynnik skalujący 
y  - odległość włókna od osi obojętnej 
 
αa - współczynnik rozszerzalności liniowej kleju 
αi - współczynnik rozszerzalności liniowej wewnętrznego elementu klejonego 
αa - współczynnik rozszerzalności liniowej zewnętrznego elementu klejonego 
γ - odkształcenie kątowe  
β - współczynnik pomocniczy w obliczeniach 
ge - odkształcenia kątowe kleju w zakresie sprężystym 
γmax  - maksymalne odkształcenie kątowe 
gp - odkształcenia kątowe kleju w zakresie plastycznym 
γM1  - częściowy materiałowy współczynnik bezpieczeństwa  
θ - kąt nachylenia pola ciągnień 
ε - odkształcenie liniowe 
εmax - maksymalne odkształcenie główne 
εmin  - minimalne odkształcenie główne  
εz - wydłużenie względne  
ε0 - odkształcenie pomierzone za pomocą rozety prostokątnej dla kąta 0o 
ε45 - odkształcenie pomierzone za pomocą rozety prostokątnej dla kąta 45o  
ε90 - odkształcenie pomierzone za pomocą rozety prostokątnej dla kąta 90o 
λ - współczynnik pomocniczy w obliczeniach 

pλ   - względna smukłość płytowa 
λw - smukłość płytowa środnika 
μ  - współczynnik długości wyboczeniowej 
ν - współczynnik Poissona 
ρ - promień krzywizny włókna 
σ - naprężenie normalne 
σcra - średnie naprężenie normalne w przekroju poprzecznym  
σcri - naprężenie normalne w i-tej płycie przekroju poprzecznego  
σd - naprężenie maksymalne  
σki - naprężenia krytyczne  
σmax, - maksymalne normalne naprężenie główne 
σmin  - minimalne normalne naprężenie główne 
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σN  - naprężenie normalne (w narożu ramy) 
σo - naprężenia normalne w elementach klejonych połączenia poza spoiną  
σr  - promieniowe naprężenie normalne  
σy

t - naprężenie rozciągające w polu ciągnień  
σy

o  - naprężenie normalne w przekroju środnika od obciążenia zewnętrznego 
σz

a - maksymalne naprężenie rozciągające dla próbki kleju  
τ - naprężenie ścinające 
τa  - wypadkowe naprężenie styczne w warstwie kleju 
τB  - wytrzymałość kleju na ścinanie 
τcr - krytyczne naprężenia ścinające w środniku 
τp - plastyczne naprężenie styczne kleju 
τy  - wytrzymałość kleju na ścinanie  
τyz

a
  - naprężenie styczne w warstwie kleju w płaszczyźnie yz 

τxy
a - naprężenie styczne w warstwie kleju w płaszczyźnie xy 

τxy
i  - naprężenie styczne w przekroju środnika od obciążenia zewnętrznego 

τxz
o

  - naprężenie styczne w przykładce 
iφ  - funkcja własna  
Lφ  - współczynnik zwichrzenia  
peϕ   - współczynnik niestateczności w stanie nadkrytycznym 

pvϕ   - współczynnik niestateczności lokalnej przy ścinaniu 
χw  - współczynnik niestateczności przy ścinaniu 
ψ  - stosunek maksymalnych naprężeń ściskających do maksymalnych naprężeń   

rozciągających środnik 
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1. Wprowadzenie 

 

1.1 Ogólna charakterystyka konstrukcji klejonych 

 

 Blachownice stalowe kształtowane są przez odpowiednie połączenie ze sobą 

poszczególnych elementów tj. pasów, środników, żeber lub przepon. Tradycyjne metody łączenia 

tych elementów takie jak: spawanie, nitowanie, śrubowanie czy zgrzewanie stosowane są od 

wielu lat i uważane za niezawodne. Metody te posiadają jednak wady, które w pewnych 

przypadkach ograniczają zakres ich stosowalności.  

 Spawanie wprowadza naprężenia własne, które albo koncentrują się w elementach, albo 

wyzwalają w nich odkształcenia w szczególności w elementach cienkich. Uniemożliwione jest 

także spawanie niektórych typów metali ze sobą np. stali i aluminium. Podczas łączenia metali 

takich jak miedź i jej stopy ze stalą wytwarza się korozja bimetaliczna związana z różnicą 

potencjałów elektrochemicznych tych materiałów. Spawanie blach ocynkowanych wiąże się ze 

zniszczeniem powłoki galwanicznej i wydzieleniem trujących gazów. Ponadto zgodnie z [55] 

najważniejsze przyczyny ograniczeń w stosowaniu połączeń spawanych są następujące: 

a) elementy konstrukcji wykonane są ze stali trudno spawalnej, co jest często spotykane przy 

remontach mostów o długim okresie użytkowania (stal zgrzewana), 

b) występują odpowiedzialne spoiny (nośne) w pozycji i w miejscu, które uniemożliwiałyby 

wykonanie takich spoin bez wad na placu budowy nawet przez doświadczonych 

spawaczy, 

c) liczba spoin do wykonania jest znaczna i wprowadzona w konstrukcję ilość ciepła może 

spowodować powstanie deformacji (i naprężeń) trudnych do usunięcia w warunkach 

polowych. 

 
Nitowanie i łączenie śrubami powoduje nierównomierny rozkład naprężeń, a w miejscu 

łączenia nitów powstają spiętrzenia naprężeń. Przy łączeniu aluminium nity wyrywają rodzimy 

materiał, a także powodują rozbijanie otworów pod nitami. Połączenia przy pomocy nitów i śrub 

nie zabezpieczają przed korozją zarówno bimetaliczną jak i środowiskową. Zgrzewanie wymaga 

zastosowania specjalnych urządzeń. Powoduje ono spiętrzenie naprężeń (zgrzewanie punktowe), 

a także istnieją trudności w uzyskaniu szczelności połączenia. 
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Powyższe przyczyny sprawiają, że w pewnych warunkach zastosowanie innej technologii 

łączenia elementów konstrukcji, którą może być technika klejenia, staje się zasadne. Klejenie 

cechuje się prawie równomiernym rozłożeniem naprężeń w połączeniu i przeniesieniem siły 

przez całą płaszczyznę przylegania. Dzięki temu nie występuje gwałtowne spiętrzenie naprężeń 

tak, jak ma to miejsce w przypadku łączników trzpieniowych i zgrzewania punktowego. Unika 

się także dodatkowych naprężeń wstępnych – termicznych, których nie można wyeliminować 

przy łączeniu elementów poprzez spawanie. Eliminacja miejscowych pól naprężeń termicznych, 

obok równomiernego rozkładu naprężeń w skleinie, to podstawowa cecha połączeń klejonych. 

Stosując technikę klejenia można bezpośrednio łączyć ze sobą różne typy metali, ponieważ w tej 

technice nie występują utrudnienia typowe dla spawania czy stosowania łączników 

trzpieniowych. Płaszczyzny przylegania poszczególnych elementów są zabezpieczone przed 

korozją zarówno bimetaliczną (różne potencjały elektrochemiczne) jak również środowiskową 

(szczelność połączenia). Ponadto klejenie nie narusza struktury łączonych elementów, poprawia 

sztywność złącza, a konstrukcja klejona jest lżejsza niż wykonana inną techniką. 

Stosowanie połączeń klejonych nie znajdowało w budownictwie do tej pory [62] szerszego 

zastosowania ze względu na: 

a) małą wytrzymałość klejów w stosunku do wytrzymałości stali, 

b) procesy starzenia powodujące obniżenie wytrzymałości skleiny w czasie, 

c) małą odporność połączenia na obciążenia dynamiczne, 

d) trudność wykonania złącza ze względu na konieczność unieruchomienia elementów 

łączonych, 

e) małą odporność na wysoką temperaturę (>200oC). 

Do wymienionych powyżej wad należy zaliczyć także utrudnienia związane z 

przygotowaniem powierzchni (piaskowanie, odtłuszczenie, trawienie) oraz czas wiązania, który 

musi być uwzględniony podczas projektowania.  

Wskutek szybkiego rozwoju przemysłu chemicznego i jego nowych możliwości technicznych 

i technologicznych, radykalnej poprawie uległy właściwości klejów. W związku z tym kleje 

znalazły obecnie dużo szersze zastosowanie. Technikę klejenia można spotkać w [98]: 

a) budowie maszyn: naklejanie prowadnic w obrabiarkach, przyklejanie poszyć obudów 

maszyn; klejenie zbiorników na wióry i olej, 
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b) uszczelnianiu w przemyśle stoczniowym: klejenie ścian działowych zbiorników, 

uszczelnienie przejść kablowych, naklejanie izolacji zbiorników z gazami ciekłymi, 

c)  w transporcie: klejenie poszyć autobusów, przyklejenie usztywnień karoserii, 

przyklejenie błotników, 

d) w budowie dźwignic: klejenie podestów aluminiowych i stalowych, klejenie poszyć 

kabin; powłoki antypoślizgowe, 

e) w kolejnictwie: montaż stolików, siedzeń, półek bagażowych; przyklejenie usztywnień do 

konstrukcji; klejenie rozjazdów w szynach kolejowych, 

f) w chłodnictwie: klejenie i łączenie płyt warstwowych, uszczelnienie chłodni, przyklejenie 

„ryflowanej” blachy do podłogi, 

g) w budownictwie: łączenie szyb zespolonych, przyklejenie elementów elewacji, klejenie 

stolarki aluminiowej, klejenie dachówki bitumicznej. 

Oprócz wymienionych powyżej obszarów zastosowania klejów, autorzy prac [62,103,114] 

wskazują na konstrukcje inżynierskie, przy budowie których została zastosowana technika 

klejenia, a mianowicie: przy zespoleniu za pomocą kleju żelbetowych płyt prefabrykowanych ze 

stalowymi dźwigarami w Borku Wielkim i Mieleszynku, przy budowie wiaduktu w Rudzie 

Śląskiej w 1969 r. (przyklejono taśmy stalowe w miejscach zwiększonych momentów ujemnych),  

przy klejeniu wykładzinowych metalowych ścian osłonowych. W 1956 roku w Marl-Hüls nad 

rzeką Lippe-Seitenkanal w Niemczech wykonano próbną konstrukcję mostową, w której 

połączenia były wykonane jako klejone a śruby zastosowane jedynie na wypadek awarii (rys.1.1 i 

1.2). Przeprowadzony w 2006 roku przegląd konstrukcji mostu (50 lat użytkowania!) potwierdził 

nienaruszoną strukturę i poprawną pracę połączeń klejonych. Śruby umieszczone w otworach 

powiększonych nie biorą udziału w przenoszeniu obciążeń. Warto wspomnieć, że powyższe 

prace powstały w latach 60-tych i 80-tych ubiegłego wieku. Technikę klejenia wykorzystano 

także przy wzmacnianiu konstrukcji nośnej stacji kolejowej w Kolonii w Niemczech (rys.1.3), 

gdzie przyklejono dodatkowe blachy do środników dźwigarów (miejsce doklejenia oznaczone 

strzałkami). W przypadku konstrukcji żelbetowych szeroko rozpowszechnione jest stosowanie 

przyklejanego zewnętrznego zbrojenia w postaci płaskowników stalowych, a szczególnie taśm i 

mat kompozytowych [55].  
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Rys.1. 1 Most w Marl-Hüls nad Lippe-Seitenkanal (zbudowany w 1956)  

 
Rys.1. 2 Szczegół konstrukcyjny połączenia w węźle kratownicy 
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Rys.1. 3 Dźwigar z doklejonymi do środników elementami płytowymi 

 

1.2 Mechanizmy pracy połączenia klejonego 

 W procesie klejenia wykorzystywane są takie zjawiska jak: adhezja i kohezja. Adhezja 

lub przyczepność kleju jest to zdolność przywierania z określoną siłą do powierzchni materiałów. 

Składa się na nią zespół zjawisk, których podstawą są oddziaływania międzycząsteczkowe. 

Kohezja, czyli wewnętrzna spoistość materiału, oznacza jego zdolność przeciwstawienia się 

zniszczeniu. Połączenie klejone okazuje się przy analizie fizykochemicznej układem 

skomplikowanym. Występują w nim warstwy pokazane schematycznie na Rys.1.4 [41]. 
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Rys.1. 4 Struktura warstwowa połączenia klejowego [41] 

 Znane są dwie teorie pracy połączenia klejowego [41]. Pierwsza to teoria adhezji 

mechanicznej, wg której wytrzymałość skleiny jest efektem zazębienia się stwardniałej warstwy 

kleju i przypowierzchniowych warstw łączonych elementów. Druga teoria to teoria adhezji 

właściwej, wg której o wytrzymałości skleiny decyduje chemiczny charakter stykających się w 

połączeniu ciał. Działanie sił dyspersyjnych, indukcyjnych i elektrostatycznych między 

cząsteczkami tych ciał musi doprowadzić do stanu, któremu odpowiada minimum energii. 

 Za odpowiednią nośność połączenia odpowiedzialne są aktywne siły kohezji i adhezji 

[69]. Jeśli jedna lub obie siły są przekroczone wskutek istnienia odpowiedniego stanu naprężenia, 

to następuje zniszczenie połączenia. Zniszczenie o charakterze „kohezyjnym” powstaje w 

warstwie kleju łączącego elementy i jest wynikiem zniszczenia połączeń międzycząsteczkowych. 

Zniszczenie o charakterze „adhezyjnym” następuje pomiędzy warstwą kleju a łączonym 

elementem i cechuje się separacją łączonych materiałów (klej-metal). Istnieje także zniszczenie o 

łącznym charakterze „kohezyjnym”, i „adhezyjnym”. Rozkład sił kohezyjnych i adhezyjnych w 

połączeniu oraz postacie zniszczenia połączenia klejowego zostały przedstawione odpowiednio 

na Rys. 1.5 i Rys. 1.6. 
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Rys.1. 5 Rozkład sił kohezyjnych i adhezyjnych w połączeniu klejonym [71] 

 

 

 
Rys.1. 6 Postacie zniszczenia połączenia klejonego [71] 

  

1.3 Trwałość połączeń klejonych 

 W pracy [71] wskazano obok sił kohezji i adhezji następujące czynniki, od których zależy 

wytrzymałość i odkształcalność połączeń klejonych, a mianowicie: charakter stanu powierzchni 

sklejanych części, skurcz i naprężenia wewnętrzne, współczynnik liniowej rozszerzalności 

cieplnej kleju i elementów złożonych, temperatura i czas utwardzania kleju, nacisk na połączenie 

w trakcie jego utwardzania grubość skleiny. Odpowiednie przygotowanie powierzchni zapewnia 

prawidłowe przyleganie warstwy kleju do powierzchni łączonych elementów, co wyraźnie 

podnosi wytrzymałość połączenia. Zbyt duże zróżnicowanie współczynników rozszerzalności 

cieplnej αt kleju i materiałów łączonych może być jedną z przyczyn zniszczenia połączenia 

klejowego. Naprężenia wewnętrzne w warstwie kleju zależą natomiast nie tylko od wielkości 

jego skurczu lecz także od struktury jego składnika podstawowego, temperatury i od grubości 

kleju.  
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Duży wpływ na trwałość połączeń klejonych mają procesy starzenia. W pracy [9] 

sformułowano następujące wnioski wynikające z badań doświadczalnych wpływu procesów 

starzenia na nośność takich połączeń: 

 

• długotrwałe obciążenia mechaniczne lub klimatyczne powodują obniżenie poziomu 

naprężeń, przy których w materiale pojawiają się mikrorysy; badania doświadczalne 

potwierdziły, że pęknięcia w materiale skleiny pojawiły się przy poziomie naprężeń 

odpowiadającym 90% siły niszczącej połączenie niestarzone, natomiast w przypadku 

połączeń starzonych już przy naprężeniach wywołanych obciążeniem stanowiącym 50% 

siły niszczącej te połączenia, 

• pojawiające się mikrorysy mogą być niebezpieczne dla pracy połączenia m.in. wówczas, 

gdy równocześnie zadziała agresywne środowisko, 

• podatność skleiny na destrukcyjne działanie wody i innych mediów agresywnych w dużej 

mierze zależy od jej struktury morfologicznej; wilgoć z łatwością wnika do tworzyw 

amorficznych, zaś struktura krystaliczna klejów utrudnia jej pochłanianie;  

• szczelność skleiny znacznie maleje wraz ze wzrostem temperatury wskutek wzrostu 

dyfuzji;  

• kleje o budowie krystalicznej są stabilniejsze w podwyższonej temperaturze od tych o 

budowie amorficznej i pozwalają na uzyskanie trwalszych połączeń; 

• zasadniczą rolę w procesach starzenia odgrywa sposób przygotowania powierzchni 

metalu, który musi być dostosowany nie tyko do łączonego metalu ale i zestawu metal-

klej; 

• wzrost trwałości połączeń wykonanych klejami dwuskładnikowymi, utwardzanymi na 

zimno można uzyskać dotwarzając je w podwyższonej temperaturze; 

• w celu zatrzymania wody, aby nie przedostała się ona warstwy granicznej, powierzchnię 

klejoną połączeń powleka się przed klejeniem specjalnymi powłokami, zwanymi 

primerami; uniemożliwiają one lub opóźniają przenikanie wody do kleju lub do granicy 

warstw metal/klej; 

• powlekając gotowe połączenia powłoką malarską lub stosując inne zabezpieczania 

(kadmowanie, pasywowanie), można ograniczyć destrukcyjny wpływ środowiska; 
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1.4 Założenia, zakres i tezy pracy 

Założenia: 
• przedmiotem rozważań są cienkościenne stalowe blachownice ze środnikami o dużych 

smukłościach (λ > 150) wzmacniane poprzez doklejenie blach do środników; 

• rozpatruje się zachowanie blachownic pod obciążeniem wywołującym ściskanie, zginanie 

i ścinanie w zakresie sprężysto-plastycznym aż do zniszczenia; 

• uwzględnia się interakcję współdziałających mechanizmów zniszczenia konstrukcji, tj. 

uplastycznienie się środników wzdłuż przekątnych segmentów, któremu towarzyszy 

wytworzenie się pionowych załomów plastycznych w pasach skutkiem działania pola 

ciągnień w środnikach przy sztywnych żebrach i/lub przeponach; 

• rozpatruje się metodę wzmacniania blachownic o smukłych środnikach poprzez 

doklejenie do środników w ich płaszczyźnie elementów płytowych z blachy przy użyciu 

kleju epoksydowego;          

• równocześnie rozpatruje się inne tradycyjne metody wzmacniania blachownic m.in. przez 

przyspawanie dodatkowych żeber usztywniających. 

 

 Praca obejmuje: 

• badania doświadczalne dwóch belek skrzynkowych, jednej bez wzmocnienia a drugiej 

wzmocnionej przez doklejenie dodatkowych blach do środników; 

• opracowanie modelu numerycznego MES odpowiedniego dla analizy zachowania się 

konstrukcji  z elementami doklejonymi, a następnie symulację numeryczną zachowania 

się blachownicy aż do zniszczenia; 

• weryfikację wyników obliczeń numerycznych zarówno blachownicy wzmocnionej jak i 

nie wzmocnionej na podstawie dostępnych norm i literatury; 

• zastosowanie metod obliczeniowych, wykalibrowanych w oparciu o wyniki badań 

doświadczalnych i numerycznych blachownic, do połączeń klejonych (styk montażowy); 

• propozycję zastosowania techniki klejenia w przypadku konstruowania styków 

blachownic. 
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Tezy pracy 

• wzmacnianie blachownic o smukłych środnikach poprzez doklejenie dodatkowych 

elementów płytowych z blach do środników jest efektywne; w pewnych przypadkach 

podnosi nośność blachownic więcej niż tradycyjne metody polegające na wprowadzeniu 

dodatkowego użebrowania; 

• opracowany model numeryczny MES pozwala na dogodną symulację zachowania się 

ustroju złożonego z faz metal-klej; 

• klejenie jest alternatywą dla połączeń tradycyjnych w konstrukcji styków belek 

metalowych. 

 

2. Charakterystyka klejów 

2.1 Klasyfikacja klejów 

 Wymagania stawiane klejom konstrukcyjnym są następujące [41]: 

a) dobra adhezja (przyczepność) do łączonych materiałów bez ich niszczenia lub 

deformowania, 

b) minimalny skurcz kleju i minimalne naprężenia wewnętrzne w skleinie, 

c) dostatecznie długi okres urabialności, 

d) dobra penetracja w nierównościach powierzchni łączonych materiałów, 

e) zdolność do szybkiego utwardzania się, 

f) prostota wykonania połączenia, 

g) możliwie niska cena i nieszkodliwość przy stosowaniu,  

h)  wytrzymałość skleiny odpowiadająca wytrzymałości łączonych materiałów i realnym 

warunkom eksploatacji konstrukcji klejonej, 

i) odporność skleiny na wpływy atmosferyczne, chemiczne i termiczne, 

j) wytrzymałość trwała i odporność skleiny na starzenie odpowiadające przewidywanemu 

okresowi eksploatacji danej konstrukcji. 

 

Klasyfikacji klejów można dokonać w oparciu o wyżej wymienione pożądane 

charakterystyki. Próbę podziału klejów na grupy, wg różnych kryteriów podjętą w pracy [41], 

przedstawiono odpowiednio na rysunkach nr 2.1, 2.2 i 2.3. 
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Rys.2. 1 Klasyfikacja klejów wg charakteru chemicznego składnika podstawowego 

 

 

Rys.2. 2 Klasyfikacja klejów wg sposobu utwardzania 

 

 
Rys.2. 3 Klasyfikacja klejów wg konsystencji 

  

 
 W sprzedaży oferowana jest szeroka gama klejów konstrukcyjnych o wysokich 

parametrach wytrzymałościowych. Wg materiałów informacyjnych np. firmy Proxima NTR [98] 

dostępne są następujące typy klejów, używanych w konstrukcjach metalowych:  

a) anaerobowe – wytrzymałość na ścinanie do 35 MPa; odporność na temperaturę do 

250oC; kleje wolne od rozpuszczalników; koloryzowane; mają postać od rzadkiego 

płynu do gęstej konsystencji; stosowane do szczelin o grubości do 0.2 mm; reagują 
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poprzez kontakt z metalem; po utwardzeniu osiągają postać tworzywa; stosowane do 

zabezpieczania połączeń gwintowanych, osadzania łożysk, tulei itp.;  

b) cyjanoakrylowe – wytrzymałość na ścinanie do 20 MPa; odporność na temperaturę do 

140oC; kleje wolne od rozpuszczalników; konsystencja od rzadkiej cieczy po 

galaretowatą; reagują poprzez wilgoć zawartą w powietrzu; określane są jako kleje 

sekundowe; uzyskuje się mocne połączenia stali i aluminium; stosowane do klejenia 

małych powierzchni i drobnych elementów metalowych; 

c)  metakrylowe dwuskładnikowe – wytrzymałość na ścinanie do 35 MPa; odporność na 

temperaturę do 170oC; wydzielają ciepło i utwardzają się bardzo gwałtownie; służą do 

łączenia stali, stali nierdzewnej, miedzi i aluminium; typowe kleje stosowane w 

lotnictwie; posiadają dużą na oddzieranie; 

d) epoksydowe dwuskładnikowe – wytrzymałość na ścianie do 24 MPa; odporność na 

temperaturę do 250oC; stosowane do klejenia wielu metali i tworzyw; wolne od 

rozpuszczalników; postać od rzadko płynnej konsystencji do pastowanej; utwardzają się 

po zmieszaniu ze sobą dwóch składników; stosowane do łączenia blach stalowych, stali 

ocynkowanej, aluminium, metali kolorowych; 

e) poliuretanowe dwuskładnikowe – wytrzymałość na ścinanie do 25 MPa; odporność na  

temperaturę do 190oC; stosowane do bardzo mocnego klejenia dużych powierzchni, 

tworzyw sztucznych, elementów konstrukcyjnych samochodów, stali, aluminium i  

miedzi.  

  Tab. 2.1 Typy klejów oraz ich właściwości  
Typ kleju Wytrzymałość na 

ścinanie 
[MPa] 

Odporność na 
temperaturę 

[oC] 
anaerobowe 35 250 

cyjanoakrylowe 20 140 
metakrylowe dwuskładnikowe 35 170 
epoksydowe dwuskładnikowe 24 250 

poliuretanowe dwuskładnikowe 25 190 
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2.2 Właściwości mechaniczne klejów 
 

 Połączenia klejone dobrze przenoszą naprężenia ścinające, natomiast są bardzo wrażliwe 

na zginanie i odrywanie. Dlatego też w połączeniach klejonych należy unikać sił oddzierających, 

momentów skręcających i dużych momentów zginających. Najpoważniejszą ujemną cechą 

połączeń klejonych jest ich mała odporność na koncentrację naprężeń ze względu na małą 

plastyczność przy wysokich naprężeniach [114]. W związku z powyższym w połączeniach 

klejonych należy stosować przede wszystkim nakładki i zakładki, natomiast należy unikać sił 

oddzierających powodujących pękanie i rozdzieranie warstwy kleju. 

 W procesie projektowania połączeń klejonych niezbędna jest znajomość dokładnych 

wartości podstawowych cech mechanicznych kleju takich jak: wytrzymałość kleju na ścinanie Rt 

[MPa], wytrzymałość doraźna na rozciąganie σza [MPa] oraz moduły sprężystości podłużnej Ea 

[GPa] i postaciowej Ga [GPa]. Powyższe wartości ustalone zostały w tej pracy doświadczalnie, 

dla dwuskładnikowego kleju epoksydowego Korapox 558 na podstawie odpowiednich badań 

doświadczalnych na próbkach ściśle określonych przez normy przedmiotowe [91, 92]. Badania 

przeprowadzono w Zespole Laboratoriów Badawczych Instytutu Odlewnictwa w Krakowie. 

Wyniki badań przedstawiono w załącznikach nr 1 i 2. W celu weryfikacji otrzymanych wartości, 

porównano je z wynikami otrzymanymi dla tego samego kleju (Korapox 558) przez zespół prof. 

H. Pasternaka z BTU Cottbus w Niemczech [68], które zostały przedstawione na rysunkach 2.4 i 

2.5.  

 

 

Rys.2. 4 Zależność naprężenie styczne τ -odkształcenie kątowe γ dla kleju Korapox 558 – 
opracowana w BTU Cottbus [68] 
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Rys.2. 5 Zależność naprężenie normalne σ - odkształcenie liniowe ε dla kleju Korapox 558 – 

opracowana w BTU Cottbus [68] 

 
 
2.2.1 Oznaczenie wytrzymałości kleju na ścinanie 
 
 Oznaczenia wytrzymałości kleju na ścinanie dokonano w oparciu o normę PN-69/C-

89300 [91]. Próbka składała się z dwóch płytek metalowych sklejonych na zakładkę, co zostało 

przedstawione na rysunkach 2.6 i 2.7.  

 

Rys.2. 6 Geometria próbki do badań wytrzymałości kleju na ścinanie 

 

 
Rys.2. 7 Próbka do badań wytrzymałości kleju na ścinanie 
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Próbkę zamocowano w uchwytach maszyny wytrzymałościowej w taki sposób, aby oś 

próbki pokrywała się z osią uchwytów, a końce zakładki znajdowały się w równych 

odległościach od powierzchni czołowych szczęk uchwytów. Następnie obciążano próbkę przy 

stałej prędkości 5mm/min aż do całkowitego ścięcia spoiny klejowej. Próbkę przed i po zerwaniu 

przedstawiono odpowiednio na rysunkach nr 2.8 i 2.9. Zbadano 7 próbek. Wyniki zestawiono w 

Tabl. 2.2. 

 
Rys.2. 8 Próbka do badań wytrzymałości kleju na ścinanie przed zerwaniem 

 
Rys.2. 9 Próbka do badań wytrzymałości kleju na ścinanie po zerwaniu 
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Wytrzymałość kleju na ścinanie Rt obliczono zgodnie z wzorem (2.2) i zestawiono w Tab.2.2: 
 

oA
tP

tR = ,                                   (2.1) 

 
gdzie: Pt – siła ścinająca, Ao – powierzchnia sklejenia 
 

     Tab.2.2 Oznaczenie wytrzymałości kleju Korapox na ścinanie 
Lp. Oznaczenie 

próbki 
ao 

[mm]
bo 

[mm]
Ao 

[mm2]
Pt 

[kN]
Rt 

[MPa] 
1 1 12,5 25,0 312,5 6,38 20,40 
2 2 12,5 25,0 312,5 5,67 18,10 
3 3 12,5 25,0 312,5 5,98 19,10 
4 4 12,5 25,0 312,5 5,93 19,00 
5 5 12,5 25,0 312,5 6,16 19,70 
6 6 12,5 25,0 312,5 6,26 20,05 
7 7 12,5 25,0 312,5 6,10 19,50 

 
 
 
 Dla wartości pomierzonych obliczono [91]: 

 

- wartość średnią: 

][40.19 MPatR = ,             (2.2) 

 

- odchylenie standardowe: 

][76.01
2)( MPan

tRtRs =−
∑ −= ,           (2.3) 

 

- ocenę rozrzutu wyników z podaniem maksymalnej (Rt
max=20.40 [MPa]) i minimalnej (Rt

min 

=18.10 [MPa]) wartości wytrzymałości na ścinanie uzyskanej w czasie badania, zapisanej w 

postaci ułamka: 

][)76.8;10.8(minmax MPa
tRtR

stR =
−

± ,           (2.4) 
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2.2.2 Oznaczenie cech wytrzymałościowych kleju przy statycznym rozciąganiu 

 Oznaczenia cech wytrzymałościowych przy statycznym rozciąganiu dokonano dla kleju w 

oparciu o normę PN-81/C-89034 [92]. Testy wykonano na 9 próbkach w formie warstwy kleju, 

których wymiary i kształt zostały przedstawione na rysunkach 2.10 i 2.11. 

 

Rys.2. 10 Geometria próbki do badań wytrzymałości kleju przy statycznym rozciąganiu 

 

 
Rys.2. 11 Próbka do badań wytrzymałości kleju przy statycznym rozciąganiu 

 
Próbkę odlano w specjalnej formie, a następnie zamocowano w maszynie 

wytrzymałościowej w taki sposób, aby oś próbki była zgodna z kierunkiem rozciągania. Próbkę 

obciążano z prędkością 10mm/min aż do zerwania. Próbkę przed i po zerwaniu przedstawiono na 

rysunkach nr 2.12 i 2.13. 
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Rys.2. 12 Próbka do badań wytrzymałości kleju przed zerwaniem 

 

 

Rys.2. 13 Próbka do badań wytrzymałości kleju po zerwaniu 

     

Wytrzymałość doraźną na rozciąganie obliczono wg zależności (2.5), natomiast wartość 

wydłużenia względnego przy maksymalnych naprężeniach wg zależności (2.6). Wyniki 

zestawiono w tabeli 2.3.   
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oA
F

za
max=σ ,                                 (2.5) 

 
gdzie: Fmax – obciążenie maksymalne przy badaniu na rozciąganie, Ao – powierzchnia 
początkowego przekroju poprzecznego, 
 

 
ol
zlz

Δ=ε ,            (2.6) 

gdzie: zlΔ  - zmiana długości odcinka pomiarowego próbki w chwili osiągnięcia maksymalnego 
obciążenia [mm], lo – początkowa długość odcinka pomiarowego próbki [mm]. 
 

                    
           Tab.2.3 Oznaczenie wytrzymałości kleju Korapox na rozciąganie 

Lp. Oznaczenie 
próbki 

d 
[mm]

bz 
[mm]

Ao 
[mm2]

Fmax
[kN]

σz 
[MPa] 

1 1 2,2 6,1 12,2 0,11 8 
2 2 2,5 6,5 16,3 0,20 12 
3 3 2,3 6,2 14,3 0,31 22 
4 4 2,3 6,8 15,6 0,31 20 
5 5 2,3 6,8 15,8 0,30 19 
6 6 2,5 6,1 15,3 0,41 27 
7 7 2,2 6,4 14,1 0,40 28 
8 8 2,1 6,4 13,4 0,22 16 
9 9 2,1 6,1 12,8 0,10 8 

 

Mimo starannego przygotowania próbek i precyzyjnego przeprowadzenia testów, 

zauważalny jest wyraźny rozrzut wartości wytrzymałości doraźnej na rozciąganie. Porównując 

otrzymane wyniki z wynikami badań z BTU Cottbus (por. rys.2.4) należy uznać, że jedynie 

próbki oznaczone numerami 3-8 są poprawne. Próbki 1, 2 i 9 należy odrzucić ze względu na 

pojawienie się pęcherzyków powietrza w przekroju poprzecznym próbki na odcinku 

pomiarowym. Dla próbek nr 2-8 sporządzono wykresy σ-ε, które zostały przedstawione na 

rysunku 2.14.  

Większość klejów wykazuje wyraźną nieliniowość zależności σ-ε, wyznaczonej w próbie 

rozciągania płaskich próbek wykonanych z utwardzonego kleju. W związku z tym należy 

przyjmować taką zastępczą wartość modułu sprężystości kleju, aby wyniki obliczeń były 

obarczone najmniejszym błędem. W pracy [32] zalecono przyjmowanie tzw. siecznego modułu 

sprężystości Et [GPa], którego miarą jest kąt pochylenia odcinka łączącego początek i koniec 
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krzywej rozciągania – a nie jak to się często robi, modułu określonego z początku zależności σ-ε. 

Wartości tak określonego modułu Et [GPa] dla próbek 3-8 zestawiono w Tab.2.4. Wartości te 

pozostają w dobrej zgodności z wynikami uzyskanymi w BTU Cottbus (por. rys. 2.4). 

             
      Tab. 2.4 Oznaczenie wytrzymałości kleju Korapox na rozciąganie 

Próbka Et [GPa]
3 1,14 
4 1,08 
5 0,95 
6 0,96 
7 0,60 
8 0,40 

 

 

Rys.2. 14 Zależność σ-ε dla próbek nr 3, 4, 5, 6, 7, 8 

 

Norma [92] zaleca ponadto podanie następujących wartości wchodzących w skład 

ostatecznego wyniku oznaczenia: 

- średniej arytmetycznej wyników: 

][00.22 MPaz =σ              (2.7) 
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- odchylenia standardowego: 

][69.41
2)( MPan

tRtRs =−
∑ −=            (2.8) 

 
 
2.2.3 Określenie zależności naprężenie styczne τ – odkształcenie kątowe γ 
 

Polskie normy dotyczące określania cech materiałowych klejów nie precyzują sposobu 

określenia zależności τ – γ dla klejów. W związku z tym do dalszych analiz przyjęto wyniki 

uzyskane w BTU Cottbus na próbkach określonych w normach DIN [99]. Zależność τ-γ 

określana jest na podstawie testów ścinania wykonywanych na dwóch rodzajach próbek, które są 

pewnym typem połączenia klejonego. Pierwszym typem próbek są próbki złożone z dwóch 

płaskowników połączonych cienką warstwą kleju, których wymiary są szczegółowo określone w 

normie DIN EN ISO/ DIS 11003 – 1 [99]. Kształt oraz wymiary próbki zostały przedstawione na 

Rys. 2.15. Drugim typem próbek są próbki wykonane z rur połączonych cienką warstwą kleju, 

których wymiary są szczegółowo określone w normie DIN EN ISO/ DIS 11003 – 2 [99]. Kształt 

oraz wymiary próbki zostały przedstawione na Rys. 2.16. Tak przygotowane próbki umieszczane 

są w maszynie wytrzymałościowej uzupełnionej o specjalistyczny sprzęt pomiarowy i podlegają 

procesowi ścinania, co zostało przedstawione w uproszczony sposób odpowiednio na Rys.2.17 i 

Rys.2.18. Wyniki testów dla kleju Korapox 558 zostały przedstawione na rysunku 2.5. 

 

 

Rys.2. 15 Kształt próbek do testów ścinania - typ 1 [99] 
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Rys.2. 16 Kształt próbek do testów ścinania - typ 2 [99] 

 

 
Rys.2. 17 Test ścinania dla próbek typu 1[99] 

 

 
Rys.2. 18 Test ścinania dla próbek typu 2 [99] 
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2.2.4 Wnioski z badań materiałowych kleju Korapox 558 
 
Ad.1 Testy ścinania wyraźnie wskazują, że analizowany klej posiada średnią wytrzymałość na 

ścinanie przyjętą jako średnią arytmetyczną z wyników badań  ][40.19 MPatR =  przy 

odchyleniu standardowym s = 0.76 [MPa]. Duża zgodność wyników uzyskanych na 7 

próbkach potwierdza wiarygodność badania. 

Ad.2 Mimo starannego przygotowania próbek i precyzyjnego przeprowadzenia testów przy 

statycznym rozciąganiu, zauważalny jest wyraźny rozrzut pomierzonych wartości 

maksymalnych naprężeń rozciągających wokół wartości średniej. Porównując otrzymane 

wyniki z wynikami badań z BTU Cottbus (por. rys.2.4) należy uznać, że jedynie próbki 

oznaczone numerami 3-8 są poprawne, pozostałe należy odrzucić. Dla próbek nr 3-8 

sporządzono wykresy σ-ε, z których wynika, że analizowany klej posiada wytrzymałość 

na rozciąganie 22.00 [MPa] przy odchyleniu standardowym s = 4.69 [MPa], a średnia 

wartość stycznego modułu sprężystości wynosi około 0,86 [GPa] przy odchyleniu 

standardowym s = 0.21 [GPa].  

Ad.3  W związku z tym, ze brak jest polskich norm precyzujących sposób określenia zależności 

τ – γ dla klejów, a więc i modułu sprężystości postaciowej, do dalszych analiz przyjęto 

wyniki uzyskane w BTU Cottbus na próbkach określonych w normach DIN. Z badań tych 

wynika, że dla analizowanego kleju moduł sprężystości postaciowej wynosi 550 [MPa]. 

 
  

2.3 Naprężenia w warstwie kleju wywołane różnicą temperatury 

 

 Wzrost temperatury powoduje obniżenie modułów sprężystości klejów, spadek ich 

wytrzymałości kohezyjnej i adhezyjnej, a więc obniżenie wartości naprężeń niszczących spoinę 

[32]. W przypadku połączeń obciążonych na odrywanie (rys. 2.19), których wytrzymałość 

opisana równaniem (2.4): 
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Rys.2. 19 Połączenie klejone obciążone na odrywanie [32] 

 

)61(max l
e

bl
P +=σ ,            (2.4) 

gdzie: b,l – szerokość i długość połączenia, e – mimośród obciążenia, P – obciążenie zewnętrzne,  

 

nie zależy od modułu sprężystości kleju, a jedynie od wartości naprężeń niszczących, wraz ze 

wzrostem temperatury spada ich wytrzymałość w sposób podobny do tego, jak zmienia się 

wartość naprężeń niszczących kleju w funkcji temperatury [30]. 

 W przypadku połączeń obciążonych na ścinanie (rys.2.20) lub oddzieranie (rys.2.21), ich 

wytrzymałość opisana jest odpowiednio równaniami (2.5) – wg teorii Adamsa oraz (2.6): 

 

 

Rys.2. 20 Połączenie klejone obciążone na ścinanie [32] 

 

))(1(4
max

aGttaG
atG

o
++

=
ν

στ ,           (2.5) 
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gdzie: σo – naprężenia normalne w elementach klejonych połączenia, występujące poza spoiną, 

Ga, G – odpowiednio moduły sprężystości postaciowej kleju i elementów klejonych, ta, t - 

odpowiednio grubości warstwy kleju i elementów klejonych,   

 

 

Rys.2. 21 Połączenie klejone obciążone na oddzieranie [32] 

 

      4 3
122

3
12

max
atEt
aE

b
P

atEt
aE

b
gM

+=σ ,                      (2.6) 

gdzie: b – szerokość połączenia, Ea,, E – odpowiednio moduły sprężystości podłużnej kleju i 

elementów klejonych, ta, t - odpowiednio grubości warstwy kleju i elementów klejonych, Mg, P – 

odpowiednio moment gnący i siła na końcu połączenia, 

 

Zależy ona zarówno od wartości naprężeń niszczących kleju jak i od wartości jego 

modułu sprężystości, zależność wytrzymałości od temperatury jest tu bardziej złożona, bowiem 

spadek wartości modułu sprężystości spoiny klejowej dodatnio wpływa na wytrzymałość 

połączenia, zaś spadek naprężeń niszczących spoiny klejowej ujemnie [32]. 

 W połączeniach klejonych, naprężenia termiczne powstają wskutek zróżnicowanych 

właściwości termicznych (współczynniki rozszerzalności liniowej) klejów i elementów klejonych 

oraz wskutek skurczu kleju powstającego podczas utwardzania spoiny klejowej. Przeprowadzone 
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badania eksperymentalne [10] wskazują, że naprężenia wywołane skurczem mają o wiele 

mniejszy wpływ na nośność połączenia niż te wywołane zróżnicowanymi właściwościami 

termicznymi elementów łączonych i kleju. 

 Zmiana temperatury opisana zależnością (2.7): 

uTTT −=Δ ,             (2.7) 

gdzie: T – temperatura pracy połączenia, Tu – temperatura utwardzania spoiny klejowej, 

 

powoduje powstanie złożonego stanu naprężeń w spoinie klejowej, wynikającego bezpośrednio 

ze zróżnicowanych współczynników rozszerzalności liniowej kleju i elementów łączonych. 

Dominującymi naprężeniami są naprężenia styczne, które dla połączenia przedstawionego na 

rysunku 2.22, opisane są zależnościami (2.8.1) – (2.8.3): 

 

lm
xlmxmToi

at
otiStaG

xT sinh
)(coshcosh)()( −−Δ−= αατ  ,                 (2.8.1) 

atotiSt
aG

m = ,                     (2.8.2) 

         
otoEitiE

oEiE
S

+
= ,         (2.8.3)    

gdzie: ta, to, ti  - odpowiednio grubości warstwy kleju i elementów klejonych, Ei, Eo – moduły 

sprężystości podłużnej elementów klejonych, Ga – moduł sprężystości postaciowej kleju, αi, αo – 

współczynniki rozszerzalności liniowej elementów łączonych, ΔT – różnica temperatury.  

 

Rys.2. 22 Klejone połączenie zakładkowe 
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Rozkład naprężeń stycznych wywołanych zmianą temperatury, został przedstawiony na 

rys.2.23. Rozkład ten jest nieliniowy wzdłuż długości połączenia. W środku długości połączenia 

naprężenia styczne są równe zeru, natomiast na krańcach osiągają wartości maksymalne o 

przeciwnych znakach. 

 

Rys.2. 23 Rozkład naprężeń stycznych wywołanych zmianą temperatury 

     
 W przypadku łącznego działania obciążenia zewnętrznego i termicznego rozważane 

powinny być dwie sytuacje. Pierwsza, gdy łączone są ze sobą elementy o tych samych lub 

podobnych parametrach fizycznych i geometrycznych oraz druga, gdy łączone są ze sobą 

elementy różniące się między sobą w sposób wyraźny zarówno pod względem sztywności jaki i 

rozszerzalności termicznej. 

 W przypadku pierwszej sytuacji, naprężenia termiczne mogą być zaniedbane [10,38], 

zwracając jednak uwagę na wartość naprężeń niszczących w określonej temperaturze (por. 

równania (2.5) i (2.7)). 

 W drugiej sytuacji mamy do czynienia z jednej strony z nierównomiernym rozkładem 

naprężeń stycznych od obciążenia zewnętrznego (ale stałym co znaku), którego 

nierównomierność wynika ze zróżnicowanych sztywności elementów łączonych, a z drugiej z 

także nieliniowym rozkładem naprężeń stycznych od różnicy temperatury (ale zmiennym co 

znaku), którego nierównomierność wynika ze zróżnicowanych właściwości termicznych 

elementów łączonych. Te stany sumują się ze sobą, wskutek czego na jednym końcu połączenia 

naprężenia termiczne wpływają pozytywnie na jego nośność, natomiast na drugim końcu 

połączenia negatywnie, co zostało przedstawione schematycznie na rysunku 2.24.  
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Rys.2. 24 Rozkłady naprężeń od temperatury i obciążenia zewnętrznego 

   

 

 Na podstawie wyników badań połączeń dwuzakładowych obciążonych termicznie [10], w 

których na zewnętrz ulokowane były elementy tytanowe a wewnątrz kompozyt (HTM552), 

sformułowano następujące wnioski: w przypadku, gdy sztywność kompozytu jest większa od 

sztywności elementów tytanowych, a naprężenia termiczne są mniejsze niż różnica pomiędzy 

maksymami naprężeń stycznych na obu końcach połączenia, wywołanych obciążeniem 

zewnętrznym, to naprężenia termiczne podnoszą nośność połączenia. Jeśli naprężenia termiczne 

są większe niż owa różnica, to połączenie będzie obciążone krytycznie na tym końcu, na którym 

naprężenia termiczne mają wpływ negatywny na nośność połączenia.   

 W spoinie klejowej połączenia zakładkowego obciążonego w wyniku zmiany temperatury 

obok naprężeń stycznych występują również naprężenia normalne spowodowane różną wartością 

współczynników rozszerzalności liniowej kleju i elementów klejonych oraz odkształceniami 

elementów klejonych wynikających z występujących w nich naprężeń. Wartości 

współczynników rozszerzalności liniowej klejów są większe w porównaniu z wartościami 

współczynników rozszerzalności liniowej metali i w związku z tym, przy wzroście temperatury 

złącza, w spoinie klejowej występują naprężenia normalne ujemne opisane zależnością [32]: 
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⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
+Δ−=

E
xTaaExa
)()()( σαασ ,           (2.9) 

gdzie: Ea,, E – odpowiednio moduły sprężystości podłużnej kleju i elementów klejonych, αa, α – 

odpowiednio współczynniki rozszerzalności liniowej kleju i elementów łączonych, ΔT – różnica 

temperatury, σ(x) – naprężenia normalne w elementach klejonych połączenia. 

 Naprężenia normalne osiągają maksymalną wartość w środku złącza, a minimalną na 

krawędziach, opisaną zależnością (2.7) [32]. Rozkład naprężeń normalnych został przedstawiony 

schematycznie na rysunku 2.25. 

    TaaExa Δ−= )()( αασ ,                 (2.10) 

gdzie: Ea– moduł sprężystości podłużnej kleju, αa, α – odpowiednio współczynniki 

rozszerzalności liniowej kleju i elementów łączonych, ΔT – różnica temperatury. 

 

 

Rys.2. 25 Rozkład naprężeń normalnych w połączeniu klejonym  

 

Z przytoczonych powyżej analiz zachowania się kleju pod wpływem temperatury 

wyraźnie wynika, że obciążenie temperaturą generuje dodatkowe naprężenia styczne, które 

sumują się z naprężeniami od obciążenia zewnętrznego i mogą prowadzić do wcześniejszego 

wyczerpania nośności połączenia. Większość dostępnych klejów może pracować w 

temperaturach nawet do około 250oC bez znaczących zmian swoich właściwości materiałowych i 

wytrzymałościowych (por. Tab.2.1). Dla wyższych temperatur powinno stosować się 

standardowe zabezpieczenia przeciwpożarowe jak np. farby epoksydowe bądź płyty 

PROMATECT. 
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3. Zachowanie się dźwigarów cienkościennych pod obciążeniem w świetle możliwości   
    zwiększenia ich stateczności miejscowej  
 
3.1 Belki 

 Podstawowe elementy składowe cienkościennych ustrojów belkowych mają na ogół 

przekroje klasy 4, które tracą nośność przy największych naprężeniach ściskających lub średnich 

ścinających, mniejszych niż granica plastyczności. Utrata stateczności lokalnej cienkościennych 

elementów składowych blachownic jest podstawowym warunkiem decydującym o nośności 

granicznej tych ostatnich. Z reguły nośność dźwigara w stanie krytycznym jest przy tym nawet o 

kilkadziesiąt procent niższa niż jego nośność w stanie granicznym po uplastycznieniu się jego 

niektórych części. Dokładne rozpoznanie mechanizmów pracy elementów cienkościennych w 

zakresach dokrytycznym, krytycznym i nadkrytycznym, pozwala na opracowanie skutecznej 

metody zabezpieczenia się przed zjawiskiem utraty stateczności lokalnej lub uzyskania 

bezpiecznego stanu pracy nadkrytycznej.  

 Blachownice stalowe wykazują przy zginaniu dużą nadkrytyczną rezerwę nośności, która 

ujawnia się szczególnie w przypadku zastosowania sztywnych pasów i smukłych środników [33].  

 Opracowano wiele uproszczonych procedur obliczeniowych [33], opartych na modelach 

uwzględniających w różnym stopniu mechanizmy pracy pól ciągnień, pracy ramowej oraz 

plastycznej redystrybucji sił wewnętrznych, pojawiające się w blachownicy w fazie 

nadkrytycznej, a mianowicie: 

• klasyczne: model Baslera [41] i model „Cardiff” Rockeya [101], 

• model Marsha [57], 

• model Vilnaya [105], 

• model opracowany na Politechnice Krakowskiej przez J. Siepaka i M. Piekarczyka [102]. 

 

Procedury obliczeniowe zawarte np. w EC-3 [13] (metoda dokładna), zostały opracowane na 

podstawie modelu „Cardiff”, wg którego nośność graniczna na ścinanie Vu, opisana równaniem 

3.1, składa się z trzech składników. Pierwszy składnik Vcr związany jest z krytycznymi 

naprężeniami ścinającymi w środniku, drugi Vt z pracą pola ciągnień, a trzeci Vfr z wytworzeniem 

się przegubów plastycznych w pasach i powstaniem tzw. mechanizmu ramowego. Graficzne 

przedstawienie udziału wszystkich trzech składników w nośności granicznej na ścinanie zostało 

przedstawione na Rys. 3.1 [72]. 
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Rys.3. 1 Graficzne przedstawienie trzech składników nośności granicznej na ścinanie [70] 

 

frVtVcrVuV ++= ,            (3.1) 

gdzie: Vu – nośność graniczna na ścinanie, Vcr – składnik nośności na ścinanie wynikający z 

krytycznych naprężeń ścinających, Vt – składnik nośności na ścinanie związany z pracą pola 

ciągnień, Vfr – składnik nośności na ścinanie związany z wytworzeniem się przegubów 

plastycznych w pasach.  
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 Wartość składnika Vcr jest opisana przy pomocy następujących równań:  

         wtwbcrcrV ⋅⋅=τ ,            (3.2) 

3
2)(

)21(12

2 ywf
wt
wbEkcr ≤

−
=

ν
π

ττ ,            (3.3) 

gdzie: aw, bw, tw – długość, szerokość i grubość płyty środnika, fyw – granica plastyczności stali 

środnika, E, ν – stałe sprężystości stali, kτ – współczynnik stateczności miejscowej opisany 

następująco: kτ = 5,34/(aw/bw)2+4,00 dla (aw/bw)<1.0 oraz kτ = 4,00/(aw/bw)2+5,34 dla (aw/bw)>1.0 

  

Wartość składnika Vt podają następujące równania: 

θσ sin⋅⋅⋅= wtgy
ttV ,            (3.4) 

                                     θτθτσ 2sin5,12)2sin5,1(322 ⋅⋅−−−= ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ crcrywfy

t ,         (3.5) 

gdzie: g – szerokość pola ciągnień, tw – grubość środnika, θ – kąt nachylania pola ciągnień, fyw – 

granica plastyczności stali środnika, τcr – naprężenia krytyczne w środniku. 

 

Wartość Vfr wyznacza się jak następuje: 

tc
NtplM

cc
NcplM

frV ,2,2
+= ,           (3.6) 

    ]2)/(1[,, plNNplMNtplMNcplM −== ,          (3.7) 

gdzie: Mpl,Nc, Mpl,Nt – nośność plastyczna przy zginaniu pasa ściskanego i rozciąganego, Mpl – 

nośność plastyczna przy zginaniu całkowitego przekroju poprzecznego, Npl – nośność plastyczna 

przy rozciąganiu przekroju poprzecznego, N – siła podłużna od obciążenia zewnętrznego, cc, ct – 

zasięg stref plastycznych w pasie ściskanym i rozciąganym (por. Rys.3.1).  

 

 Wzrost wartości naprężeń krytycznych podanych w równaniu (3.3) a zatem i pierwszego 

składnika nośności granicznej na ścinanie, opisanego równaniem (3.2), jest zawsze pożądany z 

uwagi na lepsze wykorzystanie materiału. Możliwe jest to albo przez zwiększenie sztywności na 

zginanie, albo przez zmniejszenie wymiaru bw. Zwiększenie sztywności płyty na zginanie jest 

możliwe albo poprzez zastosowanie grubszej blachy, albo poprzez zwiększenie grubości przez 

doklejenie drugiej blachy, co zostanie opisane szczegółowo w następnych rozdziałach. 
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 Znane są jeszcze inne metody podniesienia nośności krytycznej środników blachownic 

lub eliminacji ich niestateczności lokalnej np. przez zastosowanie blach profilowanych [54,60,65] 

lub specjalnych technik np. rozprężania elementami sztywnymi [4]. 

 Najbardziej rozpowszechnioną wszakże metodą wzmocnienia płyty jest zastosowanie 

użebrowania, które zmniejsza wyjściową szerokość płyty. Żebra muszą być na tyle sztywne, aby 

przy wyboczeniu linie styku żeber z płytą stały się liniami węzłowymi [6]. Podział płyty żebrami 

na mniejsze płyty skutkuje, przy odpowiedniej sztywności żeber na zginanie i skręcanie i przy 

wyboczeniu mniejszych płyt, wyraźnym wzrostem naprężeń krytycznych. 

 Jako żebra stosuje się  oprócz blach płaskich także kształtowniki cienkościenne, które 

mogą mieć przekrój poprzeczny otwarty bądź zamknięty. Kształtowniki otwarte, pomimo swej 

dużej sztywności giętnej, posiadają dość niską sztywność na skręcanie, toteż możliwa jest forma 

wyboczenia, przy której obszar wzmocnionej płyty pomiędzy dwoma kolejnymi profilami 

zachowuje się jak płyta ze sprężyście utwierdzonymi brzegami wzdłużnymi. Sztywne połączenie 

kształtowników z płytą powoduje, że wyboczenie płyty pociąga za sobą skręcenie profili z 

jednoczesną deformacją przekroju poprzecznego, która jest wynikiem ich cienkościenności [6]. 

Postać deformacji płyty wzmocnionej kształtownikami otwartymi została przedstawiona na 

rysunku 3.2. 

 

 

Rys.3. 2 Typowy obraz wyboczenia płyty użebrowanej kształtownikami cienkościennymi 
otwartymi [6]  
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 Celem wyeliminowania problemu wyboczenia skrętnego profili wzmacniających, stosuje 

się profile zamknięte, których sztywność na skręcanie jest tak duża, że wyboczenie skrętne nie 

wystąpi. Kształtowniki zamknięte mają także dużą sztywność na zginanie, a więc możliwa jest 

tylko postać wyboczenia lokalnego płyty pomiędzy profilami [6]. Postać deformacji płyty 

wzmocnionej profilami zamkniętymi została przedstawiona na rysunku 3.3. 

 

Rys.3. 3 Typowy obraz wyboczenia płyty użebrowanej kształtownikami cienkościennymi 
zamkniętymi [6] 

 
 Zagadnienie zastosowania kształtowników zamkniętych jako żeber podłużnych podjęto 

m.in. w pracy [84]. Analizie podlegały cztery dźwigary dwuteowe wolnopodparte ze środnikiem 

o smukłości 250, co wyróżnia omawianą pracę na tle wielu innych [89,70]. Zmiennymi 

parametrami w badaniach były położenie i sztywność profilu. Dla dwóch pierwszych dźwigarów 

profil ulokowany był w połowie wysokości środnika, a w pozostałych dwóch w 1/3 wysokości 

licząc od pasa górnego. Sztywność żebra była tak dobierana, aby dla mniejszej jego sztywności 

uzyskać globalną postać wyboczenia środnika, a dla większej lokalną. Przy zastosowaniu 

kształtowników o większej sztywności otrzymano wyraźny podział panelu środnika na 

podpanele, które ulegały wyboczeniu przy naprężeniach znacznie większych od naprężeń 

krytycznych środnika bez wzmocnienia. Jako konsekwencję podziału można było zaobserwować 

wytworzenie się dwóch pól ciągnień, po jednym w każdym podpanelu. Przy zastosowaniu profili 

o mniejszych sztywnościach nie uzyskano podziału na mniejsze podpanele, a postać wyboczenia 

odpowiadała postaci wyboczenia środnika bez wzmocnienia. Jako konsekwencję braku podziału 

można było zaobserwować wytworzenie się jednego pola ciągnień, któremu towarzyszyła 

wyraźna deformacja samego żebra. Postacie zniszczenia poszczególnych dźwigarów 

przedstawiono na rysunku 3.4. 
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Rys.3. 4 Postacie deformacji środnika wzmocnionego kształtownikami zamkniętymi [84]  

  

Przedstawione powyżej wyniki analiz zarówno teoretycznych jak i doświadczalnych 

wzmocnienia smukłych płyt poprzez użebrowanie wyraźnie dowodzą, że zastosowanie takich 

profili jako żeber jest efektywne, a wzrost nośności belki jest tym większy im większa jest ich 

sztywność na zginanie. Żebra z kształtowników cienkościennych, zwłaszcza o przekrojach 

zamkniętych, są bardziej efektywne niż te wykonywane z płaskowników, ponieważ przy tych 

samych kosztach spawania, usztywniana jest większa powierzchnia środnika, a sztywność na 

skręcanie takich profili jest o wiele większa niż żeber z płaskowników. 

 Zmiana sztywności na zginanie smukłej płyty, jest alternatywną metodą podniesienia 

naprężeń krytycznych w stosunku do stosowania użebrowania. Zmiany sztywności można 

dokonać np. przez zastosowanie klejonej konstrukcji warstwowej przedstawionej na Rys. 3.5.  
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Rys.3. 5 Typowe rozwiązania konstrukcji płyt warstwowych [6] 

W takich płytach dwie cienkie warstwy materiału nośnego (np. cienkie blachy) stanowią 

okładziny warstwy środkowej o znacznie mniejszym module sprężystości. Dzięki przyklejeniu 

obydwu okładzin do warstwy środkowej zespół tych 3 warstw stanowi jedną całość i przy 

zginaniu takiej płyty odkształca się on tak jak płyta jednorodna [6]. Opis stanu naprężeń oraz 

sztywności giętnej takiej płyty przedstawiony w [6], jest następujący: 
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a jej sztywność na zginanie opisana jest następującym wzorem: 
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gdzie: δ1, δ2 – grubości łączonych elementów, E1, E2, ν1, ν2 – moduły Younga i współczynniki 

Poissona łączonych elementów. 

 Przykład zmiany sztywności na zginanie smukłej płyty środnika blachownicy stalowej 

poprzez doklejenie blach stalowych zostanie przedstawiony w kolejnych rozdziałach. 

 

3.2 Słupy ściskane osiowo 

 

Podobnie jak w przypadku omówionych belek zginanych, w procesie obciążenia słupa 

cienkościennego można wyróżnić trzy zasadnicze zakresy pracy: dokrytyczny, w którym słup 

ulega jedynie skróceniu, a sama zmiana postaci odkształcenia ma tylko charakter ilościowy; 

krytyczny, w którym dochodzi do utraty stateczności lokalnej bądź globalnej, a w szczególnych 

przypadkach do ich interakcji; nadkrytyczny, w którym po utracie stateczności lokalnej smukłych 

elementów ściskanych dochodzi do redukcji sztywności podłużnej słupa. Ścieżka równowagi 

statycznej staje się wtedy nieliniowa, a w dalszej analizie obciążenia takiego słupa można 

posługiwać się tzw. przekrojem efektywnym. Istnienie stanu nadkrytycznego możliwe jest 

jedynie w przypadku słupów, dla których obciążenie krytyczne powodujące globalną utratę 

stateczności jest odpowiednio wyższe od obciążenia krytycznego powodującego lokalną utratę 

stateczności, co uwarunkowane jest przez odpowiedni dobór smukłości prętowej słupa i płytowej 

pasów i środników. 

Przekrój efektywny budowany jest, podobnie jak w przypadku dźwigarów, poprzez 

wyznaczenie odpowiednich, dla pasów i środników, szerokości efektywnych. Określenie 

szerokości efektywnych może być wykonane w oparciu o znane teorie Wintera [108] lub 

Karmana [42] wg następujących wzorów [2, 72]: 
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Rys.3. 6 Ścieżka równowagi statycznej płyty ściskanej na krawędziach swobodnych [2] 
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gdzie: bs,ts -szerokości i grubość płyty, bef -szerokość efektywna płyty, kσ –współczynnik 
stateczności uwzględniający warunki podparcia i obciążenia płyty, E, ν –stałe sprężystości stali, 
σki –naprężenia krytyczne przy ściskaniu, σd –naprężenia maksymalne na krawędzi płyty, fy –
granica plastyczności stali, pλ  -smukłość płytowa, Aef – pole przekroju efektywnego płyty.  
 

Podniesienie wartości naprężeń krytycznych powodujących lokalną utratę stateczności 

może być zrealizowane albo poprzez wprowadzenie użebrowania, bądź poprzez zmianę 

sztywności giętnej elementów płytowych (pasy, środniki). Analizę wpływu sposobu użebrowania 

a także zmiany sztywności giętnej środnika cienkościennego dwuteowego słupa na zmianę 

wartości naprężeń krytycznych podjęto w pracy [86]. Analizie numerycznej poddano 

cienkościenny dwuteowy słup o geometrii przedstawionej na rysunku 3.7, który następnie został 

użebrowany układami żeber poprzecznych i podłużnych przedstawionych odpowiednio na 

rysunkach 3.8 i 3.9.  

 

Rys.3. 7 Geometria słupa bez użebrowania  
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Rys.3. 8 Geometria słupa z użebrowaniem poprzecznym 

 

 
Rys.3. 9 Geometria słupa z użebrowaniem podłużnym 

 

Układ żeber zależy od rozkładu naprężeń w przekroju poprzecznym oraz od postaci 

wyboczenia środnika, która w ogólnym przypadku może być opisana poprzez jedną pół-falę w 

kierunku poprzecznym i kilka bądź kilkanaście w kierunku podłużnym. Długość takiej pół-fali w 

kierunku podłużnym jest porównywalna z szerokością środnika i dlatego rozkład żeber 
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poprzecznych musi być dość gęsty, aby zabezpieczyć środnik przed wyboczeniem się przy 

wartości naprężeń krytycznych odpowiadającej początkowej geometrii środnika. Lepszym 

sposobem użebrowania jest zastosowanie żeber podłużnych ulokowanych w 1/3 wysokości 

środnika, licząc od górnego i dolnego pasa. Krzywe równowagi statycznej dla słupa bez 

użebrowania i z użebrowaniem poprzecznym i podłużnym zostały przedstawione odpowiednio na 

rysunkach 3.10, 3.11, 3.12. W przypadku wszystkich trzech słupów poziom obciążenia 

krytycznego powodującego lokalną utratę sztywności, został zidentyfikowany na krzywej P-u, w 

miejscu zmiany kąta nachylenia krzywej, co jest charakterystyczne dla stanu krytycznego, w 

którym dochodzi do redukcji sztywności podłużnej.  

 

Rys.3. 10 Ścieżka równowagi statycznej dla słupa bez użebrowania ściskanego osiowo 

 

                  
Rys.3. 11 Ścieżka równowagi statycznej dla słupa z użebrowaniem poprzecznym ściskanego 

osiowo 
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Rys.3. 12 Ścieżka równowagi statycznej dla słupa z użebrowaniem podłużnym ściskanego 
osiowo 

W prowadzenie żeber poprzecznych nie podniosło istotnie, jak widać (por. rys. 3.10, 

3.11), nośności słupa Pult, natomiast wyraźnie podniosło wartość obciążenia krytycznego Pcr. 

Wprowadzenie użebrowania podłużnego poskutkowało (por. rys. 3.12) wyraźnym wzrostem 

zarówno nośności granicznej jak i obciążenia krytycznego, co potwierdza znane [6] wnioski 

odnośnie sposobu użebrowania elementów ściskanych. Zestawienie wartości nośności granicznej 

a także obciążenia krytycznego wyznaczone w oparciu o przepisy normowe zawarte w PN-90/B-

03200 [93] i EC-3 [13], oraz w oparciu o analizę numeryczną zostały przedstawione 

odpowiednio w tabelach 3.1 i 3.2. 

          Tab. 3.1 Wartości nośności granicznej dla słupów I800 

 
         *TS- żebra poprzeczne, *LS- żebra podłużne 

         
 

                Tab.3.2 Wartości obciążenia krytycznego dla słupów I800 

 
                                            *TS- żebra poprzeczne, *LS- żebra podłużne 
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Naprężenia krytyczne powiązane są bezpośrednio ze smukłościami płytowymi pasów i 

środników. Brzoska w pracy [6] podaje ponadto, że jeśli naprężenia krytyczne σcrw obliczone dla 

środnika są niższe niż te obliczone dla pasów σcrf, to utrata stateczności lokalnej środnika ma tak 

destabilizujący wpływ na stateczność pasów, iż tracą one stateczność prawie jednocześnie ze 

środnikami, pomimo swoich wyższych naprężeń krytycznych. W takim przypadku naprężenia 

krytyczne dla przekroju poprzecznego przyjmowane są jako naprężenia krytyczne środnika. W 

odwrotnej sytuacji tzn., gdy σcrf > σcrw naprężenia krytyczne dla przekroju poprzecznego opisane 

są za pomocą tzw. naprężeń średnich σcra, opisanych równaniem (3.20):  

        
∑
∑

=

i
i

i
icri

cra A

Aσ
σ            (3.20) 

gdzie: σcri, Ai – naprężenia krytyczne i pole przekroju poszczególnych płyt przekroju 

poprzecznego (pasy, środniki). 

Smukłość środnika (dla podniesienia nośności słupa) może być zmieniona w dwojaki 

sposób: albo poprzez jego pogrubienie, albo poprzez zmianę jego szerokości. W pracy [86] seria 

słupów dwuteowych ze zmienną smukłością środnika 55, 71, 100, 125, 161 (w obu wyżej 

podanych aspektach) została poddana analizie numerycznej. W przypadku pierwszej analizy 

(nazwanej A), każdy słup miał tą samą szerokość środnika natomiast zmienną jego grubość, w 

drugiej analizie (nazwanej B), stała była grubość środnika natomiast zmienna była jego 

szerokość. Geometrie słupów w obydwu analizach przedstawiono odpowiednio na rysunkach 

3.13 i 3.14.  

 

Rys.3. 13 Geometria słupów w analizie A (stała szerokość przekroju) 
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Rys.3. 14 Geometria słupów w analizie przekroju B (stała grubość przekroju) 

 
 
 

Zwiększenie grubości środnika spowodowało wyraźny wzrost naprężeń krytycznych, a 

także samej nośności granicznej elementu. W miarę zmniejszania się smukłości środnika wskutek 

zwiększenia grubości obciążenie krytyczne zbliżyło się do obciążenia granicznego, a sama 

rezerwa nadkrytyczna powoli zanikła. Ścieżki równowagi statycznej poszczególnych słupów 

wyraźnie różnią się od siebie, co zostało przedstawione na rysunku 3.15.  

 

 

Rys.3. 15 Ścieżki równowagi statycznej słupów w analizie A (stała szerokość przekroju) 

 
 Zmniejszenie szerokości środnika powoduje niewielki spadek nośności słupa, natomiast 

skutkuje bardzo szybkim wzrostem wartości naprężeń krytycznych. Ścieżki równowagi 

statycznej w tym przypadku są rozmieszczone bardzo blisko siebie w przeciwieństwie do 

pierwszej analizy (por. rys. 3.15), co zostało przedstawione na rysunku 3.16. 
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Rys.3. 16 Ścieżki równowagi statycznej słupów w analizie grubość B (stała grubość przekroju) 

 

Rezultaty analizy numerycznej wskazują, że zmiana smukłości środnika poprzez jego 

pogrubienie jest o wiele bardziej efektywna niż poprzez zmniejszenie jego szerokości. 

Zestawienie wartości nośności granicznej a także obciążenia krytycznego, wyznaczonych w 

oparciu o przepisy normowe zawarte w PN-90/B-03200 [93] i EC-3 [13], a także w oparciu o 

analizę numeryczną zostały przedstawione w tabelach 3.3, 3.4, 3.5 i 3.6. 

 

 Tab.3.3 Wartości nośności granicznej       Tab.3.4 Wartości obciążenia krytycznego 
              dla słupów w analizie A           dla słupów w analizie A                               
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Tab.3.5 Wartości nośności granicznej       Tab.3.6 Wartości obciążenia krytycznego 
              dla słupów w analizie B           dla słupów w analizie B    

      
 

 W przypadku analizy cienkościennego słupa w zakresie nadkrytycznym może dojść do 

zjawiska interakcji utraty stateczności lokalnej i globalnej. Jak wspomniano wyżej w zakresie 

nadkrytycznym należy posługiwać się przekrojem efektywnym, którego geometria powinna być 

określona wg równania: 

          ∫ ⋅=⋅⋅
A

dAstefb σσmax ,           (3.21) 

gdzie: bef – szerokość efektywna płyty, ts – grubość płyty, σmax – maksymalne naprężenia w 

przekroju efektywnym, σ - maksymalne naprężenia w przekroju brutto, A – pole przekroju 

poprzecznego brutto. 

Szerokość efektywna jest funkcją malejącą naprężeń σmax, co pociąga za sobą określanie 

cech geometrycznych przekroju poprzecznego na każdym kroku obliczeniowym. Analiza 

obciążenia takiego przekroju odbywa się najczęściej w zakresie sprężysto-plastycznym dla 

którego równanie krytycznej siły Eulerowskiej przyjmuje postać: 

2

2

)( L
JE

N et
cr μ

π
= ,           (3.22) 

gdzie: Et – styczny moduł Younga, Je – moment bezwładności przekroju efektywnego, μ – 

współczynnik długości wyboczeniowej, L – długość słupa. 

 

Zmiana cech geometrycznych przekroju efektywnego powoduje zmianę wartości siły 

krytycznej na każdym kroku obliczeniowym. W miarę wzrostu naprężeń ściskających wartość 

siły krytycznej, określonej wzorem (3.22), zmniejsza się podczas, gdy maksymalne wartości 

naprężeń σmax zbliżają się do wartości granicy plastyczności fy. Do interakcji dojdzie w 
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przypadku, gdy naprężenia wywołane przez Ncr będą mniejsze od granicy plastyczności, której 

wystąpienie w przekroju efektywnym powoduje jego zniszczenie. 

Jeśli wartość obciążenia powodującego utratę stateczności, określonego równaniem [6]: 

           A
A

A
P

i
i

i
icri

CRL ∑
∑

=
σ

,             (3.23) 

gdzie: σcri, Ai – naprężenia krytyczne i pole przekroju poszczególnych płyt przekroju 

poprzecznego (pasy, środniki), A -  pole przekroju poprzecznego brutto, jest zbliżona do wartości 

obciążenia powodującego globalną utratę stateczności, opisanego równaniem (3.22), to nastąpi 

interakcja obu postaci wyboczenia. Przy ustalonych wymiarach przekroju poprzecznego, tylko 

odpowiedni dobór długości słupa doprowadzi do zbliżenia się tych dwóch wartości obciążenia. 

W pracy [86] przedstawiono numeryczną analizę interakcji słupa, którego geometria została 

przedstawiona na rysunku nr 3.13. Postać interakcji została przedstawiona na rysunku 3.17, a 

wartości odpowiednich obciążeń zostały zestawione w tabeli 3.7. 

 

Rys.3. 17 Postać interakcji utraty stateczności lokalnej i globalnej słupa balchownicowego  

            Tab.3.7 Wartości obciążenia krytycznego  
  w analizie interakcji 

 
*PCRL- siła krytyczna wg wzoru 3.23, 
*PCRG- siła krytyczna wg wzoru 3.22, 
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Z przedstawionych powyżej wyników analiz numerycznych ściskanych osiowo 

cienkościennych słupów wyraźnie wynika, że decydującym o nośności granicznej warunkiem 

projektowym dla takich elementów konstrukcyjnych jest utrata stateczności miejscowej ich 

smukłych środników. Zabezpieczenie się przed tym zjawiskiem może być zrealizowane 

podobnie, jak wspominano w przypadku belek, przez zastosowanie takich metod jak użebrowanie 

czy zmiana smukłości środnika. Tą ostatnią najlepiej uzyskać, jak widać przez pogrubienie 

blachy, co może być zrealizowane przez zastosowanie konstrukcji warstwowej – doklejenie 

elementów. Takie rozwiązania przedstawiono na przykładzie słupa cienkościennego z 

dwustronnie doklejonymi do środnika blachami grubości 3 mm, co przy grubości środnika 3 mm 

odpowiada przypadkowi geometrii słupa oznaczonej jako I 55 A (por. rys. 3.13).  Porównanie 

ścieżek równowagi statycznej słupów ze środnikami w postaci blachy o grubości 9mm oraz 

konstrukcji klejonej z blach 3x3mm zostało przedstawione na rysunku 3.18. 

 

 

Rys.3. 18 Porównanie ścieżek równowagi słupów z doklejanymi blachami i bez 
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 3.3 Ustroje ramowe – naroża ram 

 Niniejszy rozdział powstał w wyniku współpracy z Uniwersytetem Technicznym Cottbus 

w Niemczech w ramach programu stypendialnego Socrates Erasmus, którego uczestnikiem w 

2006 roku pod opieką naukową prof. H. Pasternaka był autor niniejszej dysertacji.  Na podstawie 

badań doświadczalnych, dotyczących wzmacnianych techniką klejenia naroży ram 

cienkościennych, przeprowadzonych przez zespół prof. H. Pasternaka w BTU Cottbus [66], 

został opracowany przez autora rozprawy model numeryczny naroża klejonego [49], który 

przestawiono tu w rozdziale 5.      

 W ustrojach ramowych elementem najbardziej narażonym na lokalną utratę stateczności 

jest środnik naroża ramy. Związane jest to występowaniem w tym miejscu bardzo dużych 

wartości momentu zginającego M i siły poprzecznej V oraz ich interakcji. Środnik w obrębie 

narożnika otrzymuje z reguły grubość zwiększoną o 25-50% w porównaniu ze środnikami rygla i 

słupa ramy, a to z uwagi na dwukierunkowy (płaski) stan naprężenia, jaki tu występuje [3]. Są to 

naprężenia normalne, wyliczone wg teorii pręta silnie zakrzywionego i opisane równaniem (3.24) 

wg [3,58]: 

ρσ y
S
M

A
N

N += ,          (3.24) 

gdzie: A-pole całego przekroju poprzecznego pręta, S-moment statyczny przekroju względem osi 

obojętnej, ρ-promień krzywizny włókna na poziomie y, M,N- moment zginający i siła normalna 

w pręcie, 

których kierunek działania jest styczny do osi pręta oraz naprężania normalne do niej 

prostopadłe, przyczyną powstania których są promieniowe obciążenia dociskające pas σr wg 

wzoru: 

  ρ
σ

σ ⋅
⋅⋅

=
wt

Nfltflb
r ,             (3.25) 

gdzie: bfl, tfl- szerokość i grubość pasa, g- grubość środnika, ρ-promień krzywizny włókna na 

poziomie y, σN – naprężenia normalne wg wzoru (3.24). 

Środnik podzielony żebrami, stosowanymi miedzy innymi ze względu na stateczność 

pasów na płyty trapezowe z krzywoliniowymi bokami jest narażony, szczególnie w jego 

wewnętrznych rejonach na utratę stateczności; wartość siły krytycznej dla takich płyt jest trudna 

do określenia w sposób teoretyczny [3]. 
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 Na podstawie omówionego w poprzednim paragrafie modelu „Cardiff”, opisującego 

zachowanie się dźwigarów z bardzo smukłymi środnikami pod obciążeniem, w pracy [100] został 

opracowany dla naroży ram nowy model określający udział krytycznych naprężeń ścinających i 

pól ciągnień w nośności granicznej na zginanie naroża ramy. 

 Wartość granicznego momentu zginającego Mu opisanego równaniem 3.26 składa się z 

trzech składników. Graficzne przedstawienie udziału wszystkich trzech składników w nośności 

granicznej na zginanie zostało przedstawione na Rys. 3.19 [100]. 

 

Rys.3. 19 Graficzne przedstawienie trzech składników nośności granicznej na zginanie naroża 
ramy [100] 

frMtMcrMuM ++= ,          (3.26) 

gdzie: Mu – nośność graniczna na zginanie, Mcr – składnik nośności na zginanie związany z 

krytycznymi naprężeniami ścinającymi, Mt – składnik nośności na zginanie związany z pracą 

pola ciągnień, Mfr – składnik nośności na zginanie związany z wytworzeniem się przegubów 

plastycznych w pasach.  

Składnik Mcr jest opisany przy pomocy następujących równań: 

)
3

( ,wy
wwwcr

fk
tbaM τ−= ,          (3.27) 

2
2

2

)(
)1(12 w

w
cr b

tEk
ν

πτ τ −
= ,         (3.28) 

gdzie: aw, bw, tw – długość, szerokość i grubość płyty środnika, fyw – granica plastyczności stali 

środnika, E, ν – stałe sprężystości stali, kτ – współczynnik opisany następująco: kτ = 

5,34/(aw/bw)2+4,00 dla (aw/bw)<1.0 oraz kτ = 4,00/(aw/bw)2+5,34 dla (aw/bw)>1.0 
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Wartość składnika Mt podają równania (3.29) – (3.32): 

    21 ttt MMM += ,          (3.29) 

        )
2

( 1
211

g
ggtM w

t
yt +−= σ ,         (3.30) 

 
2

2
22

ggtM w
t
yt σ−= ,          (3.31) 

 ))2sin(35,0)1)2sin(35,0((1( 22
, Θ−−Θ+= ττσ kkf wy

t
y ,       (3.32) 

gdzie: g1, g2 – szerokości pola ciągnień, tw – grubość środnika, θ – kąt nachylania pola ciągnień, 

fyw – granica plastyczności stali środnika, kτ – współczynnik opisany następująco: kτ = 

5,34/(aw/bw)2+4,00 dla (aw/bw)<1.0 oraz kτ = 4,00/(aw/bw)2+5,34 dla (aw/bw)>1.0. 

 

Wartość składnika Mfr oblicza się jak następuje:  

)22(, +−= ζfplMfrM ,         (3.33) 

                                                           wyffltflb
fplM ,4

2

, = ,                  (3.34) 

   
wtty

DplMCplM

wb σ
ζ

),,(2
cos
1 +

Θ= ,                                       (3.35) 

gdzie: bfl, tfl – szerokość i grubość pasa, bw, tw – szerokość i grubość środnika, fyw – granica 

plastyczności stali środnika, t
yσ  - naprężenia w polu ciągnień, θ – kąt nachylania pola ciągnień, 

Mpl,C, Mpl,D – momenty plastyczne w pasach w punktach C i D (por. Rys. 3.19). 

 Zakładając, że środnik w obrębie naroża jest prawie wyłącznie ścinany, stateczność jego 

będzie zapewniona albo przez zastosowanie żebra ukośnego, albo, co jest bardziej efektywne, 

poprzez zwiększenie jego grubości. Zwiększenie grubości środnika może być zrealizowane np. 

przez zastosowanie grubszej blachy lub przez zastosowanie konstrukcji warstwowej – doklejenie 

dodatkowej blachy. 

 W pracy [66] została przedstawiona doświadczalna analiza naroża wzmocnionego z 

zastosowaniem doklejanych elementów stalowych. 

 Analizie poddane zostało naroże ramy z bardzo smukłym środnikiem (λ=200), które 

następnie zostało wzmocnione poprzez doklejenie jednostronne bądź dwustronne cienkich blach 
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przy użyciu dwóch typów klejów: epoksydowego i poliuretanowego. W każdym z 

eksperymentów mierzonymi wartościami były kąt obrotu φ oraz monet zginający M. Na 

podstawie wyników badań doświadczalnych opracowano model numeryczny takiego naroża, 

którego dokładną budowę przedstawiono w rozdziale 5. Geometria naroża oraz układy 

wzmocnienia zostały przedstawione odpowiednio na rysunkach 3.20 i 3.21. Wyniki doświadczeń 

na modelach rzeczywistych zostały przedstawione na rysunku 3.22.  

 

Rys.3. 20 Geometria analizowanego naroża ramy 

 
Rys.3. 21 Układy wzmocnienia ramy przez doklejenie blach 
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Rys.3. 22 Zależności M-φ dla naroża ramy - badania doświadczalne 

 
Wyniki doświadczeń na modelach rzeczywistych (por. rys.3.22) wyraźnie wskazują, że 

zwiększenie grubości naroża przez doklejenie elementów stalowych jest efektywne. 

Potwierdzono również zastosowanie kleju jako łącznika, który może być alternatywą dla innych 

typów łączników jak śruby, spawy czy nity. Wzrost nośności konstrukcji klejonej w porównaniu 

z konstrukcją nie klejoną wynosił od 43% do 62% dla przypadków VK-03 do VK-06 oraz od 

151% do 355% dla przypadków VK-07 i VK-08. Wyniki badań doświadczalnych wskazały 

również, że w przypadku kleju epoksydowego lepszym sposobem wzmocnienia jest zastosowanie 

dwóch cieńszych blach niż jednej grubszej (por. 3.22 b, c), natomiast w przypadku kleju 

poliuretanowego wzmocnienie jednostronne jest porównywalne ze wzmocnieniem dwustronnym 

(por. 3.22 a).  
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4. Opis wzmacniania blachownic cienkościennych techniką klejenia 

 

Proces klejenia obejmuje następujące czynności [41]: 

1. przygotowanie powierzchni, 

2. przygotowanie kleju, 

3. ewentualne gruntowanie powierzchni materiałów sklejanych, 

4. nanoszenie kleju, 

5. ewentualne wstępne suszenie kleju, 

6.  scalanie z zastosowaniem odpowiedniego nacisku, 

7. utwardzanie kleju i kondycjonowanie skleiny, 

8. wykańczanie połączenia, 

9. kontrolę połączenia. 

 

Sposób przygotowania powierzchni zależy od rodzaju łączonych materiałów oraz od typu 

kleju, jaki zostanie użyty do ich łączenia. Łączone powierzchnie muszą być wolne od wszelkich 

zanieczyszczeń takich jak: pyły, tłuszcze, smary, woda, wilgoć, warstwy tlenków, rdza, środki 

rozdzielające, odciski palców, oraz inne substancje (gliny, farby, bitumy). Oczyszczanie 

powierzchni jest realizowane za pomocą różnych metod zależnie od typu zanieczyszczenia. Do 

tych metod zalicza się metody mechaniczne takie jak: szczotkowanie, piaskowanie, obróbka 

papierem ściernym czy użycie powietrza sprężonego oraz metody chemiczne takie jak: trawienie 

powierzchni przy zastosowaniu dwuchromianu siarkowego, fenolu, wodorotlenku sodowego czy 

chlorku żelazowego [98]. Przy oczyszczaniu powierzchni stosuje się także odtłuszczanie z 

zastosowaniem benzyny lub innych bardziej specjalistycznych rozpuszczalników takich jak 

alkohol izopropylowy – czysty lub z odpowiednimi dodatkami [98]. Do metod odtłuszczania 

zalicza się także zanurzenie, przecieranie, spryskiwanie, odtłuszczanie w oparach i odtłuszczanie 

ultradźwiękowe. Wyroby aluminiowe odtłuszcza się najczęściej przez poddanie ich w 

hermetycznych komorach działaniu par trójchloroetylenu lub kąpieli alkalicznej w temperaturze 

60-70oC. Obróbka chemiczna w przypadku aluminium polega na oksydowaniu lub anodowaniu 

[41]. Przykłady, pochodzące z badań własnych, odtłuszczonych (benzyna) i oczyszczonych 

powierzchni środnika (obróbka papierem ściernym) oraz dodatkowej blachy (piaskowanie) 

zostały przedstawione odpowiednio na fotografiach 4.1 i 4.2. 
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Fot.4. 1 Przygotowana  powierzchnia środnika do  klejenia 

 

 

Fot.4. 2 Przygotowana  powierzchnia blachy elementu doklejanego 

 
 

Przygotowanie kleju polega w zasadzie na zmieszaniu składników. Dotyczy to właściwie 

tylko klejów wieloskładnikowych takich jak dwuskładnikowe kleje matakrylowe, epoksydowe 

czy poliuretanowe. Tutaj zmieszać ze sobą należy składnik podstawowy (np. żywica) z 

utwardzaczem. Przy niedużych ilościach klejów mieszania można dokonać ręcznie, natomiast 

przy większych należy zastosować specjalnie opracowane przez producentów urządzenia 

dozująco-mieszające. Konsystencja substancji podlegających mieszaniu może być zmienna 

zależnie od temperatury, w której odbywa się mieszanie. Im większa temperatura tym 

konsystencja jest rzadsza, co pociąga za sobą mniejszy nakład energii potrzebnej do mieszania. 

Przykład przygotowania kleju epoksydowego dwuskładnikowego, pochodzący z badań własnych, 

został przedstawiony odpowiednio na fotografiach 4.3, 4.4. 
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Fot.4. 3 Składniki kleju epoksydowego w opakowaniu producenta – żywica (komponent A), 
utwardzacz (komponent B) 

 

Fot.4. 4 Składniki kleju epoksydowego tuż przed zmieszaniem – żywica (komponent A), 
utwardzacz (komponent B) 

 
Sposób nanoszenia kleju zależy od jego lepkości. Kleje o małej lepkości nanosi się 

pędzlami, za pomocą urządzeń natryskowych lub za pomocą walców zaopatrzonych w 

odpowiednie dozatory. Do nanoszenia klejów o średniej i dużej lepkości służą szpachle lub 

specjalne urządzenia, w których wykorzystuje się sprężone powietrze, ciężar własny kleju i 

drgania zbiornika. W zależności od temperatury kleju T mówi się nanoszeniu na zimno 

(T<40oC), na ciepło (40oC<T<100oC) i na gorąco (T>100oC) [41]. 

Kleje poliuretanowe dwuskładnikowe można natryskiwać na klejone powierzchnie, 

nakładać pędzlem lub wałkiem (wersje pastowane szpachlą). W przypadku klejów 

epoksydowych dwuskładnikowych do systemów produkcyjnych zaleca się stosowanie 

profesjonalnych urządzeń mieszająco - dozujących. W przypadku klejów matakrylowych 
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dwuskładnikowych zaleca się je nakładać z kartuszy przez miksery statyczne [98]. Przykład 

nałożenia kleju epoksydowego dwuskładnikowego (przy pomocy szpachli), pochodzący z badań 

własnych, został przedstawiony na fotografii 4.5. 

 

Fot.4. 5 Warstwa kleju nałożona na blachę środnika 

 
Kolejny etap procesu klejenia to dokładne ułożenie elementów klejonych oraz ich 

scalanie. Do scalania łączonych części wykorzystuje się śruby, imadła, obciążniki, przyciski 

odpowiednio wyprofilowane, walce i urządzenia ciśnieniowe (prasy) zapewniające z reguły 

również stabilizację położenia łączonych części na okres utwardzania kleju [41]. Przykład 

scalania elementów (przy pomocy ściągów stolarskich), pochodzący z badań własnych, został 

przedstawiony na fotografiach 4.6, 4.7, 4.8. 

 

Fot.4. 6 Blacha ułożona na warstwie kleju 
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Fot.4. 7 Docisk powierzchni sklejanych 

Fot.4. 8  Zabezpieczenie środnika po    
drugiej stronie belki przed zgnieceniem 
w momencie docisku 

 
 Wykańczanie złącza klejonego sprowadza się do usunięcia ewentualnych wycieków kleju 

i wyrównania czy też wygładzenia powierzchni elementu wzdłuż skleiny. Obróbka mechaniczna 

musi być ograniczona do minimum. W szczególności należy unikać cięcia warstwowych 

elementów powstałych przez sklejenie blach oraz chronić połączenie klejone przed uderzeniami. 

Kontrola połączenia polega przede wszystkim na wykryciu ewentualnych defektów. 

Stosuje się tutaj metody nieniszczące takie jak: próżniowa, wibracyjna, metoda cienia, metoda 

wielokrotnych odbić, ultradźwiękowa-rezonansowa, ultradźwiękowa-kołowa symetryczna i 

akustyczna oraz metody niszczące (ścinanie lub zginanie), którym poddaje się całe elementy lub 

próbki wycinane z tych elementów [41].  

Ważnym elementem procesu klejenia jest pomiar grubości kleju, który może być 

realizowany przy pomocy specjalistycznego sprzętu bądź określany na podstawie objętości 

zużytego kleju i powierzchni, na którą ta objętość została nałożona. W przykładzie, pochodzącym 

z badań własnych, do pomiaru grubości kleju zastosowano czujniki zegarowe umieszczone na 

specjalnej listwie. Odczytu z czujników zegarowych dokonywano w 9 wybranych punktach 

przed i po sklejeniu powierzchni (odpowiednio Fot.4.9 i Fot.4.10). W wyniku pomiarów 

stwierdzono średnią grubość kleju około 1mm. 
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Fot.4. 9 Odczyt wartości przemieszczeń bocznych środnika przed klejeniem 

 

 
Fot.4. 10 Odczyt wartości przemieszczeń bocznych środnika po klejeniu 

 

          

5. Model numeryczny blachownic wzmacnianych 

5.1 Analizowane typy konstrukcji 

 Analizie numerycznej, zrealizowanej w programie ABAQUS [40], podlegały dwa typy 

konstrukcji cienkościennych wzmocnionych z zastosowaniem doklejanych, płytowych 

elementów stalowych. Pierwszą z nich było naroże ramy ze zwiększoną, wskutek doklejenia 

dodatkowych blach, grubością środnika, natomiast drugą był cienkościenny skrzynkowy dźwigar 

stalowy z doklejonymi dodatkowymi blachami do smukłych środników. Model numeryczny 

zarówno naroża jak i dźwigara został wykalibrowany w oparciu o wyniki badań doświadczalnych 

na modelach rzeczywistych przeprowadzonych dla naroża ramy w BTU Cottbus [66] oraz dla 

dźwigara w Politechnice Krakowskiej w ramach niniejszej pracy. Tak wykalibrowany model 
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zastosowano także w obliczeniach słupa ściskanego oraz styków pokazanych odpowiednio w 

rozdziałach 3 i 7. Wyniki badań doświadczalnych skrzynkowego dźwigara stalowego 

weryfikujące model numeryczny przedstawione są w kolejnym rozdziale. Geometrie naroża oraz 

dźwigara zostały przedstawione odpowiednio na rysunkach 5.1 i  5.2. Modele rzeczywiste zostały 

przedstawione odpowiednio na rysunkach 5.3 i  5.4. 

 

Rys.5. 1 Geometria naroża ramy [66] 

 
Rys.5. 2 Geometria dźwigara skrzynkowego z badań własnych 
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Rys.5. 3 Model doświadczalny naroża       Rys.5. 4 Model doświadczalny dźwigara zginanego 

    ramy [66]          

 

5.2 Warunki brzegowe, obciążenie oraz typy elementów skończonych 

 Każda z analizowanych konstrukcji była rozpatrywana jako swobodnie podparta i 

obciążona siłą skupioną. W przypadku naroża warunki brzegowe zostały określone w 

zewnętrznych narożach ramion, podobnie obciążenie skupione (por. Rys.5.1). Zastosowano 

dodatkowe więzy w pobliżu wzmacnianego obszaru zapobiegające zwichrzeniu elementu. W 

przypadku dźwigara zginanego warunki brzegowe zostały zdefiniowane w dolnym pasie w 

miejscu przepony, a obciążenie w górnym pasie w środku rozpiętości belki (por. Rys.5.2).    

 Do budowy modelu numerycznego zastosowano dwa typy elementów skończonych 

dostępnych w bibliotece elementów skończonych programu ABAQUS [40]. Blachownica oraz 

dodatkowe blachy zostały zdyskretyzowane przy pomocy czterowęzłowych, powłokowych 

elementów skończonych typu S4R (4-node doubly curved general-purpose shell, reduced 

integration , finite membrane strains), natomiast warstwa kleju przy pomocy ośmiowęzłowych, 

objętościowych elementów skończonych typu C3D8IH (z ang. 8-node linear brick, incompatible 

modes, hybrid with linear pressure), które zostały zaprojektowane specjalnie dla materiałów 
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cechujących się współczynnikiem Poissona bliskim 0.5. Elementy te różnią się  tym od zwykłych 

elementów objętościowych, że oprócz przemieszczeniowych stopni swobody wyposażone są w 

dodatkowe stopnie swobody (z ang. incompatible modes), zapewniające poprawne zachowanie 

się elementu przy zginaniu. Podstawowym zadaniem dodatkowych stopni swobody jest 

wyeliminowanie tzw. fałszywych naprężeń ścinających, które są obserwowane w typowych 

przemieszczeniowych elementach skończonych poddanych zginaniu. Ponadto dodatkowe stopnie 

swobody eliminują sztuczną sztywność wynikającą z efektu Poissona podczas zginania. W 

typowych przemieszczeniowych elementach skończonych liniowej zmienności naprężeń 

normalnych wywołanych zginaniem towarzyszy liniowa zmienność naprężeń prostopadłych do 

kierunku zginania, co prowadzi do błędnych naprężeń i przeszacowanej sztywności. Dodatkowe 

stopnie swobody zabezpieczają przed takim zjawiskiem. Jak wcześniej wspomniano, klej cechuje 

się bardzo wysokim współczynnikiem Poissna równym 0.45, dlatego dla takich materiałów 

powinno się stosować hybrydową (przemieszczeniowo-naprężeniową) wersję MES. W 

przypadku omawianych objętościowych elementów skończonych oprócz wspomnianych już 

stopni swobody istnieją dodatkowe naprężeniowe stopnie swobody zapewniające liniową 

zmienność naprężeń wewnątrz elementu [40]. Zdyskretyzowane modele numeryczne zarówno 

naroża jak i dźwigara zostały przedstawione odpowiednio na rysunkach nr 5.5 i 5.6. 

 

Rys.5. 5 Model numeryczny naroża ramy 
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Rys.5. 6 Model numeryczny dźwigara skrzynkowego 

 

5.3 Definicja par kontaktu 

 Połączenie warstwy kleju oraz środnika i dodatkowej blachy zostało zrealizowane 

poprzez zdefiniowanie tzw. par kontaktu tzn. zespołu dwóch powierzchni bezpośrednio 

stykających się ze sobą, których węzły zostały powiązane ze sobą przy pomocy odpowiednio 

zdefiniowanych więzów. 

 Każda para kontaktu składa się z dwóch powierzchni: pierwszorzędnej, zwanej dalej M (z 

ang. Master) oraz podporządkowanej, zwanej dalej S (z ang. Slave). Zarówno powierzchnia M 

jak i S może być zbiorem elementów skończonych bądź punktów. Węzły siatek elementów 

skończonych poszczególnych powierzchni powiązane są ze sobą za pomocą odpowiedniego 

algorytmu, w którym aktualna odległość pomiędzy powierzchniami jest mierzona wzdłuż linii 

łączącej węzeł powierzchni S, zwany dalej SN, z najbliższym mu węzłem powierzchni M, 

zwanym dalej MN. Najważniejszym problemem jest tutaj odpowiedni wybór węzłów MN, z 
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którymi powiązane zostaną węzły SN. Aby określić węzły MN, program, analizuje na początku 

nie odkształconą konfigurację powierzchni S i M i tworzy więzy w sposób przedstawiony na 

rysunku 5.7. Węzły powierzchni M nr 202, 203, 302 i 303 są powiązane z węzłem α powierzchni 

S; węzły 204 i 304 z węzłem β, a węzeł 402 z węzłem γ. 

 

Rys.5. 7 Wybór węzłów MN [40] 

 Program nie utworzy więzów pomiędzy węzłami SN i MN, których odległość od 

powierzchni M jest większa niż dopuszczalna, określona jako 5% rozmiaru typowego elementu 

skończonego powierzchni M, co zostało przedstawione na Rys. 5.8, gdzie węzły 2-14 znajdują 

się w odległości dopuszczalnej, natomiast węzły 1 i 15 poza nią. Każdy węzeł poza odległością 

dopuszczalną pozostanie niezwiązany z powierzchnią M i nie będzie z nią oddziaływał. 

 

Rys.5. 8 Dopuszczalna odległość węzłów SN [40] 

 

 Algorytm poszukiwania węzłów MN zakłada, że względny styczny ruch pomiędzy 

powierzchniami nie przekracza wymiarów elementów skończonych powierzchni M w sposób 

znaczący, co nie oznacza jakichkolwiek ograniczeń w ogólnym ruchu powierzchni. Algorytm 
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poszukiwania składa się z dwóch podejść: globalnego, stosowanego na początku analizy oraz 

lokalnego, stosowanego w trakcie analizy w każdym kroku obliczeniowym.  

 Podejście globalne określa w całym zbiorze węzłów siatki najbliższą powierzchnię 

elementu skończonego powierzchni M dla każdego węzła SN w zadanej parze kontaktu. Przykład 

takiego podejścia został przedstawiony na Rys.5.9. Podejście globalne wylicza odległość od 

węzła 50 do wszystkich powierzchni elementów skończonych powierzchni M w rejonie węzła 50 

(por. Rys.5.7). Określa ono, że najbliższą powierzchnią elementu skończonego do węzła 50 jest 

powierzchnia elementu nr 10. Węzeł 100 jest najbliższym węzłem dla węzła 50 i zostaje on 

określony jako węzeł MN. Pomiędzy tym węzłem a węzłem 50 zostaną utworzone więzy. Takie 

postępowanie jest przeprowadzane dla każdego węzła SN. 

 

Rys.5. 9 Podejście globalne w modelowaniu faz metal - klej [40] 

 Podejście lokalne jest stosowane w trakcie analizy na każdym kroku obliczeniowym. W 

tym podejściu dla wybranego węzła SN węzeł MN poszukiwany jest już tylko w obrębie tych 

powierzchni elementów skończonych powierzchni M, które są związane z poprzednio 

określonym dla danego węzła SN węzłem MN. Następnie określa się, który węzeł tych 

powierzchni jest najbliższy węzła SN i uaktualnia się węzeł MN. Jeśli najbliższy węzeł MN nie 

jest tym samym węzłem, co poprzednio, program wykonuje koleją iterację podejścia lokalnego. 

Na przykładzie przedstawionym na Rys. 5.10, węzeł 50 przesuwa się w trakcie analizy w 
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przedstawiony sposób. W pierwszej iteracji algorytm wskazuje, że powierzchnia elementu 10 jest 

nadal najbliższą powierzchnią powiązaną z węzłem 100, ale węzeł 101 jest teraz najbliższym 

węzłem  węzła 50 i powinien być węzłem MN. Ponieważ poprzednio węzeł 100 był węzłem MN, 

dlatego należy wykonać kolejną iterację. W drugiej iteracji nowy element nr 11 jest najbliższym 

elementem i najbliższy węzeł to węzeł 102. Ponieważ znowu zmienia się nr węzła MN, należy 

wykonać kolejną iterację. W trzeciej iteracji nie występuje już zmiana węzła MN, dlatego węzeł 

nr 102 staje się aktualnym węzłem MN dla węzła SN-50. Tak określona para węzłów wchodzi do 

następnego kroku obliczeniowego. 

 

Rys.5. 10 Podejście lokalne w modelowaniu faz metal - klej [40] 

 
 Opisana powyżej metoda łączenia powierzchni ma wiele zalet. Po pierwsze pozwala na 

połączenie razem dwóch obszarów (regionów) nawet wtedy, gdy siatki elementów skończonych 

poszczególnych obszarów wyraźnie różnią się od siebie. Po drugie każdy węzeł na powierzchni S 

zachowuje się dokładnie tak, jak najbliższy mu węzeł na powierzchni M. Po trzecie, posługując 

się tą procedurą, można wprowadzić do obliczeń początkową grubość bądź odsunięcie 

powłokowych elementów leżących na powierzchni. Po czwarte eliminuje, tam gdzie to możliwe, 

stopnie swobody węzłów SN, powiązanych z powierzchnią M.  
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5.4 Założenia obliczeniowe i typy analiz 

 W analizie numerycznej zostały przyjęte następujące założenia: 

• stałe materiałowe elementów stalowych zostały przyjęte na podstawie odpowiednich prób 

rozciągania przeprowadzonych dla próbek wyciętych z blach tworzących konstrukcję 

stalową [49,66]; przyjęto model materiału sprężysto – plastyczny ze wzmocnieniem; 

dokładne wartości stałych materiałowych dla naroża oraz dźwigara zostały przedstawione 

odpowiednio w tabelach 5.1 i 5.2, a wzmocnienie określono przez przyjęcie modułu 

stycznego odkształcenia podłużnego Et = 10-4E,  

• stałe materiałowe warstwy kleju zostały przyjęte na podstawie testów ścinania, 

przeprowadzonych w BTU Cottbus (dla naroża) oraz w Politechnice Karkowskiej (dla 

dźwigara) (por. Rozdz.2), dla próbek klejów poliuretanowego i epoksydowego; w modelu 

numerycznym przyjęto tylko sprężysty zakres pacy kleju; krzywe zależności τ-γ zostały 

przedstawione na Rys. 5.11, 

• w obliczeniach nie uwzględniono cech reologicznych kleju takich jak skurcz czy pełzanie 

(wobec braku danych doświadczalnych) , 

• w przypadku naroża przyjęto układy wzmocnień przedstawione na Rys. 5.12, 

• przyjęto nieliniowość geometryczną i materiałową poprzez uwzględnienie w równaniach 

opisujących związki fizyczne i geometryczne dodatkowych członów nieliniowych 

(pochodne wyższych rzędów), związanych z istnieniem nieliniowej zależności naprężenie 

- odkształcenie oraz wstępnych imperfekcji geometrycznych,  

• wprowadzenie imperfekcji geometrycznych zostało potraktowane w sposób uproszczony 

poprzez nałożenie na konfiguracje idealną rozwiniętych w szereg funkcji własnych 

modelu idealnego, co zostanie opisane szczegółowo w następnym podrozdziale, 
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• mierzonymi wielkościami były: w przypadku naroża obciążenie skupione i kąt obrotu 

węzła I (por. Rys.5.1), natomiast w przypadku dźwigara obciążenie skupione oraz ugięcie 

w środku rozpiętości dźwigara (por. Rys.5.2). 

Tab.5.1 Stałe materiałowe dla naroża ramy 

 
 
 

        Tab.5.2 Stałe materiałowe dla dźwigara skrzynkowego  

 
 

 

 
Rys.5. 11 Zależność τ-γ dla klejów [66]  

 

 
Rys.5. 12 Układy wzmocnienia naroża przez doklejenie blach [66] 
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Obliczenia numeryczne przeprowadzane były w dwóch etapach. Pierwszy etap to 

wyznaczenie wartości i funkcji własnych modelu idealnego, koniecznych do określenia wartości i 

rozkładu imperfekcji geometrycznych w modelu. Drugi etap to analiza, pod obciążeniem, 

zimperfekowanej konstrukcji aż do zniszczenia na bazie metody Riks`a, której schemat został 

przedstawiony na Rys.5.13. 

 

Rys.5. 13 Algorytm metody Riksa [59] 

 
 Do określenia ścieżki równowagi statycznej (ŚRS) stosowanych jest wiele metod 

numerycznych. Najstarszą jest metoda Newtona-Raphsona, która oparta jest na sterowaniu 

przyrostem obciążenia. Zawodzi ona jednak w pobliżu punktu granicznego na ŚRS. Celem 

ominięcia tego problemu przyjęto metodę opartą na sterowaniu przemieszczeniem. Jednak w 

przypadku konstrukcji, w których istnieje możliwość utraty stateczności, metoda ta może 
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prowadzić do błędnego rozwiązania. Aby uniknąć wyżej wymienionych problemów Riks (1972) 

oraz Wempner (1971) zaproponowali metodę tzw. długości łuku (z ang. arc-length method), 

która może być ogólnie opisana w następujący sposób [59]. W porównaniu z metodą sterowania 

obciążeniem, w której przyrost obciążenia jest stały w trakcie analizy oraz z metodą sterowania 

przemieszczeniem, w której przyrost przemieszczenia jest stały w trakcie analizy, w metodzie 

długości łuku współczynnik obciążenia jest modyfikowany w każdej iteracji, w związku z czym 

rozwiązanie przebiega wzdłuż określonej ścieżki, dopóki nie zostanie osiągnięta zbieżność. 

 W związku z tym, że w tej metodzie, współczynnik obciążenia jest dodatkową zmienną, 

potrzebne jest także dodatkowe równanie wyrażone względem aktualnego przemieszczenia, 

współczynnika obciążenia oraz długości łuku. Stosowane są dwa podejścia: ustalonej długości 

łuku, w której długość łuku jest stała w każdym kroku obliczeniowym oraz zmiennej długości 

łuku, w której długość łuku obliczana jest na początku każdego kroku obliczeniowego. 

Uproszczenie dodatkowego równania prowadzi do równania kwadratowego, którego pierwiastki 

są stosowane do określenia przyrostowego współczynnika obciążenia. Odpowiedni wybór 

pierwiastka jest podstawą tej metody. Generalnie dla pierwszego kroku obliczeniowego 

współczynnik obciążenia jest przyjmowany na poziomie 1/5 lub 1/10 obciążenia całkowitego. 

Dla kolejnych kroków przyrostowych współczynnik obciążenia jest wyliczany zgodnie ze 

stopieniem zbieżności procesu obliczeniowego. W przypadku rozbieżności procesu 

obliczeniowego, długość łuku jest redukowana, a obliczenia są wykonywane ponownie.  

Równanie równowagi zagadnienia nieliniowego może być zapisane jako: 

qfg iiii λλ −=)( ,             (5.1) 

gdzie: fi – wektor węzłowych sił wewnętrznych, q – wektor obciążenia zewnętrznego, gi – wektor 

sił niezrównoważonych. 
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Metoda długości łuku poszukuje rozwiązania w formie przecięcia się krzywej opisanej 

równaniem równania (5.1) ze stałą s, określaną jako długość łuku, która może być zapisana w 

postaci różniczkowej: 

qqpp TddTds 22ψλ+∫=             (5.2) 

bądź w formie przyrostowej: 

     0222 =Δ−Δ+ΔΔ= lTTa qqpp ψλ            (5.3) 

gdzie: Δp – wektor przyrostu obciążenia, Δλ – przyrost współczynnika obciążenia, Δl – ustalony 

promień przecięcia,  ψ – współczynnik skalujący. 

 Po uproszczeniu równania (5.1) i (5.3) mogą być bezpośrednio zastosowane do obliczenia 

iteracyjnej zmiany wektora przemieszczenia i współczynnika obciążenia, co może być zapisane 

następująco:  
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           (5.4) 

gdzie: δp- iteracyjna zmiana wektora obciążeń, δλ- iteracyjna zmiana współczynnika obciążenia, 

KT – styczna macierz sztywności, gold, aold – odpowiednio wartość wektora sił 

niezrównoważonych i długości łuku na poprzednim kroku obliczeniowym. 

 Po wyliczeniu iteracyjnej zmiany δp i δλ, wektor przemieszczeń i współczynnik 

obciążenia są aktualizowane. 

 

5.5 Imperfekcje geometryczne 

 Rzeczywiste konstrukcje nie spełniają założeń dotyczących konstrukcji idealnych. 

Powodem tego jest istnienie imperfekcji, które są wynikiem technologii procesu wytwarzania 

elementów konstrukcyjnych a także niedokładności montażowych. Skutkiem istnienia 
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imperfekcji jest niekiedy wyraźny spadek nośności granicznej elementu konstrukcyjnego. 

Różnica pomiędzy nośnością modelu idealnego a rzeczywistego zależy od wartości imperfekcji a 

także od tego w jakim stopniu dany typ konstrukcji jest wrażliwy na imperfekcje, co powinno 

być analizowane w świetle teorii Koitera [89]. Analiza wyboczenia konstrukcji 

zimperfekowanych nie jest związana z poszukiwaniem punktów bifurkacji lecz punktów 

charakteryzujących obciążenie graniczne na ścieżce równowagi statycznej. W takiej analizie 

zasada zesztywnienia musi być odrzucona na rzecz geometrycznej nieliniowości [107]. Jeżeli 

wartość obciążenia P jest poniżej wartości krytycznej Pcr, to przyrost obciążenia powoduje 

powolny przyrost imperfekcji, geometrycznych. W momencie, gdy obciążenie P osiąga wartość 

krytyczną Pcr, możliwe są dwa typy zachowania. Jeśli kształt imperfekcji jest zbliżony do postaci 

własnej, to obserwowany jest szybki przyrost imperfekcji bez żadnych dodatkowych efektów. 

Jeśli natomiast kształt imperfekcji wyraźnie różni się od kształtu postaci własnej, to 

obserwowane jest nagłe przejście (przeskok) do postaci własnej [6]. 

 Z rozważań teoretycznych [6] wiadomo, że jako rozwiązanie problemu własnego 

otrzymuje się całą rodzinę funkcji własnych i odpowiadających im wartości własnych. 

Odpowiednia kombinacja liniowa tych funkcji opisuje tzw. wirtualne pole przemieszczeń. W 

związku z tym, pierwszy etap wprowadzenia imperfekcji, to rozwiązanie zagadnienia własnego i 

wyznaczenie określonej liczby funkcji własnych. Drugi etap polega na utworzeniu, z 

odpowiednio wybranych funkcji własnych, szeregu wg zależności: 

i
n

i
iwix φ∑

=
=Δ

1
            (5.5) 

gdzie: iφ -i-ta funkcja własna, wi – stowarzyszony z konkretną funkcją własną współczynnik 

skalujący. 
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 Wartość współczynnika wi została określona na podstawie pomiarów imperfekcji 

geometrycznych w modelach rzeczywistych. Maksymalna wartość współczynnika wi wynosiła w 

każdym z analizowanych tu przypadków 0.5 grubości środnika. Na wartość tego współczynnika 

mogą mieć wpływ także wartości tolerancji określonych w normach odbiorczych konstrukcji. 

Tak powstała zimperfekowana geometria podlega dalszej analizie. Opisany sposób przyjęcia 

imperfekcji geometryczny uzasadniony jest także obserwacją typowych deformacji elementów 

konstrukcyjnych, które w ogromnej większości przypadków mają kształty zbliżone do funkcji 

własnych modeli idealnych. Przykładowe funkcje własne zarówno naroża jak i dźwigara zostały 

przedstawione odpowiednio na rysunkach 5.14 i 5.15. 

    

Rys.5. 14 Pierwsza funkcja własna         Rys.5. 15 Pierwsza funkcja własna przemieszczeń 

                przemieszczeń naroża ramy                             dźwigara skrzynkowego 
 
5.6 Porównanie wyników numerycznych z wynikami doświadczalnymi 

Wyniki analizy numerycznej weryfikowane były w oparciu o wyniki uzyskane w trakcie 

badań doświadczalnych na modelach rzeczywistych. Weryfikacji dokonywano zarówno w 

aspekcie jakościowym, zwracając uwagę na wytworzenie się wszystkich mechanizmów pracy 

danej konstrukcji zaobserwowanych w badaniach doświadczalnych, jak i ilościowym, 
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porównując otrzymane poziomy obciążeń krytycznych i granicznych, a także charakter ścieżek 

równowagi statycznej.  

W przypadku naroża ramy wytworzyły się wszystkie mechanizmy tzn. pole ciągnień w 

środniku, przeguby plastyczne w pasach oraz pozostał nie odkształcony zewnętrzny narożnik 

naroża. Jako przykład przedstawiono na rysunku 5.16 wyniki analizy numerycznej i 

doświadczalnej dla przypadku wzmocnienia w układzie VK-05 (por. Rys.5.12).  

 

Rys.5. 16 Porównanie wyników analizy numerycznej i doświadczalnej dla przypadku VK-05 

 
 

Na rysunku 5.17 przedstawiono porównanie ścieżek równowagi statycznej otrzymanych 

w drodze analizy numerycznej i doświadczalnej. Widać wyraźną zgodność sztywności obu 

modeli a także dobrą aproksymację zakresu sprężysto-plastycznego i nośności granicznej. 

Zestawienie wyników analizy numerycznej dla wszystkich przypadków wzmocnień zostało 

przedstawione w tabeli 5.3. 
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Rys.5. 17 Ścieżki równowagi statycznej otrzymane z analizy numerycznej i doświadczalnej dla 
wybranych przypadków wzmocnienia naroża  

 
         Tab.5.3 Zestawienie wyników analizy numerycznej dla naroża ramy 

 
 
 W przypadku dźwigara, podobnie jak w badaniach doświadczalnych, zauważalne są 

wyraźne deformacje pól środników wewnętrznych, szczególnie w miejscu przyłożenia 

obciążenia, natomiast prawie nie odkształcone pozostają pola środników skrajnych, co zostało 

przedstawione odpowiednio na rysunkach 5.18 i 5.19. Porównanie ścieżek równowagi statycznej 

zostało przedstawione na rysunku nr 5.20. Widać wyraźną zgodność sztywności obu modeli a 

także dobrą aproksymację zakresu sprężysto-plastycznego i nośności granicznej.  

 

Rys.5. 18 Porównanie wyników analizy numerycznej i doświadczalnej dla dźwigara 
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Rys.5. 19 Porównanie wyników analizy numerycznej i doświadczalnej dla dźwigara 

 
 

 
Rys.5. 20 Ścieżki równowagi statycznej otrzymane z analizy numerycznej i doświadczalnej dla 

przypadku dźwigara 

 

 

 

 

 



Gabriel Kubieniec                                         Nośność blachownic stalowych wzmacnianych z zastosowaniem klejenia 
 
 

 89

Na podstawie przedstawionego porównania wyników analizy numerycznej z wynikami badań 

doświadczalnych można wysunąć następujące wnioski: 

• analizowana konstrukcja może być efektywnie modelowana przy użyciu powłokowych 
elementów skończonych S4R, 

• warstwa kleju może być efektywnie modelowana przy użyciu objętościowych elementów 
skończonych C3D8IH, 

• modelowanie elementami objętościowymi może być alternatywą dla innej kosztownej 
metody modelowania kleju związanej ze stosowaniem sprężystych elementów 
skończonych, 

• wprowadzenie imperfekcji geometrycznych może być zrealizowane metodą rozwinięcia 
w szereg funkcji własnych modelu idealnego, 

• metoda tworzenia tzw. par kontaktu może być z powodzeniem stosowana do łączenia 
warstwy kleju i konstrukcji nośnej,  

• różnica pomiędzy wynikami eksperymentalnymi i numerycznymi jest mniejsza niż 8%. 
 
 
Obliczeń numerycznych z wykorzystaniem programu ABAQUS dokonano na oprogramowaniu 
dostępnym w Akademickim Centrum Komputerowym Akademii Górniczo - Hutniczej ACK 
Cyfronet AGH.  
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6. Badania doświadczalne zginanych dźwigarów stalowych  
 
6.1 Charakterystyka i cel badań doświadczalnych  
 

Autor przeprowadził badania doświadczalne zginanych stalowych dźwigarów 

skrzynkowych w Instytucie Materiałów i Konstrukcji Budowlanych Politechniki Krakowskiej w 

dwóch etapach. 

Pierwszy etap badań obejmował analizę zachowania się stalowego dźwigara 

skrzynkowego wzmocnionego dodatkowymi blachami stalowymi, doklejonymi do smukłych 

środników przy użyciu dwuskładnikowego kleju epoksydowego (por. Rozdział 4). 

Przeprowadzono dwa cykle obciążenia od 0 do około 300 kN w celu określenia charakteru pracy 

połączenia klejonego blachy ze środnikiem. W trzecim cyklu obciążenia doprowadzono do 

zniszczenia belki, co nastąpiło przy obciążeniu około 500 kN.  

W drugim etapie analizowano zachowanie się stalowego dźwigara skrzynkowego o 

parametrach geometrycznych i materiałowych jak belki w pierwszym etapie badań lecz pod 

obciążeniem cyklicznym w 30 cyklach obciążenia w zakresie od 0 do około 220 kN. W cyklu 

nazwanym „C - 0” doprowadzono do utraty stateczności lokalnej środników, co nastąpiło przy 

obciążeniu około 145 kN i wytworzenia się tzw. pól ciągnień. W kolejnych cyklach obciążenia 

(0-220kN) obserwowano zjawisko tzw. „oddychania środników” czyli pracy pól ciągnień pod 

narastającym i zmniejszającym się obciążeniem zewnętrznym, któremu towarzyszy stabilizacja 

przemieszczeń bocznych środników i ugięcia belki po kolejnych 30 cyklach obciążenia. W 

następnym (31) cyklu doprowadzono do zniszczenia belki, co nastąpiło przy obciążeniu około 

283 kN. 

Celem badań doświadczalnych było porównanie zachowania się dwóch typów dźwigarów 

stalowych o tych samych parametrach geometrycznych i materiałowych lecz z różnymi 

smukłościami środników. Smukłość środników w belce wzmocnionej została zmniejszona 

wskutek doklejenia do nich dodatkowych elementów – cienkich blach stalowych. Analizie 

podlegało zachowanie się konstrukcji warstwowej, złożonej z połączonych przy użyciu kleju 

epoksydowego środników z dodatkowymi blachami w aspekcie możliwości zastosowanie kleju 

jako łącznika alternatywnego dla śrub czy spoin. Porównania zachowania się dźwigarów 

dokonywano zarówno w aspekcie ilościowym jak i jakościowym -  porównanie ścieżek 

równowagi statycznej oraz mechanizmów zniszczenia.  
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Szczegółowe opisy przeprowadzonych badań, zastosowanej aparatury, sposobu realizacji 

obciążenia zostały przedstawione w klejonych podrozdziałach. 

 

6.2 Dźwigar z doklejonymi blachami stalowymi 

6.2.1 Geometria belki  

 Analizie została poddana stalowa, skrzynkowa blachownica o rozpiętości 2000 mm, 

wysokości 400mm i szerokości 200mm, ze środnikami o grubości 2mm i pasami o grubości 

12mm. Dodatkowo zastosowano przepony o grubości 10mm w rozstawie 500mm. Smukłość 

środników została zmieniona przez doklejenie do środników blach o grubości 3mm od strony 

zewnętrznej każdego środnika, wg opisu przedstawionego w rozdziale 2. Geometria belki oraz 

widok przygotowanego modelu zostały przedstawione odpowiednio na Rys. 6.1 i Fot. 6.1 

 

Rys.6. 1 Geometria belki wzmocnionej 
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Fot.6. 1 Rzeczywisty model wzmocnionej belki skrzynkowej 

 

6.2.2 Właściwości materiałowe 

 Właściwości materiałowe blach, z których zostały wykonane pasy i środniki belki a także 

dodatkowe blachy, zostały określone na podstawie statycznych prób rozciągania próbek 

wykonanych z tego samego materiału odpowiednio, co pasy, środniki i dodatkowe blachy. 

Geometrię próbek określono na podstawie normy PN-EN 10002-1+AC-1 [95]. Geometria próbek 

oraz wyniki badań rozciągania dla poszczególnych blach zostały przedstawione odpowiednio na 

Rys. 6.2 oraz w tabelach nr 6.1, 6.2, 6.3 a także w załącznikach nr 3, 4, 5. Właściwości 

materiałowe kleju epoksydowego zostały przyjęte zgodnie z wynikami badań doświadczalnych 

przeprowadzonych dla próbek kleju, które zostały przedstawione w rozdziale 2. 
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Rys.6. 2 Geometria próbek do badań w statycznej próbie rozciągania 

 
Tab.6.1 Wyniki badań statycznej próby rozciągania dla blach środników 

Środniki – t = 2mm 
Lp. Oznaczenie  a0 b0 S0 L0 Fe Re Fm Rm Lu A5 
  próbki [mm] [mm] [mm2] [mm] [kN] [MPa] [kN] [MPa] [mm] [%] 
1 A 2.0 10.0 20.0 50.0 5.22 261 6.70 335 69.7 39.4%
2 B 2.0 10.0 20.0 50.0 4.80 240 6.67 334 69.5 39.0%
3 C 2.0 10.0 20.0 50.0 3.84 192 6.70 335 69.4 38.8%
4 D 2.0 10.0 20.0 50.0 3.84 192 6.70 335 70.4 40.8%
5 E 2.0 10.0 20.0 50.0 4.80 240 6.57 329 70.0 40.0%
6 F 2.0 10.0 20.0 50.0 3.88 194 6.62 331 70.7 41.4%
      Resr 220 Rmsr 333   

 
Tab.6.2 Wyniki badań statycznej próby rozciągania dla blach pasów 

Pasy - t = 12 mm  
Lp. Oznaczenie  a0 b0 S0 L0 Fe Re Fm Rm Lu A5 
  próbki [mm] [mm] [mm2] [mm] [kN] [MPa] [kN] [MPa] [mm] [%] 
1 A 12.0 36.0 432.0 180.0 105.00 243 174.0 403 243.0 35.0%
2 B 12.0 36.0 432.0 180.0 102.00 236 174.0 403 229.0 27.2%
3 C 12.0 36.0 432.0 180.0 104.00 241 174.0 403 231.0 28.3%
4 D 12.0 36.0 432.0 180.0 104.00 241 174.0 403 233.0 29.4%
5 E 12.0 36.0 432.0 180.0 107.00 248 174.0 403 235.0 30.6%
6 F 12.0 36.0 432.0 180.0 104.00 241 174.0 403 234.0 30.0%
      Resr 242 Rmsr 403   
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Tab. 6.3 Wyniki badań statycznej próby rozciągania dla dodatkowych blach 
Dodatkowe blachy -  t = 3 mm  

Lp. Oznaczenie  a0 b0 S0 L0 Fe Re Fm Rm Lu A5 
  próbki [mm] [mm] [mm2] [mm] [kN] [MPa] [kN] [MPa] [mm] [%] 
1 A 3.0 9.0 27.0 45.0 7.96 295 11.6 430 61.5 36.7%
2 B 3.0 9.0 27.0 45.0 7.80 289 11.4 422 60.6 34.7%
3 C 3.0 9.0 27.0 45.0 7.52 279 11.6 430 60.5 34.4%
4 D 3.0 9.0 27.0 45.0 7.84 290 11.6 430 61.0 35.6%
5 E 3.0 9.0 27.0 45.0 7.92 293 11.5 426 60.8 35.1%
6 F 3.0 9.0 27.0 45.0 7.85 291 11.5 426 61.0 35.6%
      Resr 289 Rmsr 427   

 

6.2.3 Zastosowana aparatura badawcza 

W trakcie badań mierzonymi wielkościami były: obciążenie zewnętrzne P, ugięcie w 

środku belki u, ugięcie w pobliżu podpory up, składowe tensorów naprężenia i odkształcenia w 

dodatkowej blasze i pasach dźwigara. Dodatkowo pomierzone zostały imperfekcje geometryczne 

środników z dodatkowymi blachami. 

 Do pomiaru wartości obciążenia zewnętrznego zrealizowanego przy pomocy maszyny 

wytrzymałościowej DB-600 zastosowano indukcyjny przetwornik siły ściskającej C6A firmy 

HBM Polska o zakresie sił 200-500 kN, zaś do pomiaru zarówno ugięcia u, jak i up użyto 

indukcyjnych przetworników drogi WAL firmy HBM Polska ze zdejmowanym trzpieniem 

pomiarowym o zakresie pomiarowym 100 mm. Stan naprężenia i odkształcenia został określony 

przy użyciu tensometrów oporowych LY11-10/120A firmy HBM Polska. W przypadku pasów 

dolnego i górnego pomiar odbywał się on przy użyciu pojedynczych tensometrów  zaś w 

przypadku środnika przy użyciu rozety prostokątnej zbudowanej ze wspomnianych tensometrów. 

 Dla kontroli pomiarów elektronicznych wartości zarówno obciążenia jak i ugięcia były 

odczytywane z czujników zegarowych firmy Preisser. Lokalizacja czujników została przyjęta w 

ten sam sposób jak w przypadku belki bez wzmocnienia (por. Fot. 6.13 – 6.16).  
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 Imperfekcje geometryczne środników z doklejonymi blachami zostały pomierzone przy 

użyciu czujników zegarowych zainstalowanych na specjalnej listwie. Pomiar imperfekcji został 

dokonany w 9 punktach w każdym z pól środnika, których lokalizacja została przedstawiona na 

Rys. 6.3. Wartości imperfekcji geometrycznych zostały zestawione w tabeli 6.4. Wartość 

maksymalna imperfekcji geometrycznej środnika wynosiła 1,85 mm i była mniejsza od wartości 

odchyłki dopuszczalnej ׀Δ4,24 = ׀ mm określonej zgodnie z przepisami zawartymi w normie [94] 

dotyczącej warunków wykonania i odbioru konstrukcji stalowych.  

 

Rys.6. 3 Lokalizacja punktów do pomiaru imperfekcji geometrycznych w środnikach 
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Tab 6.4 Wartości imperfekcji geometrycznych środników belki 
STRONA „A” 

POLE 2 POLE 1 POLE 1` POLE 2` 
PUNKT 
POM. 

WARTOŚĆ 
[mm] 

PUNKT 
POM. 

WARTOŚĆ 
[mm] 

PUNKT 
POM. 

WARTOŚĆ  
[mm] 

PUNKT 
POM. 

WARTOŚĆ 
[mm] 

1 0,00 10 1,08 19 0,05 28 -0,06 
2 0,00 11 0,32 20 -0,90 29 -1,22 
3 0,00 12 -0,56 21 -1,32 30 -1,40 
4 0,40 13 1,12 22 -0,32 31 -0,32 
5 0,63 14 -0,56 23 -1,65 32 -1,65 
6 -0,87 15 -0,98 24 -1,45 33 -1,45 
7 0,34 16 1,28 25 0,08 34 0,08 
8 -0,15 17 0,56 26 -0,60 35 -0,60 
9 -0,83 18 -0,38 27 -1,00 36 -1,00 

STRONA „B” 
POLE 2 POLE 1 POLE 1` POLE 2` 

PUNKT 
POM. 

WARTOŚĆ 
[mm] 

PUNKT 
POM. 

WARTOŚĆ 
[mm] 

PUNKT 
POM. 

WARTOŚĆ  
[mm] 

PUNKT 
POM. 

WARTOŚĆ 
[mm] 

37 0,20 46 0,10 55 1,60 64 1,65 
38 -1,30 47 -0,80 56 -0,82 65 0,10 
39 -1,60 48 -0,70 57 -0,48 66 -0,40 
40 0,85 49 0,10 58 1,60 67 0,20 
41 -0,90 50 -1,40 59 -0,90 68 -0,20 
42 -1,10 51 -1,05 60 -1,50 69 -0,75 
43 0,80 52 0,10 61 1,60 70 0,28 
44 -0,57 53 -1,35 62 -0,45 71 -0,82 
45 -0,70 54 -1,85 63 -0,70 72 -0,80 

 

6.2.4 Realizacja obciążenia 

 Obciążenie zewnętrzne w postaci siły skupionej zlokalizowanej w środku rozpiętości 

belki zostało zrealizowane za pomocą prasy hydraulicznej DB-600. Przeprowadzono dwa cykle 

obciążenia od 0 -300 kN i od 0 – 390 kN w celu określenia charakteru pracy połączenia 

klejonego blachy ze środnikiem. W trzecim cyklu obciążenia doprowadzono do zniszczenia 

belki, co nastąpiło przy obciążeniu Pult = 500 kN. W każdym cyklu dokonywano pomiaru 

przemieszczeń bocznych środników (przy sile 0 kN i 300 kN) w polach nr 1 i 2 w punktach 1-18 

(por. Rys.6.3). Pomiaru wartości obciążenia dokonywano za pomocą indukcyjnego czujnika siły. 
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Sposób przyłożenia obciążenia został przedstawiony na Fot.6.2. Dokładne wartości obciążenia 

dla poszczególnych cykli zostały zestawione w Tab. 6.5. 

 
Fot.6. 2 Realizacja obciążenia zewnętrznego dla dźwigara wzmocnionego 

              Tab.6.5 Wartości obciążenia zewnętrznego w poszczególnych cyklach 
Nr cyklu Wartość obciążenia[kN] 

C-1 0-300  
C-2 0-390 

C-3 (obciążanie do zniszczenia) 0-500 
 

6.2.5 Wyniki pomiarów odkształceń i przemieszczeń, ścieżki równowagi P-u (ŚRS) 

W trakcie procesu obciążania mierzoną wielkością było między innymi ugięcie w środku 

belki u pod obciążeniem zewnętrznym P. Pomiaru dokonano za pomocą czujników indukcyjnych 

połączonych z komputerem wyposażonym w oprogramowanie CATMAN, pozwalające na 

elektroniczny zapis wyników. Całość procesu obciążania składała się z dwóch etapów. Pierwszy 

polegał na dwukrotnym obciążeniu i odciążeniu belki do wielkości wynikającej z 

prognozowanego zakresu sprężystego zachowania się materiału, drugi natomiast na obciążaniu 

belki aż do zniszczenia. W każdym etapie rejestrowano elektronicznie ścieżki równowagi 

statycznej (ŚRS), czyli zależności ugięcie u obciążenie zewnętrzne P (krzywe P-u). W cyklach 

obciążenia C-1 i C-2 potwierdzono sprężysty charakter pacy belki, któremu towarzyszyły 

minimalne deformacje boczne środników z doklejonymi blachami (por. tablice nr 6.6, 6.7, 6.8). 
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Natomiast w cyklu C-3 wywołano obciążenie graniczne powodujące odspojenie się doklejonych 

blach, co nastąpiło w pobliżu miejsca przyłożenia siły, a następnie doprowadzono do powstania 

dalszych mechanizmów zniszczenia belki. Krzywe P-u (ŚRS) dla poszczególnych etapów 

procesu obciążania zostały przedstawione odpowiednio na rysunkach nr 6.4-6.7. Postać 

deformacji belki, odpowiadająca poszczególnym etapom została przedstawiona na fotografiach 

nr 6.3-6.11. 

 

Rys.6. 4 Zależność P-u dla cyklu C-1 

         
Rys.6. 5 Zależność P-u dla cyklu C-2 
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Rys.6. 6 Zależność P-u dla cyklu C-3 

 
Rys.6. 7 Zależność P-u dla całości procesu obciążenia w 3 cyklach 
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Fot.6. 3 Postać deformacji środników z doklejonymi blachami dla cyklu C-1, P = 300 kN 

 

 
Fot.6. 4 Postać deformacji środników z doklejonymi blachami dla cyklu C-2, P = 390 kN 

 
Fot.6. 5 Postać deformacji środników z doklejonymi blachami dla cyklu C-3 tuż przed 
odspojeniem się blach (wybrzuszenie w pobliżu przyłożenia obciążenia), P = 489 kN 
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Fot.6. 6 Początek odspajania się blach, P=490kN 

 
            
 
 
 

 
   Fot.6. 7 Całkowite odspojenie blachy  (taśmy utrzymujące odspojoną blachę) 
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Fot.6. 8 Adhezyjne zniszczenie połączenia (strona A - środnik) 

 
 
 
 

 
Fot.6. 9 Adhezyjne zniszczenie połączenia (strona A - blacha) 

 



Gabriel Kubieniec                                         Nośność blachownic stalowych wzmacnianych z zastosowaniem klejenia 
 
 

 103

 
Fot.6. 10 Adhezyjne zniszczenie połączenia (strona B – środnik) 

 

 
 

 

 
Fot.6. 11 Adhezyjne zniszczenie połączenia (strona B – blacha) 
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   Tab.6.6 Przemieszczenia boczne środników dla obciążenia P=150 kN 
Przyrost przemieszczenia bocznego środników w dla P = 150 kN 

Punkt pomiarowy Wartość [mm] Punkt pomiarowy Wartość [mm] 
1 0.07 10 1.10 
2 0.00 11 0.13 
3 0.02 12 -0.81 
4 0.09 13 1.01 
5 -0.89 14 -0.91 
6 0.60 15 -0.50 
7 1.14 16 1.72 
8 0.23 17 0.50 
9 0.70 18 -0.94 

          
 

   Tab.6.7 Przemieszczenia boczne środników dla obciążenia P=300 kN  
Przyrost przemieszczenia bocznego środników w dla P= 300 kN 

Punkt pomiarowy Wartość [mm] Punkt pomiarowy Wartość [mm] 
1 0.01 10 1.13 
2 0.00 11 0.15 
3 0.00 12 -0.80 
4 0.07 13 0.92 
5 -0.94 14 -0.97 
6 0.62 15 -0.54 
7 1.10 16 1.73 
8 0.23 17 0.53 
9 0.73 18 -0.92 

 
                

 
               Tab.6.8 Przemieszczenia boczne środników dla obciążenia P=390 kN  

Przyrost przemieszczenia bocznego środników w dla P= 390 kN 
Punkt pomiarowy Wartość [mm] Punkt pomiarowy Wartość [mm] 

1 0.06 10 1.11 
2 -0.02 11 0.22 
3 0.03 12 -0.78 
4 0.07 13 0.98 
5 -0.96 14 -0.90 
6 0.58 15 -0.52 
7 1.05 16 1.68 
8 0.10 17 0.52 
9 0.60 18 -0.89 
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6.2.6 Wyniki pomiarów tensometrycznych - zależności naprężenie σ – odkształcenie ε 

 Stan naprężenia i odkształcenia w doklejonej blasze oraz w pasach górnym i dolnym 

został określony na podstawie pomiarów tensometrycznych. W przypadku pasów pomiarów 

dokonywano za pomocą pojedynczych tensometrów, natomiast w przypadku dodatkowej blachy 

za pomocą rozety prostokątnej, przedstawionej na Rys. 6.8. Naprężenia i odkształcenia główne w 

dodatkowej blasze zostały określone na podstawie równań (1)-(6) odpowiednio sformułowanych 

dla rozety prostokątnej. Wykresy zależności odkształcenie – naprężenie w dodatkowej blasze, 

określone na podstawie pomiarów (rozeta) i wzorów zostały przedstawione na rysunkach               

6.9-6.17. 

 

Rys.6. 8 Schemat rozmieszczenia oraz oznaczenia tensometrów w rozecie prostokątnej 
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       )maxmin(21min νεε
ν

σ +
−

= E ,           (6.5) 

 

)1(2maxmax νγτ += E ,                       (6.6) 

 
gdzie: εmax, εmin – odkształcenia główne, γmax – maksymalne odkształcenie kątowe, σmax, σmin – 
naprężenia główne, τmax – maksymalne naprężenie styczne, ε0, ε45, ε90 – odkształcenia 
pomierzone za pomocą rozety prostokątnej odpowiednio dla kątów 0o, 45o i 90o, E, ν – stałe 
sprężystości stali. 

 
Rys.6. 9 Zależność smax - emax dla doklejonej blachy (cykl 1) 
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Rys.6. 10 Zależność smax - emax dla doklejonej blachy (cykl 2) 

 
Rys.6. 11 Zależność smax - emax dla doklejonej blachy (cykl 3) 
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Rys.6. 12 Zależność smin - emin dla doklejonej blachy (cykl 1) 

 
Rys.6. 13 Zależność smin - emin dla doklejonej blachy (cykl 2) 
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Rys.6. 14 Zależność smin - emin dla doklejonej blachy (cykl 3) 

 
Rys.6. 15 Zależność tmax - gmax/2 dla doklejonej blachy (cykl 1) 
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Rys.6. 16 Zależność tmax - gmax/2 dla doklejonej blachy (cykl 2) 

 
Rys.6. 17 Zależność tmax - gmax/2 dla doklejonej blachy (cykl 3) 
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6.3 Belka bez wzmocnienia poddana obciążeniu cyklicznemu 

6.3.1 Geometria belki 

 Analizie została poddana stalowa, skrzynkowa blachownica o rozpiętości 2000 mm, 

wysokości 400mm i szerokości 200mm, ze środnikami o grubości 2mm i pasami o grubości 

12mm, z przeponami o grubości 10mm w rozstawie 500mm, jak poprzednio. Belka została 

wykonana z tej samej partii materiału, co belka wzmocniona. Geometria belki oraz widok 

przygotowanego modelu zostały przedstawione odpowiednio na Rys. 6.18 i Fot. 6.12. 

 

Rys.6. 18 Geometria analizowanej belki bez wzmocnienia 

 
Fot.6. 12 Rzeczywisty model belki skrzynkowej bez wzmocnienia 
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6.3.2 Właściwości materiałowe 

Właściwości materiałowe blach, z których zostały wykonane pasy i środniki belki, zostały 

określone na podstawie statycznej próby rozciągania tego samego materiału, co pasy i środniki. 

Geometrię próbek określono na podstawie normy PN-EN 10002-1+AC-1 [95]. Geometria próbek 

oraz wyniki badań rozciągania dla poszczególnych blach zostały przedstawione odpowiednio na 

Rys. 6.2 oraz w tabelach 6.1, 6.2, 6.3 a także w załącznikach 3, 4, 5. 

6.3.3 Zastosowana aparatura badawcza  

 Do pomiaru wartości obciążenia zewnętrznego zrealizowanego przy pomocy maszyny 

wytrzymałościowej DB-600 zastosowano indukcyjny przetwornik siły ściskającej C6A firmy 

HBM Polska o zakresie sił 200-500 kN, zaś do pomiaru zarówno ugięcia u, jak i up użyto 

indukcyjnych przetworników drogi WAL firmy HBM Polska ze zdejmowanym trzpieniem 

pomiarowym o zakresie pomiarowym 100 mm. Stan naprężenia i odkształcenia został określony 

przy użyciu tensometrów oporowych LY11-10/120A firmy HBM Polska. W przypadku pasów 

dolnego i górnego pomiar odbywał się przy użyciu pojedynczych tensometrów  zaś w przypadku 

środnika przy użyciu rozety prostokątnej zbudowanej ze wspomnianych tensometrów.  

 Dla kontroli pomiarów elektronicznych podobnie, jak dla belki wzmocnionej tak i tutaj,  

wartości zarówno obciążenia jak i ugięcia były odczytywane z czujników zegarowych firmy 

Preisser. Dokładna lokalizacja czujników została przedstawiona odpowiednio na fotografiach 

6.13, 6.14, 6.15.  

 Imperfekcje geometryczne środników zostały pomierzone przy użyciu czujników 

zegarowych zainstalowanych na specjalnej listwie (Fot. 6.16). Pomiar imperfekcji został 

dokonany w 9 punktach na środniku, których lokalizacja została przyjęta w ten sam sposób jak 

dla belki wzmocnionej (por. Rys.6.3). Wartości imperfekcji geometrycznych zostały zestawione 
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w tabeli 6.9. Wartość maksymalna imperfekcji geometrycznej środnika wynosiła 2,00 mm i była 

równa wartości odchyłki dopuszczalnej ׀Δ2,00 = ׀ mm określonej zgodnie z przepisami 

zawartymi w normie [94] dotyczącej warunków wykonania i odbioru konstrukcji stalowych  

 

Fot.6. 13 Czujniki indukcyjne do pomiaru ugięć na stanowisku badawczym 

 
Fot.6. 14 Czujnik siły i czujniki zegarowe na stanowisku badawczym 
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Fot.6. 15 Lokalizacja tensometrów 

 
Fot.6. 16 Listwa z czujnikami zegarowymi do pomiaru przemieszczeń bocznych 
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Tab.6.9 Wartości imperfekcji geometrycznych środników belki wo 
STRONA „A” 

POLE 2 POLE 1 POLE 1` POLE 2` 
PUNKT 
POM. 

WARTOŚĆ 
wo [mm] 

PUNKT 
POM. 

WARTOŚĆ 
wo [mm] 

PUNKT 
POM. 

WARTOŚĆ  
wo [mm] 

PUNKT 
POM. 

WARTOŚĆ 
wo [mm] 

1 0,00 10 0,63 19 -0,40 28 0,88 
2 0,00 11 1,10 20 1,75 29 1,72 
3 0,00 12 -0,80 21 1,62 30 0,28 
4 -0,24 13 0,00 22 -0,28 31 0,35 
5 0,50 14 0,75 23 1,58 32 0,41 
6 -0,17 15 -0,45 24 1,28 33 0,08 
7 0,52 16 -0,04 25 0,52 34 -0,04 
8 1,55 17 0,12 26 1,34 35 1,85 
9 1,02 18 0,00 27 1,92 36 -0,26 

STRONA „B” 
POLE 2 POLE 1 POLE 1` POLE 2` 

PUNKT 
POM. 

WARTOŚĆ 
wo [mm] 

PUNKT 
POM. 

WARTOŚĆ 
wo [mm] 

PUNKT 
POM. 

WARTOŚĆ  
wo [mm] 

PUNKT 
POM. 

WARTOŚĆ 
wo [mm] 

37 0,08 46 -0,50 55 0,40 64 -0,37 
38 1,95 47 1,90 56 2,00 65 1,70 
39 1,73 48 1,00 57 1,32 66 0,18 
40 -0,95 49 -0,11 58 -0,10 67 -0,89 
41 0,08 50 1,70 59 1,70 68 1,45 
42 0,98 51 1,13 60 1,24 69 0,12 
43 0,66 52 0,18 61 -0,38 70 0,50 
44 1,00 53 1,00 62 0,08 71 0,18 
45 -0,25 54 1,15 63 0,50 72 1,14 

 

6.3.4 Realizacja obciążenia 

 Obciążenie zewnętrzne w postaci siły skupionej, zlokalizowanej w środku rozpiętości 

belki, zostało zrealizowane za pomocą prasy hydraulicznej DB-600. Obciążenie było przykładane 

jako cykliczne o wartościach zmieniających się od 0 do około 220 kN w 30 cyklach obciążenia. 

W cyklu nazwanym C-0 doprowadzono do wyboczenia się środników i powstania pól ciągnień, 

co nastąpiło przy sile Pkr = 145 kN. Następnie obciążano belkę do wartości siły około 220kN, a 

następnie ją odciążono. W dalszych cyklach obciążenia nazwanych C-1 do C-30, w zakresie od 0 

do około 220kN, obserwowano zjawisko tzw. „oddychania środników” tzn. zwiększania i 
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zmniejszania się przemieszczeń bocznych środników wzdłuż pól ciągnień. W każdym cyklu 

dokonywano pomiaru przemieszczeń bocznych środników (przy sile 0 kN i 220 kN) w polach nr 

1 i 2 w punktach 1-18 (por. Rys.6.3). Po wykonaniu 30 cykli obciążenia doprowadzono w cyklu 

nr 31 do zniszczenia belki, co nastąpiło przy sile Pult = 283 kN. Pomiaru wartości obciążenia 

dokonywano za pomocą indukcyjnego czujnika siły. Sposób przyłożenia obciążenia oraz czujnik 

siły zostały przedstawione odpowiednio na Fot.6.17 i Fot.6.18. Dokładne wartości obciążenia dla 

poszczególnych cykli zostały zestawione w Tab. 6.10. 

 

Fot.6. 17 Sposób przyłożenia obciążenia zewnętrznego 
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Fot.6. 18 Przetwornik siły ściskającej C6A 

 
 
 

      Tab.6.10 Wartości obciążenia zewnętrznego w poszczególnych cyklach 
Nr 

cyklu 
Wartość 

obciążenia 
[kN] 

Nr cyklu Wartość 
obciążenia 

[kN] 
C-0 0-216  C-17 0-219 
C-1 0-217 C-18 0-217 
C-2 0-218 C-19 0-217 
C-3 0-220 C-20 0-217 
C-4 0-220 C-21 0-217 
C-5 0-218 C-22 0-217 
C-6 0-220 C-23 0-218 
C-7 0-216 C-24 0-217 
C-8 0-218 C-25 0-216 
C-9 0-218 C-26 0-215 

C-10 0-218 C-27 0-217 
C-11 0-218 C-28 0-217 
C-12 0-219 C-29 0-217 
C-13 0-219 C-30 0-216 
C-14 0-219 C -31 0-216 
C-15 0-219
C-16 0-220

obciążanie 
do 

0-283 
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6.3.5 Wyniki pomiarów obciążenia i przemieszczenia - krzywe P – u 

 W trakcie procesu obciążania mierzonymi wielkościami były między innymi ugięcie w 

środku belki u oraz obciążenie zewnętrzne P. Obydwie wielkości mierzone były za pomocą 

czujników indukcyjnych połączonych z komputerem wyposażonym w oprogramowanie 

CATMAN, pozwalające na elektroniczny zapis wyników. Całość procesu obciążania składała się 

z trzech etapów. Pierwszy polegał na doprowadzeniu do wyboczenia się środników, drugi na 

cyklicznym obciążaniu belki i obserwacji zjawiska tzw. „oddychania środników” natomiast trzeci 

na obciążaniu belki aż do zniszczenia. W każdym etapie rejestrowano elektronicznie ścieżki 

równowagi statycznej (ŚRS), czyli zależności ugięcie u obciążenie zewnętrzne P (krzywe P-u). 

Krzywe P - u (ŚRS) dla poszczególnych etapów procesu obciążania zostały przedstawione 

odpowiednio na rysunkach nr 6.19, 6.20 i 6.21. 

 

Rys.6. 19 ŚRS dla cyklu obciążenia C-0 



Gabriel Kubieniec                                         Nośność blachownic stalowych wzmacnianych z zastosowaniem klejenia 
 
 

 119

 
Rys.6. 20 ŚRS dla cykli obciążenia C-1 do C-30 

 
Rys.6. 21 ŚRS dla całego procesu obciążenia 

 

 



Gabriel Kubieniec                                         Nośność blachownic stalowych wzmacnianych z zastosowaniem klejenia 
 
 

 120

6.3.6 Analiza zjawiska „oddychania środników” 

 W drugim etapie procesu obciążania belka została poddana obciążeniu cyklicznemu o 

amplitudzie około 220 kN (por. Tab. 6.10). Wykonano 30 cykli obciążenia i odciążenia belki, w 

trakcie których obserwowano zwiększanie i zmniejszanie się przemieszczeń bocznych środników 

czyli tzw. zjawiska „oddychania środników”. W każdym cyklu, po obciążeniu i odciążeniu belki, 

dokonywano pomiaru przemieszczeń bocznych w wybranych dwóch polach środnika belki 

(strona „A”). Wyniki pomiarów wyraźnie wskazują stabilizację zarówno przemieszczeń 

bocznych jak ugięć belki (por. Tab. 6.13 i Tab. 6.14 oraz Rys.6.20). Lokalizacja punktów 

pomiarowych została przedstawiona na Rys. 6.22. Przykładowe wartości przemieszczeń dla 

cyklu C-0, C-20 i C-30 zostały zestawione w tablicach nr 11,12,13 i 14. Postać deformacji 

środników dla cykli C-20 i C-30 (stabilizacja przemieszczeń) zostały przedstawione na 

fotografiach 6.19-6.22.  Postać przemieszczeń belki dla obciążenia powodującego wyboczenia się 

środników oraz dla obciążenia granicznego zostały przedstawione odpowiednio na Fot. 6.23 i 

Fot. 6.24. 

 

Fot.6. 19 Postać przemieszczeń bocznych środnika (punkty 1-9) dla cyklu C-20, P=217 kN 
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Fot.6. 20 Postać przemieszczeń bocznych środnika (punkty 10-18) dla cyklu C-20, P=217 kN 

 

 
Fot.6. 21 Postać przemieszczeń bocznych środnika  (punkty 1-9) dla cyklu C-30, P=216 kN 
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Fot.6. 22 Postać przemieszczeń bocznych środnika (punkty 10-18) dla cyklu C-30,      P=216 kN 

        

 
 

 
Fot.6. 23 Postać przemieszczeń bocznych środnika dla obciążenia krytycznego Pkr=145kN        
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Fot.6. 24 Postać przemieszczeń bocznych środnika dla obciążenia granicznego Pult=283kN 

 

 
Rys.6. 22 Lokalizacja punktów pomiarowych przemieszczeń bocznych środnika 

 

          Tab. 6.11 Przemieszczenia boczne środników w chwili wyboczenia 

Przemieszczenia boczne w chwili wyboczenia (Pkr = 145 kN) 
Punkt pomiarowy Wartość [mm] Punkt pomiarowy Wartość [mm] 

1 -0.39 10 -0.14 
2 -0.30 11 1.00 
3 0.25 12 -0.60 
4 -0.10 13 -0.17 
5 0.08 14 0.15 
6 -0.34 15 -0.38 
7 0.85 16 -0.09 
8 2.40 17 0.37 
9 0.80 18 -0.05 
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Tab.6.12 Przemieszczenia boczne środników dla cyklu C-0 

Przemieszczenia boczne dla cyklu C-0 (P= 216 kN) 
Punkt pomiarowy Wartość [mm] Punkt pomiarowy Wartość [mm] 

1 -1.16 10 -0.85 
2 -1.00 11 2.70 
3 0.58 12 -0.29 
4 1.00 13 0.08 
5 -2.38 14 -2.10 
6 -0.22 15 0.10 
7 -0.27 16 -0.03 
8 4.00 17 1.52 
9 -0.95 18 -0.52 

 
                       
 

Tab.6.13 Przemieszczenia boczne środników dla cyklu C-20 
Przemieszczenia boczne dla cyklu C-20 (P= 217 kN) 

Punkt pomiarowy Wartość [mm] Punkt pomiarowy Wartość [mm] 
1 -1.27 10 -1.00 
2 -0.11 11 2.70 
3 0.60 12 -0.20 
4 1.20 13 0.38 
5 -3.03 14 -2.29 
6 -0.30 15 -0.15 
7 0.55 16 -0.06 
8 4.21 17 0.53 
9 -0.42 18 -0.45 

      
 

Tab.6.14 Przemieszczenia boczne środników dla cyklu C-30 
Przemieszczenia boczne dla cyklu C-30 (P= 216 kN) 

Punkt pomiarowy Wartość [mm] Punkt pomiarowy Wartość [mm] 
1 -1.32 10 -1.02 
2 -0.09 11 2.75 
3 0.60 12 -0.25 
4 1.23 13 0.40 
5 -3.00 14 -2.25 
6 -0.28 15 -0.10 
7 0.53 16 -0.08 
8 4.23 17 0.58 
9 -0.46 18 -0.40 
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6.3.7 Wyniki pomiarów tensometrycznych – zależności naprężenie σ – odkształcenie ε 

Stan naprężania i odkształcenia w środniku oraz w pasach górnym i dolnym został 

określony na podstawie pomiarów tensometrycznych. W przypadku pasów pomiarów 

dokonywano za pomocą pojedynczych tensometrów natomiast w przypadku środnika za pomocą 

rozety prostokątnej. Rozmieszczenie tensometrów w badanej belce zostało przedstawione na Fot. 

6.15. Zależności naprężenie - odkształcenie w środniku, przestawione na rysunkach 6.23 – 6.25, 

zostały określone na podstawie równań (6.1)-(6.6), odpowiednio sformułowanych dla rozety 

prostokątnej przedstawionej na Rys.6.8.  

 

Rys.6. 23 Zależności naprężenie – odkształcenie dla pojedynczego cyklu obciążenia 
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Rys.6. 24 Zależności naprężenie – odkształcenie dla cykli obciążenia 1-30 

 
Rys.6. 25 Zależności naprężenie – odkształcenie dla całości procesu obciążenia 
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6.4. Wnioski z badań doświadczalnych 

6.4.1 Belka klejona  

 Pogrubienie środników przez doklejenie dodatkowych elementów do ich pól  

spowodowało zmniejszenie smukłości λw, a tym samym zmianę klasy przekroju z 4 na 3. W 

zakresie obciążenia do około 390 kN belka pracowała w zakresie sprężystym, na co wskazuje 

pochylenie krzywych P-u (por. Rys.6.4) oraz s-e i t-g (por. Rys.6.9, 6.10, 6.15, 6.16), 

podczas obciążania i odciążania. W zakresie obciążenia do około 490kN (odspojenie się blach) 

nie nastąpiła utrata stateczności środników, na co wskazują minimalne zmiany przemieszczeń 

bocznych środników (por. Fot. 6.3, 6.4, 6.5 oraz Rys.6.29). Przy obciążeniu 490 kN nastąpiło 

całkowite odspojenie się blach po obu stronach belki w polach w pobliżu przyłożenia obciążenia 

(por. Fot. 6.6 i 6.7). Odspojenie blach było efektem przekroczenia wytrzymałości warstwy kleju. 

Tuż po odklejeniu się blach nastąpiło gwałtowne wytworzenie się pól ciągnień w polach bez 

blach (por. Fot.6.8, Fot.6.10), podczas gdy środniki z doklejonymi blachami nie wykazywały 

żadnych deformacji wskazujących na utratę ich stateczności lokalnej (por. Fot.6.7). Mechanizm 

zniszczenia warstwy kleju miał charakter czysto adhezyjny; kształty obszarów „z klejem” i „bez 

kleju” w środnikach i dodatkowych blachach (por. Fot.6.8-6.11) są identyczne. Zniszczenie belki 

nastąpiło przy obciążeniu około 500kN. W belce z doklejonymi elementami w zasadniczym 

zakresie obciążenia nie nastąpiła utrata stateczności środników. Utrata stateczności nastąpiła 

dopiero w momencie zniszczenia warstwy kleju, co miało miejsce przy obciążeniu 490 kN, zatem 

wzrost nośności belki w stanie krytycznym można przyjąć na poziome około 340% nośności 

belki bez wzmocnienia (Pkr = 145 kN - belka bez wzmocnienia). Wzrost nośności granicznej 

wyniósł około 60% nośności belki bez wzmocnienia. (Pult = 283kN - belka bez wzmocnienia).W 

przypadku belki ze wzmocnieniem uplastycznienie pasów nastąpiło przy obciążeniu około              
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450 kN (por. Rys.6.7), podczas gdy w belce bez wzmocnienia nastąpiło to przy obciążeniu około 

240 kN. Doklejenie elementów spowodowało także wzrost sztywności belki, na co wskazuje 

pochylenie krzywych P-u dla obu belek (por. Rys. 6.21 i Rys.6.6). Doklejenie elementów było 

zabiegiem bardzo skutecznym w aspekcie ograniczenia lokalnej utraty stateczności środników 

oraz podniesienia nośności granicznej belki. Porównanie ścieżek równowagi statycznej belki bez 

wzmocnienia i ze wzmocnieniem zostało przedstawione na Rys. 6.26. Porównanie zależności 

naprężenie – odkształcenie dla środników belki bez wzmocnienia i ze wzmocnieniem zostało 

przedstawione na Rys. 6.27 i Rys.6.28. 

 

 

Rys.6. 26 Porównanie krzywych P – u dla belki bez i ze wzmocnieniem 
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Rys.6. 27 Zależność smax – emax dla belki bez i ze wzmocnieniem 

 

 
Rys.6. 28 Zależność tmax – gmax/2 dla belki bez i ze wzmocnieniem 
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Rys.6. 29 Zależność obciążenie P - przemieszczenie boczne środników w dla belki wzmocnionej 

 
 
6.4.2 Belka bez wzmocnienia pod obciążeniem cyklicznym 

 Podczas pierwszego cyklu obciążenia wystąpiła lokalna utrata stateczności środników 

belki przy obciążeniu Pkr = 145 kN, której towarzyszyło wytworzenie się pól ciągnień wzdłuż 

przekątnych pól środników (por. Fot. 6.23). W dalszym etapie przeprowadzono cykliczne 

obciążanie belki, któremu towarzyszyło zjawisko tzw. „oddychania środników”,czyli 

zwiększania się i zmniejszania się, zgodnie z amplitudą obciążenia, przemieszczeń bocznych 

środników, zwłaszcza w obszarze pól ciągnień. Po zrealizowaniu 30 cykli obciążenia zauważono 

wyraźną stabilizację wartości przemieszczeń bocznych środników (por. Fot. 6.19 – Fot. 6.22, 

Rys.6.30 oraz Tab.6.13 i Tab.6.14). Obciążeniu cyklicznemu towarzyszyła także stabilizacja 

przyrostu wartości ugięcia w środku belki u (por. Rys.6.20). Zniszczenie belki nastąpiło przy 

obciążeniu Pult = 283 kN, które zostało poprzedzone wyraźnym kresem działania pól ciągnień i 

wytworzeniem się przegubów plastycznych w pasach (por. Fot.6.24). Wyniki badań wyraźnie 
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wskazują na to, że analizowana belka cechuję się małą nośnością w stanie krytycznym, natomiast 

posiada znaczną rezerwę nośności w stanie nadkrytycznym wynoszącą około 60% (Pkr=145 kN a 

Pup = 240 kN - obciążenie powodujące uplastycznienie się pasów). W związku z tym celowe jest 

zmniejszenie smukłości środników przez zwiększenie ich grubości np. przez doklejenie 

dodatkowych blach (por. uwagi i wnioski końcowe pkt.9). 

 

Rys.6. 30 Zależność obciążenie P - przemieszczenie boczne środników w dla belki bez 
wzmocnienia 
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7. Analityczna weryfikacja nośności na zginanie i ścinanie belek wzmocnionej                                     
    i nie wzmocnionej 
 
7.1 Metody obliczeniowe  
 
 Określenia nośności nie wzmocnionej belki skrzynkowej na zginanie, ścinanie oraz 

interakcję obu stanów wytężenia dokonano w oparciu o przepisy normowe zawarte w PN-90/B-

03200 [93], PN-EN 1993-1-1 [96] oraz PN-EN 1993-1-5 [97]. W tym rozdziale zostały 

przedstawione jedynie najważniejsze wzory oraz wartości odpowiednich wielkości. Schemat 

statyczny analizowanej belki został przedstawiony na rysunku 7.1.  

 Określenie nośności wzmocnionej belki skrzynkowej na zginanie, ścinanie oraz interakcję 

obu stanów wytężenia sprowadzono do analizy poziomu wytężenia warstwy kleju, łączącej 

smukłe środniki oraz dodatkowe blachy. Przekroczenie wytrzymałości kleju na ścinanie 

utożsamione jest z wyczerpaniem nośności belki wzmocnionej, co zostało potwierdzone 

doświadczalnie. Wyznaczenie nośności belki wzmocnionej w drodze analitycznej zostało 

dokonane w oparciu o metody obliczeniowe zawarte w literaturze amerykańskiej [43].  

 Dodatkowo podano wielkości obliczone, jak dla belki nie wzmocnionej, ale przy 

założeniu jednolitości środnika o grubości 5mm.  

 

 
Rys.7. 1 Schemat statyczny analizowanej belki skrzynkowej 
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7.2 Obliczenia belki nie wzmocnionej wg przepisów normowych 
 
7.2.1 Obliczenia wg PN-90/B-03200 [93] 
 

• klasa przekroju: 
analizowany przekrój należy do klasy 4, ze względu na dużą smukłość środników  
(λw=200 > 111); 

• określenie cech geometrycznych przekroju efektywnego: 
pasy należą do klasy 1, w związku z tym ich szerokość efektywna wynosi bef=bf=200mm, 
natomiast szerokość efektywną środników należy wyznaczyć w oparciu o następujące 
zależności (w stanie nadkrytycznym): 
 

whpeeb ϕ= ,            (7.1) 
 

8.0)(8.0 −= ppe λϕ ,           (7.2) 

gdzie: peϕ  - współczynnik niestateczności w stanie nadkrytycznym, pλ  - względna 
smukłość płytowa, hw – wysokość środnika; 
 
po odpowiednich przeliczeniach otrzymano wartości: 63.0=peϕ  oraz be = 252 mm. 
Geometria przekroju efektywnego została przedstawiona na rysunku nr 7.2.  
 
 
 

 
Rys.7. 2 Geometria przekroju efektywnego blachownicy nie wzmocnionej wg [90] 
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• określenie nośności na zginanie (w przekroju A-A); 
w związku z tym, że obliczeniowe granice plastyczności (tzn. średnie wartości 
charakterystyczne uzyskane w badaniach podzielone przez γs=1.15) pasów i środników 
różnią się od siebie (fdf = 210MPa, fdw=191 MPa), należy w obliczeniach przyjąć przekrój 
hybrydowy, dla którego nośność na zginanie oblicza się wg następujących zależności: 
 

RweMRfeMhybM +=Re ,             (7.3) 

 
      dffefWRfeM = ,             (7.4) 

 
      dwfewWRweM = ,            (7.5) 

  
gdzie: MRwe – nośność na zginanie przekroju złożonego z efektywnych części środników, 
MRfe - nośność na zginanie przekroju złożonego z efektywnych części pasów, MRehyb - 
nośność na zginanie hybrydowego przekroju efektywnego, fdf - obliczeniowa granica 
plastyczności pasów,  fdw - obliczeniowa granica plastyczności środników; 
 
po odpowiednich przeliczeniach otrzymano: MRfe = 191 kNm, MRwe = 16 kNm, MRehyb = 
207 kNm. 
 

• analiza zwichrzenia belki; 
analizowana belka jest niewrażliwa na zwichrzenie ponieważ spełniony jest następujący 
warunek: 
 

         0.1)12.0
19700

21215.1()Re15.1()( ====
kNm

kNm
L

crM
hybM

LLL ϕϕλϕ ,        (7.6) 

 
gdzie: λL – smukłość względna przy zwichrzeniu, MRehyb – nośność przekroju na zginanie, 
Mcr – moment krytyczny przy zwichrzeniu obliczony wg Zał.1 normy [N.1], φ – 
współczynnik zwichrzenia. 

 
• nośność przekroju na ścinanie; 

ze względu na dużą smukłość środników (λw=200) należy sprawdzić nośność przekroju na 
ścinanie z uwzględnieniem niestateczności lokalnej wg następujących zależności: 
 

  dwfwtwhpvV 258.0Re ϕ= ,             (7.7) 
 

  
p

pv λ
ϕ 1= ,              (7.8) 
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gdzie: pvϕ  - współczynnik niestateczności lokalnej przy ścinaniu, pλ  - względna 
smukłość płytowa, hw, tw – odpowiednio wysokość i grubość środnika, fdw - obliczeniowa 
granica plastyczności środników. 
po odpowiednich obliczeniach otrzymano: 42.0=pvϕ  oraz VRe = 74 kN. Nośność na 
ścinanie przekroju w stanie krytycznym wynosi: Vd = 148 kN. 

 
• nośność środnika w złożonym stanie naprężenia; 

dopuszczalne obciążenie zewnętrzne ze względu na nieprzekroczenie nośności środnika w 
złożonym stanie naprężenia wynosi: PEd = 139 kN, co wynika z następującego warunku: 
 

12)
Re

(2)( ≤+ V
EdV

RwM
wEdM

,           (7.9) 

 
gdzie: MwEd – obliczeniowy moment zginający przypadający na środniki, VEd – 
obliczeniowa siła poprzeczna w przekroju, MRw – nośność na zginanie przekroju 
złożonego ze środników, VRe – nośność przekroju na ścinanie w stanie nadkrytycznym; 
 
po odpowiednich przeliczeniach z zależności (8.9) otrzymuje się PEd = 139 kN, której 
odpowiadają następujące wartości: MwEd = 5.7 kNm, VEd = 70 kN, MRw = 17 kNm oraz VRe 
= 74 kN. 

 
• interakcja zginania i ścinania (w przekroju B-B); 

dopuszczalne obciążenie z warunku nośności interakcyjnej przekroju zostało określone 
zgodnie  z zależnością (8.10) i wynosi PEd = 287 kN : 
 

   
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢

⎣

⎡
−= 2)

Re
(1 V

EdV
I
vI

RhybMRvhybM ,        (7.10) 

 
gdzie: MRvhyb – zredukowana nośność na zginanie przekroju hybrydowego brutto, MRhyb - 
nośność na zginanie przekroju hybrydowego brutto, Iv – moment bezwładności części 
przekroju brutto czynnej przy ścinaniu, I – moment bezwładności całego przekroju brutto, 
VEd – obliczeniowa siła poprzeczna w przekroju, VRe – nośność przekroju na ścinanie w 
stanie krytycznym; 
 
co po odpowiednich obliczeniach otrzymuje się: MRvhyb = 144 kNm, MEd = 143.5 kNm, , 
VEd = 143.5 kN. 
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7.2.2 Obliczenia wg PN-EN 1993-1-1 [96] oraz PN-EN 1993-1-5 [97] 
 

• klasa przekroju: 
analizowany przekrój należy do klasy 4, ze względu na dużą smukłość środników         
(λw=200); 
 

• określenie przekroju efektywnego: 
pasy należą do klasy 1, w związku z tym ich szerokość efektywna wynosi bef=bf=200mm, 
natomiast szerokość efektywną środników należy wyznaczyć w oparciu o następujące 
zależności: 
 

)1( ψ
ρ
−

= wh
efb ,           (7.11) 

 

                                                   2
)3(0055.0

p

p

λ

ψλ
ρ

+−
= ,          (7.12) 

 
gdzie: ρ – współczynnik redukcyjny, pλ  - smukłość względna płytowa, hw – wysokość 
środnika, ψ – stosunek maksymalnych naprężeń ściskających do maksymalnych naprężeń 
rozciągających środnik;  
 
po odpowiednich przeliczeniach otrzymano: ρ = 0.63, bef = 132 mm. Geometria przekroju 
efektywnego została przedstawiona na rysunku nr 7.3. 

 
 

 
Rys.7. 3 Geometria przekroju efektywnego wg PN-EN 1993-1-5 [97] 
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• określenie nośności przekroju na zginanie (w przekroju A-A); 

w związku z tym, że charakterystyczne granice plastyczności (tzn. średnie wartości 
charakterystyczne uzyskane w badaniach podzielone przez γM=1.0) pasów środników 
różnią się od siebie (fyf = 242 MPa, fyw=220 MPa), należy w obliczeniach przyjąć przekrój 
hybrydowy, dla którego nośność na zginanie oblicza się wg następujących zależności: 
 

wRdMfRdMcRdM += ,           (7.13) 

 
      yffefWfRdM = ,           (7.14) 

 
      ywfewWwRdM = ,           (7.15) 

  
gdzie: MwRd – nośność na zginanie przekroju złożonego z efektywnych części środników, 
MfRd - nośność na zginanie przekroju złożonego z efektywnych części pasów, McRd - 
nośność na zginanie hybrydowego przekroju efektywnego, fyf - charakterystyczna granica 
plastyczności pasów,  fyw - charakterystyczna granica plastyczności środników; 
 
po odpowiednich przeliczeniach otrzymano: MfRd = 227 kNm, MwRd = 19 kNm, McRd = 
246 kNm. 
 
 
 

• analiza zwichrzenia belki; 
analizowana belka jest niewrażliwa na zwichrzenie ponieważ spełniony jest następujący 
warunek: 
 

 0.1)10.0
19700

227()()( ====
kNm

kNm
LT

crM
cRdM

LTLTLT χχλχ ,       (7.16) 

 
gdzie: λLT – smukłość względna przy zwichrzeniu, McRd – nośność przekroju na zginanie, 
Mcr – moment krytyczny przy zwichrzeniu, χLT – współczynnik zwichrzenia. 

• nośność przekroju na ścinanie; 
ze względu na dużą smukłość środników (λw=200) należy sprawdzić nośność przekroju na 
ścinanie z uwzględnieniem niestateczności lokalnej wg następujących zależności: 
 

wRdVbfRdVbwRdVbRdV 22 ≤+= ,         (7.17) 

 

         
13 M

wtwhywfw
bwRdV

γ
χ

= ,         (7.18) 
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gdzie: VbRd - obliczeniowa nośność przekroju przy ścinaniu, VbwRd - składnik 
obliczeniowej nośności przy ścinaniu związany z udziałem środnika, VbfRd - składnik 
obliczeniowej nośności przy ścinaniu związany z udziałem pasów, VwRd - obliczeniowa 
nośność środnika przy uplastycznieniu, χw – współczynnik niestateczności przy ścinaniu, 
c, η – współczynniki, γM1 – współczynnik materiałowy, bf, tf, hw, tw - odpowiednio 
szerokość i grubość pasa i środnika, MfRd - nośność na zginanie przekroju złożonego z 
efektywnych części pasów, MEd – moment obliczeniowy w przekroju; 
 
po odpowiednich przeliczeniach otrzymano: VbRd = 133 kN, VbwRd = 55 kN, VbfRd = 23kN, 
VwRd = 244 kN, obciążenie krytyczne Pcr=220kN, a dopuszczalne obciążenie zewnętrzne 
ze względu na nie przekroczenie nośności przekroju przy ścinaniu wynosi: PEd = 266 kN, 
 

• interakcja zginania i ścinania (w przekroju B-B), 
dopuszczalne obciążenie zewnętrzne ze względu nośność interakcyjną przekroju 
określone z zgodnie z zależnością (8.21) wynosi PEd = 314 kN: 
 

12)122)(1( ≤−−+
bwRdV
EdV

plRdM
fRdM

plRdM
EdM

,         (7.21) 

 
gdzie: MEd – moment obliczeniowy w przekroju, MplRd - obliczeniowa nośność plastyczna 
przy zginaniu przekroju hybrydowego złożonego z efektywnych części pasów oraz w 
pełni efektywnego środnika, niezależnie od jego klasy przekroju, MfRd - nośność na 
zginanie przekroju złożonego z efektywnych części pasów, VEd – obliczeniowa siła 
poprzeczna w przekroju, VbwRd - składnik obliczeniowej nośności przy ścinaniu związany 
z udziałem środnika; 
 
a po odpowiednich przeliczeniach otrzymano: MEd = 157 kNm, VEd = 157 kN, MplRd = 256 
kNm, MfRd = 227 kNm, 2VbwRd =110 kN. 

 
7.2.3 Wnioski 
 
 Różnica w wartościach obciążenia krytycznego powodującego utratę stateczności 

środników przy ścinaniu, obliczonych odpowiednio wg PN-90/B-03200 [93] oraz PN-EN 1993-

1-5 [96] wynosi około 81 kN. Spowodowane to jest różnymi wartościami współczynników 

niestateczności lokalnej przy ścinaniu, które wynoszą odpowiednio 42.0=pvϕ  wg PN-90/B-
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03200 oraz 54.0=wχ  wg PN-EN 1993-1-5 oraz przyjęciem innych współczynników 

materiałowych dla wytrzymałości obliczeniowych stali w PN-90/B-03200 i PN-EN 1993-1-1. 

Poziom obciążenia krytycznego uzyskany w badaniach doświadczalnych jest niższy od 

obliczonych powyżej wartości, co wywołane jest wpływem imperfekcji geometrycznych i 

materiałowych analizowanej blachownicy powodujących odejście od modelu idealnego. 

 Obciążenie graniczne obliczone wg PN-90/B-03200 (139kN) stanowi około 52% 

obciążenia obliczonego wg PN-EN 1993-1-5 (266 kN) (por. Tab.7.1). Różnica ta spowodowana 

jest odmienną geometrią przekroju efektywnego, określonego na podstawie przepisów zawartych 

w powyższych normach (por. Rys. 7.2 i 7.3). Ponadto norma PN-90/B-03200 narzuca dodatkowy 

warunek nośności środnika w złożonym stanie naprężenia, który pomimo obliczeń w stanie 

nadkrytycznym, wyraźnie obniża wartość obciążenia dopuszczalnego, co jest konsekwencją 

ograniczenia wykorzystania rezerwy nadkrytycznej przy ścinaniu [89]. Poziom obciążenia 

granicznego uzyskany w badaniach doświadczalnych jest wyższy niż obliczony wg powyższych 

norm. Należy mieć ponadto na uwadze, że efektywne obciążenie graniczne z badań dla 

porównania z wartościami normowymi obciążeń należałoby pomnożyć przez częściowe 

współczynniki bezpieczeństwa dla obciążeń tj. od 1.1 do 1.5 dla różnych norm lub te drugie 

odpowiednio podzielić.  

                                    
 
       

      Tab. 7.1 Obciążenie graniczne  
      dla belki bez wzmocnienia 

Eksperyment 283 [kN]
PN-90/B-03200 139 [kN]
PN-EN 1993-1-5 266 [kN]
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Rys.7. 4 Graficzne przedstawienie wyników obliczeń nośności dla belki bez wzmocnienia 

 
 
7.3 Belka wzmocniona 
 
7.3.1 Założenia obliczeniowe 
 
 Analizę wytężenia belki wzmocnionej przeprowadzono dla wydzielonego z niej pola 

środnika, oznaczonego numerem 1 (por. rys. 7.5), dla którego określono stan naprężenia w 

warstwie kleju, pochodzący zarówno od momentu zginającego M jak i siły poprzecznej V. 

Obliczeń dokonano na podstawie zaproponowanych w literaturze amerykańskiej metod 

analitycznych [43]. W obliczeniach przyjęto te same parametry geometryczne, materiałowe i 

statyczne jak w przypadku belki niewzmocnionej. Schematy statyczne belki wzmocnionej oraz 

wydzielonego z niej pola środnika zostały przedstawione odpowiednio na rysunkach 7.5 i 7.6. 

Wyniki obliczeń analitycznych zostały porównane z wynikami uzyskanymi w analizie 

numerycznej i badaniach doświadczalnych. 
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Rys.7. 5 Schemat statyczny belki wzmocnionej  

 
Rys.7. 6 Schemat statyczny pola środnika między przeponami 

 
 
 
7.3.2 Stan naprężenia w warstwie kleju od momentu zginającego 
 
 W przypadku działania momentu zginającego mamy do czynienia z powstaniem, w 

warstwie kleju rozwarstwiających naprężeń stycznych, w płaszczyźnie środnika skierowanych 

wzdłuż długości belki. Jest to sytuacja znana z teorii zginania poprzecznego pręta 

pryzmatycznego, co zostało schematycznie przedstawione na rysunku 7.7 oraz za pomocą 

równania (7.22) [85].  
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Rys.7. 7 Naprężenia rozwarstwiające w warstwie kleju [83] 

 

 ∫ =Δ−−∫ Δ+
)(

0)(**),(
)(

),(
yA

xyhyzdAzxx
yA

dAzxxx τσσ ,       (7.22) 

gdzie: σx – naprężenia normalne, **yzτ  - rozwarstwiające naprężenia styczne, dA – wycinek pola 
powierzchni, h(y), Δx – odpowiednio wysokości i szerokość wycinak pola dA. 
 
 W pracy [43] określono stan naprężenia w warstwie kleju, rozwijając rozwiązanie 

teoretyczne ustalone dla typowego rozciąganego połączenia zakładkowego przy założeniu, że siła 

normalna rozciągająca połączenie ma zmienną wartość na jego szerokości, co zostało 

przedstawione na rysunku 7.8. Rozkład naprężeń dla takiego przypadku opisują równania (7.23) 

– (7.29). 

 

 
Rys.7. 8 Schemat połączenia zakładkowego ze zmienną siłą rozciągającą 
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w których: Eo, Ei– moduły sprężystości podłużnej stali, , to, ti – grubości odpowiednio blachy i 
środnika, Ga, ta – moduł sprężystości poprzecznej i grubość warstwy kleju, 2c – długość 
połączenia klejonego, Ny(x) – siła normalna, σy

o – naprężenia normalne w przekroju środnika od 
obciążenia zewnętrznego, τyz

a
 – naprężenia styczne w warstwie kleju. 

 
 
 Analizę stanu naprężenia w warstwie kleju należy przeprowadzić w trzech krokach 

obliczeniowych. Pierwszy to określenie stanu naprężenia od momentu zginającego po lewej 

stronie środnika, potem dla momentu po prawej stronie, a następnie dodać do siebie obydwa 

stany naprężenia. Do obliczeń w rozpatrywanym przypadku przyjęto wartości obciążenia 

zewnętrznego P = 400 kN, dla którego uzyskuje się nośność graniczną połączenia. Obciążeniu 

temu odpowiadają następujące wartości momentów: ML = 200 kNm, MP = 100 kNm. Wartości 

momentów i rozkłady naprężeń w poszczególnych krokach obliczeniowych zostały 

przedstawione odpowiednio na rysunkach 7.9, 7.10 i 7.11. Szczegółowe obliczenia zostały 

przedstawione w załączniku nr 3.  
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Rys.7. 9 Rozkład rozwarstwiających naprężeń stycznych τp od momentu ML=200kNm  

      
Rys.7. 10 Rozkład rozwarstwiających naprężeń stycznych τp od momentu MP=100kNm 

                          
Rys.7. 11 Rozkład rozwarstwiających naprężeń stycznych τp od łącznego działania momentów  

ML=200kNm i MP=100kNm  
 
 Poprawność przyjętej metody obliczeniowej została potwierdzona zarówno w analizie 

numerycznej (w aspekcie jakościowym i ilościowym) jak i badaniach doświadczalnych (tylko 

aspekt jakościowy; pomiarów naprężeń stycznych w warstwie kleju nie przeprowadzono – brak 

metodyki). Rozkład rozwarstwiających naprężeń stycznych uzyskany w obliczeniach 



Gabriel Kubieniec                                         Nośność blachownic stalowych wzmacnianych z zastosowaniem klejenia 
 
 

 145

numerycznych, dla obciążenia P = 400 kN, został przedstawiony na rysunku 7.12, natomiast 

postać zniszczenia uzyskana w badaniach na rysunku 7.13. 

 

 
Rys.7. 12 Rozkład rozwarstwiających naprężeń stycznych w analizie numerycznej 

 

 
Rys.7. 13 Zniszczenie połączenia – przekroczenie granicznej wartości naprężeń stycznych 
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7.3.3 Stan naprężenia w warstwie kleju od siły poprzecznej 
 
 W przypadku działania siły poprzecznej mamy do czynienia z obciążeniem połączenia 

zakładkowego w jego płaszczyźnie wydatkiem naprężeń stycznych. Rozwiązanie analityczne dla 

tak obciążonego połączenia zakładkowego, mające na celu ustalenie funkcji rozkładu naprężeń 

stycznych w warstwie kleju, było podjęte np. przez Harta-Smith’a [38]. Zaproponował on, aby 

rozkład naprężeń stycznych określać w oparciu o rozwiązanie ustalone dla rozciąganego 

połączenia zakładkowego z tą różnicą, że moduły sprężystości podłużnej E elementów łączonych 

należy zastąpić modułami sprężystości postaciowej G. Takie rozwiązanie jest poprawne jedynie 

w przypadku połączenia, którego długość jest kilkakrotnie większa od jego szerokości (l/b>>1) 

[43], co zostało przedstawione schematycznie na rysunku 7.14. Jeżeli natomiast połączenie 

zakładkowe ma porównywalne wymiary zarówno długości jak i szerokości, to należy stosować 

rozwiązanie przedstawione w pracy [43], które jest prawdziwe zarówno dla połączeń jedno- jak i 

dwuzakładowych. Przykład połączenia o skończonych wymiarach został przedstawiony na 

rysunku 7.15.  

 

 
Rys.7. 14 Połączenie zakładkowe obciążone siłą poprzeczną – przypadek, gdy l/b>>1  
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Rys.7. 15 Połączenie zakładkowe obciążone siłą poprzeczną – skończone wymiary połączenia 

klejonego 

 
Rozkład naprężeń dla połączenia przedstawionego na rysunku 7.14 opisują następujące równania: 
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  itxixyxxyN )()( τ= ,          (7.35) 

 
gdzie: Go, Gi, Ga, to, ti ta – moduły sprężystości poprzecznej i grubości odpowiednio blachy, 
środnika i warstwy kleju, a, b – długość i szerokość połączenia klejonego (wymiary dodatkowej 
blachy), Nxy(x,y) – siła styczna, τxy

i – naprężenia styczne w przekroju środnika od obciążenia 
zewnętrznego, τxy

a
 – naprężenia styczne w warstwie kleju, τxz

o
 – naprężenia styczne w przykładce. 
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Rozkład i wartości naprężeń stycznych w warstwie kleju obliczone dla siły poprzecznej            

V = 200 kN (rozwarstwienie kleju) zostały przedstawione na rysunku 7.16. Poprawność przyjętej 

metody obliczeniowej została potwierdzona w obliczenia numerycznych, zarówno w aspekcie 

jakościowym jak i ilościowym, co został przedstawione na rysunku 7.17.  

 

 
Rys.7. 16 Rozkład naprężeń stycznych w warstwie kleju od siły poprzecznej V = 200 kN 

 

 
Rys.7. 17 Rozkład naprężeń stycznych w warstwie kleju uzyskany w analizie numerycznej 

 
7.3.4 Wytężenie warstwy kleju w złożonym stanie naprężenia 
 
 W przypadku łącznego działania momentu zginającego i siły poprzecznej powstaje w 

warstwie kleju stan naprężenia o dwóch składowych: τyz
a (od momentu zginającego) oraz τxz

a 
(od siły poprzecznej). Każda z tych wartości powinna być mniejsza od wytrzymałości kleju na 

ścinanie, a ponadto powinien być spełniony warunek: 
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yayzaxza ττττ ≤+= 2)(2)( ,          (7.36) 

 
gdzie: τxz

a – naprężenie styczne od siły poprzecznej, τyz
a – naprężenie styczne od momentu 

zginającego, τa – wypadkowe naprężenie styczne, τy – wytrzymałość kleju na ścinanie. 
 
 W analizowanym przypadku (M=200 kNm, V=200 kN) otrzymuje się: τxz

a = 6.50 MPa, 

τyz
a = 19.9 MPa oraz τa = 20.9 MPa oraz τy = 21 MPa; wytężenia warstwy kleju wynosi 99%. 

 
7.3.5 Wnioski 
 

Rozkłady naprężeń w warstwach kleju łączących dodatkowe blachy ze smukłymi 

środnikami belki stalowej są nieliniowe, co jest typowe dla tego typu połączeń. Naprężenia 

styczne w warstwie kleju od siły poprzecznej i momentu zginającego wyraźnie różnią się od 

siebie zarówno pod względem wartości jak również rozkładu. W przypadku momentu 

zginającego rozwarstwiające naprężenia styczne osiągają maksymalną wartość 19.9 MPa, a 

zróżnicowanie ich wartości na krańcach połączenia wynika ze zróżnicowanych grubości 

łączonych elementów (środnik tw=2mm, blachy tb=3mm). Rozkład naprężeń stycznych od siły 

poprzecznej jest bardziej równomierny na szerokości połączenia, a ich maksymalna wartość to 

6.50 MPa. Dla łącznego działania momentu i siły poprzecznej należy obliczyć naprężenie 

wypadkowe, które musi być mniejsze od wytrzymałości kleju na ścinanie. 
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7.4 Obliczenia belki ze środnikiem o grubości 5mm wg przepisów normowych 
 
7.4.1 Obliczenia wg PN-90/B-03200 [93] 
 

• klasa przekroju: 
analizowany przekrój należy do klasy 3, ze względu na smukłość środników (λw=80); 

 
• określenie nośności na zginanie; 

do obliczeń przyjęto obliczeniowe granice plastyczności pasów i środników jak dla stali 
S235 (fdf  = 205 MPa, fdw= 205 MPa), nośność na zginanie oblicza się wg następujących 
zależności: 

 
                dWfRM ψ= ,           (7.37) 

 
gdzie: MR – nośność przekroju na zginanie, fd - obliczeniowa granica plastyczności stali, ψ 
– współczynnik redukcyjny nośności obliczeniowej przekroju (ψ=1.0) 
 
po odpowiednich przeliczeniach otrzymano: MR = 248 kNm. 
 

• analiza zwichrzenia belki; 
analizowana belka jest niewrażliwa na zwichrzenie (por pkt. 7.2.1),  

 
• nośność przekroju na ścinanie; 

w związku z tym, że nie jest spełniony warunek λw=80 < 70εw, (εw=1.02) należy 
sprawdzić nośność przekroju na ścinanie z uwzględnieniem niestateczności lokalnej wg 
następujących zależności: 
 

  dwfwtwhpvRV 258.0 ϕ= ,           (7.38) 
  

  
p

pv λ
ϕ 1= ,            (7.39) 

 
gdzie: pvϕ  - współczynnik niestateczności lokalnej przy ścinaniu, pλ  - smukłość 
względna płytowa, hw, tw – odpowiednio wysokość i grubość środnika, fdw - obliczeniowa 
granica plastyczności środników. 

 
po odpowiednich obliczeniach otrzymano: 0.1=pvϕ  oraz VR = 478 kN. Dopuszczalne 
obciążenie zewnętrzne ze względu na nie przekroczenie nośności na ścinanie przekroju w 
stanie krytycznym wynosi: PEd = 956 kN. 
 

• nośność środnika w złożonym stanie naprężenia; 
dopuszczalne obciążenie zewnętrzne ze względu na nie przekroczenie nośności środnika 
w złożonym stanie naprężenia wynosi: PEd = 460 kN, co wynika z następującego 
warunku: 
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12)(2)( ≤+
RV

EdV
RwM

wEdM ,          (7.40) 

 
gdzie: MwEd – obliczeniowy moment zginający przypadający na środniki, VEd – 
obliczeniowa siła poprzeczna w przekroju, MRw – nośność na zginanie przekroju 
złożonego ze środników, VR – nośność przekroju na ścinanie w stanie krytycznym; 
 
po odpowiednich przeliczeniach dla obciążenia PEd = 460 kN, otrzymuje się:                     
MwEd = 47.7 kNm, VEd = 230 kN, MRw = 54 kNm oraz VR = 474 kN. 

 
• interakcja zginania i ścinania (w przekroju B-B (por. Rys. 7.1)); 

dla przyjętego jak wyżej poziomu obciążenia określona została nośność interakcyjna 
przekroju zgodnie  z zależnością: 
 

   
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
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⎣
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RV
EdV

I
vIRMRvM ,         (7.41) 

 
gdzie: MRv – zredukowana nośność na zginanie przekroju brutto, MR - nośność na zginanie 
przekroju brutto, Iv – moment bezwładności części przekroju brutto czynnej przy ścinaniu, 
I – moment bezwładności całego przekroju brutto, VEd – obliczeniowa siła poprzeczna w 
przekroju, VR – nośność przekroju na ścinanie; 
 
po odpowiednich obliczeniach otrzymuje się: MRv = 235 kNm, MEd = 235 kNm,                   
VEd = 235kN. 

 
7.4.2 Obliczenia wg PN-EN 1993-1-1 [96] oraz PN-EN 1993-1-5 [97] 
 

• klasa przekroju: 
analizowany przekrój należy do klasy 3, ze względu smukłość środników (λw=80); 

 
• określenie nośności przekroju na zginanie; 

do obliczeń przyjęto obliczeniowe granice plastyczności pasów i środników jak dla stali 
S235 (fdf  = 205 MPa, fdw= 205 MPa), nośność na zginanie oblicza się wg następujących 
zależności: 

 
          

      
0

min,

M

yfelW
cRdM

γ
= ,           (7.42) 

  
gdzie: McRd - nośność na zginanie przekroju brutto, fy - charakterystyczna granica 
plastyczności stali,  γM0 = 1.0,  
 
po odpowiednich przeliczeniach otrzymano:  McRd = 285 kNm. 
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• analiza zwichrzenia belki; 
analizowana belka jest niewrażliwa na zwichrzenie (por pkt. 7.2.2),  
 

• nośność przekroju na ścinanie; 
w związku z tym, że nie jest spełniony warunek  λw=80 < 6.7231 =τεη k  należy 

sprawdzić nośność przekroju na ścinanie z uwzględnieniem niestateczności lokalnej wg 
następujących zależności: 
 

wRdVbfRdVbwRdVbRdV 22 ≤+= ,         (7.43) 

 

         
13 M

wtwhywfw
bwRdV
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= ,         (7.44) 
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wRdV
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gdzie: VbRd - obliczeniowa nośność przekroju przy ścinaniu, VbwRd - składnik 
obliczeniowej nośności przy ścinaniu związany z udziałem środnika, VbfRd - składnik 
obliczeniowej nośności przy ścinaniu związany z udziałem pasów, VwRd - obliczeniowa 
nośność środnika przy uplastycznieniu, χw – współczynnik niestateczności przy ścinaniu, 
c, η – współczynniki, γM1 – współczynnik materiałowy, bf, tf, hw, tw - odpowiednio 
szerokość i grubość pasa i środnika, MfRd - nośność na zginanie przekroju złożonego z 
efektywnych części pasów, MEd – moment obliczeniowy w przekroju, kτ – współczynnik 

niestateczności, η = 1.20, 
yf
MPa235

=ε , 

 
po odpowiednich przeliczeniach otrzymano: VbRd = 509 kN, VbwRd = 509 kN, VbfRd = 0 kN, 
VwRd = 651 kN. Wartość VbfRd została pominięta w obliczeniach ponieważ osiągniecie 
wartości VbwRd = 509 kN powoduje całkowite wyczerpanie nośności pasów na zginanie 
(MEd > MfRd).   
 

• interakcja zginania i ścinania, 
dopuszczalne obciążenie zewnętrzne ze względu na nie przekroczenie nośności przekroju 
dla interakcji zginania i ścinania wynosi: PEd = 491 kN; dla tak określonego poziomu 
obciążenia sprawdzono nośność interakcyjną przekroju zgodnie z zależnością: 
 

12)122)(1( ≤−−+
bwRdV
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plRdM
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plRdM
EdM

,         (7.47) 
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gdzie: MEd – moment obliczeniowy w przekroju, MplRd - obliczeniowa nośność plastyczna 
przy zginaniu przekroju hybrydowego złożonego z efektywnych części pasów oraz w 
pełni efektywnego środnika, niezależnie od jego klasy przekroju, MfRd - nośność na 
zginanie przekroju złożonego z efektywnych części pasów, VEd – obliczeniowa siła 
poprzeczna w przekroju, VbwRd - składnik obliczeniowej nośności przy ścinaniu związany 
z udziałem środnika; 
 

po odpowiednich przeliczeniach otrzymano: MEd = 246 kNm, VEd = 246 kN, MplRd = 289 kNm, 

MfRd = 225 kNm, 2VbwRd =1018 kN. 

 

7.4.3 Wnioski 

 Zarówno obliczenia numeryczne jak i wg przepisów normowych zawartych w [93,97] 

wyraźnie wskazują, że belka wzmocniona techniką klejenia ma porównywalną nośność z belką o 

środniku grubości 5 mm. Różnica pomiędzy nośnością belki wzmocnionej (500 kN) a belki ze 

środnikiem o grubości 5mm (518 kN) wynosi około 4%. Na rysunku 7.18 przedstawiono 

graficzne porównanie wyników obliczeń normowych i numerycznych dla belek wzmocnionej i ze 

środnikiem grubości 5 mm. 

 

 

Rys.7. 18 Porównanie wyników obliczeń nośności dla belki wzmocnionej i belki o środniku litym 
gr. 5mm  
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8. Połączenia klejone 

 

8.1 Rys historyczny 

Teoria połączeń klejonych rozwijana jest już przez około 70 lat tzn. od roku 1938, kiedy 

to Volkersen [106] jako pierwszy sformułował równanie opisujące rozkład naprężeń w warstwie 

kleju w typowym połączeniu zakładkowym. Mimo wielu upraszczających założeń, które 

powodują, że ta teoria nie może być stosowana w obliczeniach rzeczywistych połączeń 

klejonych, jego praca uznawana jest za jedno z najwybitniejszych dzieł w teorii klejenia. Kolejni 

badacze, jak de Bruyne (1944) [12], Goland (1944) [33], Reissner (1944) [33], Hart-Smith (1973) 

[35, 36, 37, 38] czy Oplinger (1992) [104] tworzyli swoje prace na bazie teorii Volkersena. Nie 

sposób tutaj wymienić wszystkich nazwisk i prac wielu badaczy zagranicznych i krajowych 

zajmujących się teorią połączeń klejonych, dlatego w kolejnych podpunktach niniejszego 

rozdziału zostaną przytoczone jedynie wybrane, najważniejsze prace, które wniosły ogromny 

wkład w rozwój teorii takich połączeń.  

 

8.2 Połączenia zakładowe 

Klasycznym połączeniem klejonym jest połączenie jednozakładkowe (Rys.8.1), dla 

którego rozkład naprężeń w warstwie kleju jako pierwszy wyznaczył Volkersen [106] przy 

następujących założeniach [32]: 

• spoina klejowa i elementy klejone zachowują się jak ciała liniowosprężyste, 

• elementy klejone we wszystkich przekrojach podlegają równomiernemu rozciąganiu,  

• mimośrodowość działania obciążenia, powodująca zginanie elementów łączonych, nie ma 

wpływu na rozkład naprężeń stycznych w spoinie klejowej.  

Rozwiązanie Volekrsena zostało rozszerzone przez Oplingera [104] o uwzględnienie 

odkształceń postaciowych elementów klejonych. Rozkład naprężeń w warstwie kleju dla tego 

przypadku opisują następujące zależności [104]:  
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Rys.8. 1 Naprężenia w połączeniu jednozakładkowym [104] 
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współczynnik β może być zapisany jako: 
 

   22λαβ = ,                        (8.5)   
gdzie: 
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gdzie: Eo, Ei, Go, Gi to, ti – moduły sprężystości podłużnej, poprzecznej i grubości elementów 
łączonych, Ga, ta – moduł sprężystości poprzecznej i grubość warstwy kleju, 2c – długość 
połączenia klejonego, τavg=T/2c –  średnie naprężenia styczne w warstwie kleju, T – siła 
rozciągająca połączenie. 
 

Analizując zapisy powyższych równań można zauważyć, że dla α = 1 otrzymuje się 

podstawowe rozwiązanie Volkersena, co oznacza zaniedbanie odkształceń postaciowych 

elementów klejonych. 

Pominięcie odkształceń wynikających ze zginania elementów klejonych i wywołanych nimi 

naprężeń normalnych (prostopadłych do powierzchni spoiny klejowej) jest głównym zarzutem 

stawianym teorii Volkersena [32]. Uwzględnienia naprężeń od zginania elementów klejonych 

wywołanych mimośrodowością obciążenia złącza zakładkowego dokonali Goland i Reissner 

[33]. Rozwiązanie Golanda i Reissnera zostało rozszerzone przez Oplingera [104] o 

uwzględnienie odkształceń postaciowych elementów klejonych. Rozkład naprężeń w warstwie 

kleju dla połączenia złożonego z elementów o tych samych cechach geometrycznych i 

materiałowych opisują następujące zależności [104]:  

 

Rys.8. 2 Naprężenia w zrównoważonym połączeniu zakładkowym [104] 
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współczynnik β może być zapisany jako: 
 

   22λαβ = ,                      (8.11)   
gdzie: 

aEt
atG82 =λ ,           (8.12) 
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gdzie: E, G, t – moduły sprężystości podłużnej, poprzecznej i grubości elementów łączonych, Ga, 
ta – moduł sprężystości poprzecznej i grubość warstwy kleju, 2c – długość połączenia klejonego, 
τavg=T/2c –  średnie naprężenia styczne w warstwie kleju, T – siła rozciągająca połączenie. 
 

Podobnie jak poprzednio, analizując zapisy powyższych równań, można zauważyć, że dla 

α = 1 otrzymuje się podstawowe rozwiązanie Golanda - Reissnera, co oznacza zaniedbanie 

odkształceń postaciowych elementów klejonych. Dla oryginalnej teorii Golanda – Reissnera 

rozkład naprężeń normalnych (prostopadłych do powierzchni spoiny klejowej) wywołanych 

mimośrodowością obciążenia jest opisany następującymi zależnościami: 
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λλλλ cossinhsincosh1 +=R ,          (8.19) 

λλλλ sincoshcossinh2 −=R ,          (8.20) 

2
2sin2sinh

3
λλ +=R ,                (8.21) 

gdzie: E, G, ν, t – moduły sprężystości podłużnej, poprzecznej, współczynnik Poissona i grubość 
elementów łączonych, Ea, ta – moduł sprężystości podłużnej i grubość warstwy kleju, 2c – 
długość połączenia klejonego, τavg=T/2c –  średnie naprężenia styczne w warstwie kleju, T – siła 
rozciągająca połączenie. 
 

Powyższe rozwiązania dotyczą przypadków, w których przyłożone obciążenie ma stałą 

wartość na szerokości połączenia. Analiza połączenia (Rys.8.3), w którym obciążenie zmienia 

swą wartość na jego szerokości została przedstawiona w pracy [43] (por. Rozdz. 7). Rozkład 

naprężeń w warstwie kleju dla tego przypadku opisują następujące zależności [43]: 

 

Rys.8. 3 Połączenie zakładkowe ze zmienną siłą rozciągającą [43] 
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gdzie: Eo, Ei, to, ti – moduły sprężystości podłużnej i grubości elementów łączonych, Ga, ta – 
moduł sprężystości poprzecznej i grubość warstwy kleju, b, c – szerokość i długość połączenia 
klejonego, Ny(x) – siła normalna, τyz

a
 – naprężenia styczne w warstwie kleju. 

 
Kolejnym przypadkiem obciążenia połączenia jest obciążenie styczne równoległe do jego 

szerokości. Analizę rozkładu naprężeń dla takiego przypadku podjęło wielu badaczy m.in. Hart –

Smith [35]. Zaproponował on, aby stan naprężeń ustalać tak samo jak dla przypadku rozciągania 

połączenia, ale z zastąpieniem modułów Younga E elementów łączonych modułami Kirchoffa G. 

Taka metoda obliczeniowa jest prawdziwa jedynie w przypadku połączeń, w których obciążenie 

styczne jest stałe w przestrzeni [43]. Rozszerzenia tej teorii przez uwzględnienie zmiennej 

wartości siły stycznej w przestrzeni dokonali Kim oraz Kedward [43], analizując dwa typy 

połączenia, pierwsze o zbliżonych wymiarach szerokości i długości połączenia (por. Rozdz. 7) 

oraz drugie, którego długość jest kilkakrotnie większa od jego szerokości (Rys. 8.4). 

 

 

Rys.8. 4 Połączenie zakładkowe o długości większej od szerokości [43] 
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Rozkład naprężeń w warstwie kleju dla tego typu połączenia opisują następujące 

zależności [43]:  

 

)coshsinh()( yoByoAotyxza λλλτ += ,        (8.26) 
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otitatiG
xyNaG
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otoxyit
ixyxyN ττ += ,          (8.31) 

gdzie: Go, Gi, to, ti – moduły sprężystości poprzecznej i grubości elementów łączonych, Ga, ta – 
moduł sprężystości poprzecznej i grubość warstwy kleju, b, c – szerokość i długość połączenia 
klejonego, Nxy – siła styczna, τxy

i
 , τxy

o – naprężenia styczne w łączonym elemencie zewnętrznym 
i wewnętrznym. 
 

 Teoria Volkersena dotycząca połączeń jednozakładowych została zaadaptowana dla 

połączeń dwuzakładkowych przez de Bruyne`a [12] przy tych samych założeniach co w 

przypadku połączeń jednozakładkowych tzn. bez uwzględnienia odkształceń postaciowych 

elementów klejonych. Rozszerzenia tej teorii o wyżej wspomniane odkształcenia postaciowe 

dokonał Oplinger [104]. Rozkład naprężeń w warstwie kleju dla tego przypadku opisują 

następujące zależności [104]:  
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Rys.8. 5 Rozkład naprężeń w połączeniu dwuzakładkowym [104] 
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współczynnik β może być zapisany jako: 
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      22λαβ = ,                       (8.36)   
gdzie: 
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gdzie: Eo, Ei, Go, Gi to, ti – moduły sprężystości podłużnej, poprzecznej i grubości elementów 
łączonych, Ga, ta – moduł sprężystości poprzecznej i grubość warstwy kleju, 2c – długość 
połączenia klejonego, τavg=T/4c –  średnie naprężenia styczne w warstwie kleju, T – siła 
rozciągająca połączenie. 
 

Analizując zapisy powyższych równań można zauważyć, że dla α = 1 otrzymuje się 

podstawowe rozwiązanie de Bruyne`a, co oznacza albo przyjęcie wartości odkształceń 

postaciowych elementów klejonych równej zeru albo założenie, że moduły odkształcalności 

postaciowej elementów łączonych Go oraz Gi są nieskończenie duże. 

Kolejny postęp w poszukiwaniu rozwiązania dotyczącego rozkładu naprężeń stycznych w 

połączeniu dwuzakładowym został dokonany przez Harta-Smith`a [38], który wprowadził do 

analizy sprężysto – plastyczną charakterystykę kleju. Dla połączenia przedstawionego na rysunku 

8.6, zachowanie się kleju w zakresie sprężystym i plastycznym opisują następujące zależności: 

 

Rys.8. 6 Klejone połączenie dwuzakładkowe w analizie sprężysto – plastycznej wg [38] 
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- równanie różniczkowe rządzące zagadnieniem: 
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- zakres sprężysty (długość d): 
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po podstawieniu (8.32) do (8.31): 
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stąd: 
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gdzie: A, B – stałe jak dla rozwiązania de Brunye’a, Eo, Ei, Go, Gi to, ti – moduły sprężystości 
podłużnej, poprzecznej i grubości elementów łączonych, Ga, ta – moduł sprężystości poprzecznej 
i grubość warstwy kleju, ge, gp, tp – odpowiednio odkształcenia kątowe kleju w zakresie 
sprężystym i plastycznym oraz plastyczne naprężenia styczne kleju,  
 
zakres plastyczny (długość (l-d)/2): 
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zakres strefy plastycznej dla połączeń od długości tanh(bd/2)  1: 
 

)121()2( −+≅−
e
pdl
γ
γ

β ,           (8.49) 

 
gdzie: Eo, Ei, Go, Gi to, ti – moduły sprężystości podłużnej, poprzecznej i grubości elementów 
łączonych, Ga, ta – moduł sprężystości poprzecznej i grubość warstwy kleju, ge, gp, tp – 
odpowiednio odkształcenia kątowe kleju w zakresie sprężystym i plastycznym oraz plastyczne 
naprężenia styczne kleju, dx=dξ. 
 
 Kolejnym ważnym parametrem, który powinien być uwzględniony w analizie rozkładu 

naprężeń stycznych w połączeniu klejonym jest zróżnicowanie właściwości termicznych 

(współczynników rozszerzalności termicznej) łączonych elementów. Hart – Smith [38] podał 

takie rozwiązanie w zakresie sprężystym dla połączenia dwuzakładowego, które opisane jest 

następującymi zależnościami [38]: 
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)cosh()21(

)(

2
1

2
1

)cosh( c
itiEotoE

Toi

otoE
itiE
otoE

itiE

c
avgc

A
β

βαα

β

τβ

+

Δ−
+

+

−

=

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

,                    (8.52) 

 
 

                             
)sinh( c

avgc
B

β

τβ
= ,                                 (8.53) 
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gdzie: Eo, Ei, Go, Gi to, ti – moduły sprężystości podłużnej, poprzecznej i grubości elementów 
łączonych, Ga, ta – moduł sprężystości poprzecznej i grubość warstwy kleju, αi, αo – 
współczynniki rozszerzalności termicznej elementów łączonych, ΔT – różnica temperatury.  
  
 W projektowaniu połączeń klejonych nie zawsze konieczne jest określenie dokładnego 

rozkładu naprężeń. W pewnych przypadkach wystarczy wyznaczyć nośność połączenia tzn. 
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maksymalne obciążenie, jakie może przenieść warstwa kleju. Takie postępowanie można 

prześledzić na podstawie połączenia zakładkowego przedstawionego na rysunku 8.7. Zaniedbując 

naprężenia normalne i termiczne można nośność takiego połączenia (obciążenie, które może 

przenieść warstwa kleju) wyznaczyć jako mniejszą z wartości określonych wzorami (8.55) i 

(8.56) [11, 38].  

 

Rys.8. 7 Połączenie jednonakładowe - rozkład naprężeń stycznych τ w warstwie kleju 
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gdzie: Eo, Ei, to, ti – moduły sprężystości podłużnej i grubości elementów łączonych,  ta – grubość 
warstwy kleju, ge, gp, tp – odpowiednio odkształcenia kątowe kleju w zakresie sprężystym i 
plastycznym oraz plastyczne naprężenia styczne kleju. 
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8.3 Klejony uniwersalny styk montażowy 
 
8.3.1 Analizowana konstrukcja 
 

Połączenia klejone przenoszą największe obciążenia wtedy, gdy w skleinach dominują 

naprężenia normalne ściskające lub styczne [32]. Układ tak obciążonych sklein występuje w 

styku montażowym, w którym połączenia poszczególnych blach (nakładki, przykładki) z pasami 

i środnikiem przenoszą naprężenia styczne o znacznej wartości. 

Montażowe styki zakładkowe belek stalowych kształtowane są poprzez odpowiednie 

połączenie ze sobą poszczególnych części za pomocą przykładek w środnikach i nakładek w 

pasach. Tradycyjne metody łączenia elementów takie jak: spawanie, nitowanie czy śrubowanie 

stosowane są od wielu lat i uważane jako niezawodne. Metody te posiadają jednak wady, które w 

pewnych przypadkach skutecznie ograniczają zakres stosowalności poszczególnych metod w 

łączeniu elementów konstrukcyjnych (por. Rozdz. 1). Przyczyny te sprawiają, że zastosowanie 

innej technologii łączenia elementów konstrukcji, którą może być technika klejenia, staje się 

uzasadnione.  

 W niniejszym rozdziale przedstawiono analizę takiego styku na przykładzie stalowej belki 

wykonanej z profilu walcowanego IPE 400, w którym łączniki trzpieniowe (śruby M20 – 5.8) 

zastąpiono 1 mm warstwą dwuskładnikowego kleju epoksydowego (Korapox).  

Analizie podlegał styk uniwersalny stalowej belki z profilu IPE 400 ze stali S235. 

Rozważono dwa warianty: styk śrubowany i klejony. Do obliczeń przyjęto następujące wartości 

sił przekrojowych: moment zginający M = 213.5 kNm, siłę poprzeczną V = 200 kN. Stosując się 

do przepisów normowych zawartych w [93] oraz odpowiednich sił przekrojowych 

oddziaływujących na przykładki i nakładki (por. tab.8.1) zaprojektowano styk śrubowany. 

Obliczono wymagane parametry geometryczne elementów dodatkowych w styku oraz wymaganą 

liczbę łączników trzpieniowych (śrub M20-5.8). Tak określona geometria posłużyła w dalszej 

analizie dotyczącej styku klejonego, w której śruby zostały zastąpione warstwą 

dwuskładnikowego kleju epoksydowego o grubości 1 mm. Układ sił wewnętrznych zredukowano 

dla przykładek do środka ciężkości grupy łączników. Geometria styku została przedstawione na 

rys.8.8, a wartości sił przekrojowych w tab.8.1. 
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Rys.8. 8 Geometria analizowanego styku uniwersalnego  

 
Tab 8.1 Wartości sił przekrojowych zredukowane do środka grupy łączników 
Moment zginający  M = 213.50 kNm 
Siła poprzeczna V = 200.00 kN 
Część momentu zginającego przypadająca na przykładki Mp = 30.50 kNm 
Część momentu zginającego przypadająca na nakładki Mn = 183.00 kNm 
Moment zginający przypadający na grupę łączników od siły poprzecznej Mo = Ve=14.20 kNm
Siła rozciągającą w nakładkach od momentu zginającego Fn = 442.00 kN 

 

8.3.2 Analiza numeryczna 

Analizie numerycznej, zrealizowanej w programie ABAQUS [40], podlegał tylko drugi 

wariant styku tzn. konstrukcja klejona. Styk modelowany był jako wspornik utwierdzony w 

skrajnym, zewnętrznym przekroju łączonych części i obciążony na swobodnym końcu 

(przeciwległy skrajny, zewnętrzny przekrój) momentem zginającym o wartości 288 kNm i siłą 

skupioną o wartości 200 kN. Takie przyjęcie sił odpowiadało zakładanym wartościom                    

M = 213.50 kNm i V = 200 kN w linii styku.. Tak więc dla potrzeb zadania wartość momentu 

zginającego została odpowiednio zwiększona do wartości 288 kNm. W ten sposób 
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zrównoważono wpływ, wywołanego działaniem siły skupionej (siła poprzeczna), momentu 

zginającego o wartości -75 kNm, co łącznie dało wartość momentu 213.5 kNm.  Warunki 

brzegowe zostały ustalone w zewnętrznych, skrajnych przekrojach styku w następujący sposób: 

koniec utwierdzony – zablokowane wszystkie stopnie swobody, koniec swobodny – zwolnione 

tylko te stopnie swobody, na których działają siły przekrojowe. Konfiguracja styku została 

przedstawiona na Rys. 8.9. 

Do budowy modelu numerycznego zastosowano dwa typy elementów skończonych 

dostępnych w bibliotece elementów skończonych programu ABAQUS [40]. Konstrukcja stalowa 

została zdyskretyzowane za pomocą czterowęzłowych, powłokowych elementów skończonych 

typu S4R, natomiast warstwa kleju za pomocą ośmiowęzłowych, hybrydowych, objętościowych 

elementów skończonych typu C3D8IH (por. Rozdz. 5). Połączenie warstw kleju z belką stalową 

oraz przykładkami i nakładkami zostało zrealizowane poprzez zdefiniowanie tzw. par kontaktu 

tzn. zespołu dwóch powierzchni bezpośrednio stykających się ze sobą, których węzły zostały 

powiązane ze sobą za pomocą odpowiednio zdefiniowanych więzów. Budowa modelu 

numerycznego oraz jego kalibracja została dokładnie omówiona w rozdziale 5 niniejszej pracy.  

W analizie numerycznej zostały przyjęte następujące założenia: 

• dla stali S235 przyjęto model materiału sprężysto-plastyczny bez wzmocnienia; wartości 

stałych materiałowych zostały przedstawione tab.8.2 za normą [93], 

• dla warstw kleju przyjęto sprężysty model materiału określony na podstawie prób 

ścinania, przeprowadzonych w Politechnice Krakowskiej (por. rozdział 2); wartości 

stałych materiałowych zostały przedstawione tab.8.2, 

• w obliczeniach nie uwzględniono cech reologicznych kleju takich jak skurcz czy pełzanie 

a także wpływu temperatury, 

• przyjęto nieliniowość geometryczną i materiałową dla obu materiałów. 

 

      Tab8.2 Wartości stałych materiałowych elementów styku  
Stal S235 Klej epoksydowy dwuskładnikowy 

Re  235 [MPa] τmax     22 [MPa] 
E 210 [GPa] Ea 1.45 [GPa] 
G   80 [GPa] Ga 0.50 [GPa] 
ν 0.3 νa 0.45 
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Rys.8. 9 Model numeryczny styku klejonego 

 
W przykładkach panuje złożony stan naprężenia, wynikający z interakcji sił 

przekrojowych tzn. momentu zginającego i siły poprzecznej. Konieczne jest zatem określenie 

składowych stanu naprężania od poszczególnych sił przekrojowych oraz od ich współdziałania. 

Na rysunkach 8.10, 8.11, 8.12 oraz 8.13 przedstawiano rozkłady naprężeń stycznych 

wywołanych działaniem odpowiednio momentu zginającego o wartości 213.5 kNm, siły 

poprzecznej o wartości 200 kN, współdziałającej z dodatkowym momentem zginającym o 

wartości 75kNm (por. pkt.3) w obu kierunkach oraz łącznego działania siły poprzecznej (200 kN) 

i momentu zginającego (288 kNm). 
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Rys.8. 10 Rozkład naprężeń stycznych τyza od momentu zginającego M1=213.5 kNm 

 

 
Rys.8. 11 Rozkład naprężeń stycznych τyza od momentu zginającego M2=75 kNm 
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Rys.8. 12 Rozkład naprężeń stycznych τxza od siły poprzecznej V=200 kN 

 

 
Rys.8. 13 Rozkład naprężeń stycznych w warstwie kleju τyza od współdziałania momentu 
zginającego M=288.5 kNm i siły poprzecznej V=200kN w przykładce 
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  W przypadku nakładek stan naprężeń można określić za pomocą modelu typowego 

połączenia zakładkowego, przedstawionego na rysunku nr 8.14. Tutaj także istnieje złożony stan 

naprężeń wywołany działaniem siły rozciągającej Fn = 442 kN (por. tab.8.1), składający się z 

naprężeń stycznych oraz normalnych do powierzchni warstwy kleju a wywołanych 

mimośrodowym, względem osi warstwy kleju, działaniem siły rozciągającej. Naprężenia styczne 

oraz normalne zostały przedstawione odpowiednio na rysunkach nr 8.15 i 8.16. 

 

 

Rys.8. 14 Model numeryczny połączenia pasa i nakładki 

 
 

 
Rys.8. 15 Rozkład naprężeń stycznych w warstwie kleju τyza, w nakładce 
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Rys.8. 16 Rozkład naprężeń normalnych σzz, w warstwie kleju w nakładce 

 
8.3.3 Sprawdzenie wytężenie połączenia klejonego metodami analitycznymi [11, 43] 

 

Stan naprężeń w przykładkach można ustalić stosując wyżej wspomniane rozwiązania 

teoretyczne ustalone dla typowego połączenia zakładkowego. W przypadku momentu 

zginającego mamy do czynienia z rozciąganiem takiego połączenia, z tym że siła normalna ma 

zmienną wartość na jego szerokości. Rozkład naprężeń dla takiego przypadku opisują równania 

(8.22) – (8.25). W przypadku siły poprzecznej występuje obciążenie połączenia klejonego w jego 

płaszczyźnie. Rozkład naprężeń dla takiego przypadku opisują równania (8.26) – (8.31). Rozkład 

sił wewnętrznych panujący w modelu przedmiotowego styku został przedstawiony na rysunku 

8.17. Rozkłady naprężeń odpowiednio od momentu zginającego o wartości 213.5 kNm, siły 

poprzecznej o wartości 200 kN, współdziałającej z dodatkowym momentem zginającym o 

wartości 75kNm w obu kierunkach oraz łącznego działania siły poprzecznej (200 kN) i momentu 

zginającego (288.5 kNm) zostały przedstawione odpowiednio na rysunkach 8.18 – 8.22. W 

przypadku działania momentu zginającego naprężenia zostały określone dla części momentu 

przypadającej na środnik oznaczonej za każdym razem indeksem w (M1w, M2w, M3w).  
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Rys.8. 17 Rozkład sił wewnętrznych panujących w styku 
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Rys.8. 18 Rozkład naprężeń stycznych τyza od momentu zginającego M1=213.5 kNm 

 

 
Rys.8. 19 Rozkład naprężeń stycznych τyza od momentu zginającego M2=75 kNm 
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Rys.8. 20 Rozkład naprężeń stycznych τyza od momentu wywołanego siłą poprzeczną V=200 kN 

 

 
Rys.8. 21 Rozkład naprężeń stycznych τxza od siły poprzecznej V=200 kN 
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Rys.8.22 Rozkład naprężeń stycznych τyza od współdziałania momentu zginającego M=288.5 
kNm i siły poprzecznej V=200kN 
 

 
 W przypadku nakładek pasów posłużono się w obliczeniach metodą uproszczoną 

polegająca na oszacowaniu nośności połączenia, a nie na dokładnej analizie rozkładów naprężeń 

stycznych i normalnych w warstwie kleju. Do obliczeń przyjęto sprężysty model kleju (por. 

rozdział 2) tzn. uwzględniono następujące charakterystyki: odkształcenia sprężyste w warstwie 

kleju γe = 0.1, odkształcenia plastyczne γp = 0 oraz maksymalne naprężenia styczne dla warstwy 

kleju τp = 22 MPa. Ponadto pominięto naprężenia normalne i termiczne. Zatem nośność 

połączenia (obciążenie, które może przenieść warstwa kleju) można wyznaczyć jako mniejszą z 

wartości sił określonych wzorami (8.55) i (8.56). Stosując się do powyższych równań obliczono 

nośność połączenia nakładki i pasów, której wartość wynosi P = min (P1 = 630 kN, P2 = 653 kN) 

= 630 kN.  
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8.3.4 Wnioski dla styku klejonego 

Rozkłady naprężeń w warstwach kleju łączących zarówno przykładki jak i nakładki z 

elementami belki stalowej są nieliniowe, co jest typowe dla tego typu połączeń. Naprężenia w 

przykładkach od siły poprzecznej i momentu zginającego wyraźnie różnią się od siebie zarówno 

pod względem wartości jak również rozkładu. W przypadku momentu zginającego naprężenia 

styczne osiągają maksymalną wartość 15 MPa (por. Rys.8.13), a zróżnicowanie ich wartości na 

krańcach połączenia wynika ze zróżnicowanych grubości łączonych elementów (środnik 

tw=9mm, przykładki tp=6mm). Rozkład naprężeń stycznych od siły poprzecznej jest bardziej 

równomierny, a ich maksymalna wartość to 4.7 MPa (por. Rys.8.12). Dla łącznego działania 

momentu i siły poprzecznej zauważalne jest wyraźne zróżnicowanie wartości naprężeń dla 

obydwu pól połączenia przykładek. Zróżnicowanie to wynika wprost z sumowania się stanów 

naprężeń od poszczególnych sił przekrojowych. W tym przypadku maksymalna wartość naprężeń 

stycznych wynosi 15.0 MPa. Rozkład naprężeń stycznych i normalnych w nakładkach wywołany 

działaniem siły rozciągającej Fn = 442 kN jest także nieliniowy, a ich maksymalna wartość 

wynosi 21 MPa (por. Rys.8.15) i jest bliska wytrzymałości kleju równej 22 MPa. Analiza 

numeryczna wyraźnie potwierdziła poprawność modelowania warstwy kleju za pomocą 

skończonych elementów objętościowych, a konstrukcji stalowej elementów powłokowych. 

Rozwiązanie analityczne potwierdza charakter rozkładu naprężeń od poszczególnych sił 

przekrojowych, otrzymany na drodze obliczeń numerycznych. W aspekcie ilościowym 

rozwiązanie analityczne pozostaje także w dobrej zgodności z rozwiązaniem numerycznym. 

Maksymalna wartość naprężeń stycznych w przykładkach od momentu zginającego, obliczona 

analitycznie wynosi 15.0 MPa (por. Rys.8.22) a numerycznie 15.1 MPa (por. Rys.8.13). W 

przypadku siły poprzecznej zróżnicowanie wartości naprężeń stycznych jest większe i wynosi 

odpowiednio 6.5 MPa dla rozwiązania analitycznego (por. Rys.8.21)  i 4.7 MPa dla 

numerycznego (por. Rys.8.12). Nośność połączenia nakładek i pasów została oszacowana 

analitycznie na poziomie 630 kN i jest większa od obciążenia zewnętrznego w postaci siły 

rozciągającej równej 442 kN, wywołanej działaniem momentu zginającego. Przedstawione 

powyżej wyniki obliczeń uzyskanych w analizie numerycznej i analitycznej wyraźnie dowodzą, 

że styk klejony może przenieść obciążenie o tej samej wartości, co styk śrubowany, eliminując 

wszystkie niedoskonałości połączenia śrubowanego i wprowadzając jednocześnie zalety 

połączenia klejonego.        
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9. Uwagi i wnioski końcowe 

 

9.1 Podsumowanie 

Tradycyjne metody łączenia elementów konstrukcyjnych takie jak spawanie, nitowanie, 

śrubowanie czy zgrzewanie stosowane są od wielu lat i uważane za niezawodne. Metody te 

posiadają jednak wady, które w pewnych przypadkach ograniczają zakres stosowalności 

poszczególnych metod w łączeniu elementów konstrukcyjnych. Powyższe przyczyny sprawiają, 

że w pewnych warunkach zastosowanie innej technologii łączenia elementów konstrukcji, którą 

może być technika klejenia, staje się zasadne. Klejenie eliminuje większość wad wyżej 

wymienionych typów łączników, jednocześnie wprowadzając pewne zalety jak np. równomierny 

rozkład naprężeń w połączeniu czy uniknięcie naprężeń termicznych wywołanych spawaniem. 

W procesie projektowania połączeń klejonych niezbędna jest znajomość dokładnych 

wartości podstawowych cech mechanicznych kleju takich jak: wytrzymałość kleju na ścinanie Rt 

[MPa], wytrzymałość doraźna na rozciąganie σza [MPa] oraz moduły sprężystości podłużnej Ea 

[GPa] i postaciowej Ga [GPa]. Powyższe wartości muszą zostać ustalone dla każdego typu kleju 

na podstawie odpowiednich badań doświadczalnych na próbkach ściśle określonych przez normy 

przedmiotowe. 

Podczas projektowania połączeń należy zwrócić szczególną uwagę na fakt iż połączenia 

klejone dobrze przenoszą naprężenia ścinające, natomiast są bardzo wrażliwe na odginanie i 

odrywanie. Dlatego też w połączeniach klejonych należy unikać sił powodujących powstanie 

rozciągających naprężeń normalnych prostopadłych do powierzchni warstwy kleju. 

Najpoważniejszą ujemną cechą połączeń klejonych jest ich mała odporność na koncentrację 

naprężeń ze względu na małą plastyczność przy wysokich naprężeniach. W związku z 

powyższym w połączeniach klejonych należy stosować przede wszystkim nakładki i zakładki, 

natomiast należy unikać sił oddzierających powodujących pękanie i rozdzieranie warstwy kleju. 

Istotnym elementem projektowania połączeń jest także odpowiedni proces klejenia, w 

skład którego wchodzą: przygotowanie powierzchni, przygotowanie kleju, ewentualne 

gruntowanie powierzchni materiałów sklejanych, nanoszenie kleju, ewentualne wstępne suszenie 

kleju, scalanie z zastosowaniem odpowiedniego nacisku, utwardzanie kleju i kondycjonowanie 

skleiny, wykańczanie połączenia oraz kontrola połączenia. Błąd popełniony na tym etapie może 

spowodować zniszczenie połączenia przy obciążeniach mniejszych od projektowanych.  
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Projektowanie połączeń klejonych sprowadza się do określenia rozkładów naprężeń 

stycznych, a w niektórych przypadkach także normalnych, w warstwie kleju. W tym celu 

wykorzystuje się różne rozwiązania teoretyczne dostosowane za każdym razem do 

odpowiedniego typu połączenia. Rozwój teorii projektowania połączeń klejonych prowadzi do 

uwzględnienia w rozwiązaniach teoretycznych coraz większej liczby parametrów takich jak np. 

nieliniowość materiałowa kleju, zakresy sprężysto-plastyczne i plastyczne pracy kleju, czy 

wpływ temperatury. Zastosowanie tych metod w praktyce zostało przedstawione na przykładzie 

klejonego uniwersalnego styku montażowego.  

Nieocenionym narzędziem obliczeniowym w przypadku połączeń klejonych jest metoda 

elementów skończonych i oparte na niej dostępne na rynku programy obliczeniowe. Na 

podstawie przeprowadzonych przez autora analiz numerycznych można wysunąć następujące 

wnioski dotyczące połączeń klejonych: warstwa kleju może być efektywnie modelowana przy 

użyciu objętościowych elementów skończonych np. C3D8IH; modelowanie elementami 

objętościowymi może być alternatywą dla innej kosztownej metody modelowania kleju 

związanej ze stosowaniem sprężystych elementów skończonych; metoda tworzenia tzw. par 

kontaktu może być z powodzeniem stosowana do łączenia warstwy kleju i konstrukcji nośnej. 

Weryfikację obliczeń numerycznych i analitycznych stanowią badania doświadczalne. 

Autor przeprowadził badania doświadczalne zachowania się stalowego dźwigara skrzynkowego , 

wzmocnionego dodatkowymi blachami stalowymi, doklejonymi do smukłych środników przy 

użyciu dwuskładnikowego kleju epoksydowego. Z badań tych wynika, że doklejenie elementów 

było zabiegiem bardzo skutecznym w aspekcie ograniczenia lokalnej utraty stateczności 

środników oraz podniesienia nośności granicznej belki. Pogrubienie środników przez doklejenie 

dodatkowych elementów do pól środników spowodowało zmniejszenie ich smukłości, co 

spowodowało wzrost nośności belki w stanie krytycznym o około 340% nośności belki bez 

wzmocnienia a nośności granicznej odpowiednio o około 60%. Odspojenie blach było efektem 

przekroczenia wytrzymałości warstwy kleju na ścinanie, a mechanizm zniszczenia warstwy kleju 

miał charakter czysto adhezyjny, na co wskazują symetryczne kształty obszarów „z klejem i bez 

kleju” na środnikach i dodatkowych blachach. 

Wyniki analiz, zaprezentowane w pracy stanowią potwierdzenie tezy postawionej na 

wstępie tj., że wzmacnianie blachownic o smukłych środnikach poprzez doklejenie elementów 

płytowych do środników jest efektywne i podnosi nośność blachownic więcej niż tradycyjne 
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metody polegające na wprowadzeniu dodatkowego użebrowania. Ponadto klejenie jest 

technologicznie konkurencyjne w użyciu i nie wprowadza miejscowych pól naprężeń 

termicznych, jak to ma miejsce w przypadku spawania. Potwierdzono także tezę, że opracowany 

model numeryczny MES pozwala na dogodną symulację zachowania się ustroju złożonego z faz 

metal-klej oraz jak to wynika z podanych wyżej wywodów, że klejenie może być z powodzeniem 

zastosowane w niektórych stykach elementów metalowych. 

Reasumując, zastosowanie połączeń klejonych w konstrukcjach inżynierskich jest 

możliwe i może być alternatywą dla innych typów łączników.    

 

9.2 Kierunki dalszych badań 

 

 Pomimo wielu swoich zalet połączenia klejone ciągle są jeszcze awangardą rozwiązań 

konstrukcyjnych i wymagają dalszych badań i analiz. 

 Pierwszy etap dalszych badań powinny stanowić próby określenia reologicznych 

właściwości klejów takich jak skurcz czy pełzanie. Są to problemy słabo rozpoznane i stanowią 

obszar zainteresowania wielu ośrodków badawczych na całym świecie.  

 Drugi etap badań to określenie wpływu temperatury na zmianę właściwości 

mechanicznych klejów i związanej z nimi nośności połączeń klejonych. Jak to omówiono w 

rozdziale 2 większość dostępnych klejów może pracować w temperaturach nawet do około 250oC 

bez znaczących zmian swoich właściwości materiałowych i wytrzymałościowych. Powyżej tych 

temperatur właściwości te ulegają radykalnym zmianom i powinno się wtedy stosować 

standardowe zabezpieczenia przeciwpożarowe jak np. farby epoksydowe bądź płyty 

PROMATECT. 

 Kolejne badania mogłyby dotyczyć odporności połączeń klejonych na procesy starzenia. 

Efektem tego etapu badań powinno być sformułowanie zależności wytrzymałości kleju od czasu 

obciążenia z uwzględnieniem cech reologicznych oraz zmian zachodzących w geometrii 

połączenia a związanych z charakterem deformacji warstwy kleju pod wpływem czasu. 

 Inna strefa badań to opracowanie procedur obliczeniowych dotyczących mieszanych 

połączeń klejonych i śrubowanych. Wyniki badań doświadczalnych takich połączeń 

przeprowadzonych w Politechnice Warszawskiej [48] udowodniły tezę, że śruby zlokalizowane 
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w pobliżu skraju zakładki biorą udział w przenoszeniu naprężeń normalnych do powierzchni 

skleiny, zwykle inicjujących fazę zniszczenia  przez co zwiększają nośność tychże połączeń [47]. 

 Ostatnią strefę badań może stanowić analiza wpływu obciążenia cyklicznego na charakter 

pracy belki wzmocnionej, w aspekcie zjawiska „oddychania środników” i związanego z nim 

powstałego stanu naprężeń w warstwie kleju. Podbudowę wspomnianej analizy mogą stanowić 

przeprowadzone przez autora niniejszej dysertacji badania doświadczalne (por. Rozdz.6) i pół -

empiryczne MES [53] zginanych dźwigarów skrzynkowych obciążonych cyklicznie. 

 Należy zwrócić jeszcze uwagę na inne niż stal materiały metalowe takie jak np. stopy 

aluminium jako pole dla zastosowania klejów w konstrukcji styków a nawet kształtowania 

przekrojów belek i słupów [34]. 
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11. Streszczenie 
 

W pracy dokonano przeglądu stanu wiedzy w zakresie zastosowania klejów i techniki 

wzmacniania konstrukcji metalowych z ich użyciem. W szczególności uwzględniono 

cienkościenne ustroje blachownicowe takie jak dźwigary zginane i ściskane oraz naroża ram, w 

których doklejenie płaskich elementów płytowych do istniejących smukłych ścianek powoduje 

wyraźne zwiększenie miejscowej stateczności tych ostatnich a przez to podniesienie nośności 

całych ustrojów. Postawiono i udowodniono tezę, że cienkościenne stalowe blachownice ze 

środnikami o dużych smukłościach płytowych λ > 150 mogą być efektywnie wzmacniane 

poprzez doklejenie blach w środnikach. Rozpatrywano zachowanie blachownic pod obciążeniem 

wywołującym ściskanie, zginanie i ścinanie w zakresie sprężysto-plastycznym aż do zniszczenia. 

Uwzględniono interakcję współdziałających mechanizmów zniszczenia konstrukcji, tj. 

uplastycznienie się środników wzdłuż przekątnych segmentów, któremu towarzyszy wytworzenie 

się pionowych załomów plastycznych w pasach skutkiem działania pola ciągnień w środnikach 

przy sztywnych żebrach i/lub przeponach. 

Wykonano badania doświadczalne dwóch belek skrzynkowych, jednej bez wzmocnienia a 

drugiej wzmocnionej przez doklejenie dodatkowych blach do środników. Wyniki badań 

potwierdziły stawianą tezę, a nadto pokazały, że w pewnych przypadkach doklejenie balch do 

środników podnosi nośność blachownic więcej niż tradycyjne metody polegające na 

wprowadzeniu dodatkowego użebrowania. 

W oparciu o wyniki badań eksperymentalnych opracowano model numeryczny MES 

odpowiedni dla analizy zachowania się konstrukcji klejonej złożonej z elementów doklejonych, a 

następnie wykonano symulację numeryczną zachowania się blachownicy aż do zniszczenia. Duża 

zgodność wyników numerycznych z eksperymentalnymi, potwierdziła tezę o poprawności 

przyjętego modelu numerycznego i efektywności obliczeń MES dla złożonego modelu stal-klej. 

Zweryfikowano wyniki obliczeń numerycznych zarówno blachownicy wzmocnionej jak i 

niewzmocnionej na podstawie dostępnych norm i literatury. Wykalibrowane w oparciu o wyniki 

badań doświadczalnych i numerycznych blachownic, metody obliczeniowe zastosowano do 

konstruowania połączeń klejonych (styk montażowy). Przeprowadzone symulacje numeryczne i 

obliczenia analityczne potwierdziły tezę, że klejenie jest alternatywą dla połączeń tradycyjnych w 

konstrukcji styków belek metalowych. 
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Summary 

 

In the dissertation a survey of the state of the art for the use of adhesives in strengthening 

of steel structures was performed. In particular thin-walled steel plate structures i.e. girders under 

bending and knee joints of frames for which sticking plate elements to their slender walls caused 

an increase of local buckling load of these latter and in consequence the carrying capacity of the 

structures as a whole were taken into consideration. The thesis that thin-walled girders with very 

slender webs  λ > 150 can be reinforced by gluing additional plates to webs was set and proved. 

The behaviour of the girders under loading causing compression, bending and shearing in elastic-

plastic range up to failure was analysed. An interaction of coexisting failure mechanisms i.e. 

yielding of webs along the panels` diagonals which is accompanied by creating plastic hinges in 

flanges as a result pf tension fields in the web in case of rigid stiffeners or diaphragms, was taken 

into consideration.   

The experimental investigations of two box girders, one reinforced with use of adhesives 

and the other without reinforcement were carried out. The results confirmed the thesis that 

strengthening of girders with very slender webs by sticking additional plates to the webs is 

effective and in some case increases the carrying capacity to higher degree than the traditional 

methods relying to introduction of additional stiffeners. 

On the basis of experimental results a numerical model FEM adequate for the analysis of 

the behaviour of structures consisting of glued elements was created and then the numerical 

simulations of behaviour of girders up to failure were carried out. A high adequacy of numerical 

and experimental results proved the correctness of the assumed numerical model.  

The numerical results concerning girders with and without reinforcement were also 

verified according to the rules contained in codes and literature. Calibrated calculation methods 

were used in designing adhesively bonded joints (beam assembly joint). The carried out 

numerical simulations and analytical calculations confirmed the thesis that adhesively bonded 

joints are an alternative for traditional ones in the case of beam assembly joints.                  
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12. Załączniki 

 
12.1 Załącznik nr 1 – Statyczna próba rozciągania dla blach grubości 2 mm 
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12.2 Załącznik nr 2 – Statyczna próba rozciągania dla blach grubości 3 mm 
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12.3 Załącznik nr 3 – Statyczna próba rozciągania dla blach grubości 12 mm 
 
Protokół z badań własności mechanicznych w temperaturze otoczenia. Blachy grubości 12 mm. 
Statyczna próba rozciągania przeprowadzono w Laboratorium Instytutu Materiałów i Konstrukcji 
Budowlanych Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Badania na maszynie 
wytrzymałościowej ZD 100 (283/7) zostały przeprowadzone przez starszego mistrza Witolda 
Rosę i nadzorowane przez autora niniejszej dysertacji.  
 
 
 
 
 

Pasy - t = 12 mm  
Lp. Oznaczenie  a0 b0 S0 L0 Fe Re Fm Rm Lu A5 
  próbki [mm] [mm] [mm2] [mm] [kN] [MPa] [kN] [MPa] [mm] [%] 
1 A 12.0 36.0 432.0 180.0 105.00 243 174.0 403 243.0 35.0%
2 B 12.0 36.0 432.0 180.0 102.00 236 174.0 403 229.0 27.2%
3 C 12.0 36.0 432.0 180.0 104.00 241 174.0 403 231.0 28.3%
4 D 12.0 36.0 432.0 180.0 104.00 241 174.0 403 233.0 29.4%
5 E 12.0 36.0 432.0 180.0 107.00 248 174.0 403 235.0 30.6%
6 F 12.0 36.0 432.0 180.0 104.00 241 174.0 403 234.0 30.0%
      Resr 242 Rmsr 403   
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12.4 Załącznik nr 4 – Oznaczenie wytrzymałości na ścianie próbek kleju Korapox 
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12.5 Załącznik nr 5 – Statyczna próba rozciągania próbek kleju Korapox 
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12.5 Załącznik nr 6 – Karta techniczna kleju Korapox 558 
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