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S t r e s z c z e n i e

W artykule przedstawiono wyniki badań interferencji aerodynamicznej stalowych zbiorników 
dwupłaszczowych o dachu stałym i pływającym. Układ  interferencyjny składał się z dwóch 
zbiorników. Badania przeprowadzono w tunelu aerodynamicznym z warstwą przyścienną.

Słowa  kluczowe: zbiornik dwupłaszczowy, interferencja aerodynamiczna

A b s t r a c t

The paper summarizes  the results of wind  tunnel  tests of aerodynamic  interference between 
steel double-shell  tanks with fix and floating  roof.   The  interference configuration has been 
consisted of  two  tanks. Aerodynamic  tests have been accomplished  in boundary  layer wind 
tunnel.
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Oznaczenia

pnet  –  chwilowe wypadkowe ciśnienie wiatru [Pa]
pe  –  chwilowe ciśnienie wiatru na powierzchni zewnętrznej [Pa]
qref  –  ciśnienie referencyjne na poziomie z [Pa]
pnet   –  średnia wartość wypadkowego ciśnienia wiatru [Pa]
pe   –  średnia wartość ciśnienia wiatru na powierzchni zewnętrznej [Pa]

Cp,net  –  współczynnik aerodynamiczny wypadkowego ciśnienia wiatru
Cpe  –  współczynnik aerodynamiczny ciśnienia wiatru na powierzchni zewnętrznej

I p
c   –  współczynnik interferencji aerodynamicznej ciśnienia wiatru

L  –  odległość osi środkowych modeli zbiorników [mm]
Dz  –  średnica płaszcza zewnętrznego modeli zbiorników [mm]
Dw  –  średnica płaszcza wewnętrznego modeli zbiorników [mm]
Hz  –  wysokość płaszcza zewnętrznego modeli zbiorników [mm]
Hw  –  wysokość płaszcza wewnętrznego modeli zbiorników [mm]
Re  –  liczba Reynoldsa
Vref  –  prędkość referencyjna [m/s]
Iv  –  współczynnik intensywności turbulencji
dir  –  kierunek napływu wiatru [°]
a  –  wykładnik prawa potęgowego pionowego profilu wiatru
l  –  smukłość zbiornika

1.  Wstęp

Zbiorniki dwupłaszczowe o dachach stałych i pływających wykorzystywane są zwykle 
w  zakładach  petrochemicznych  do  składowania  ropy  naftowej. Niższy  płaszcz  zewnętrz-
ny o większej średnicy oraz podwójne dno mają uniemożliwić w przypadku nieszczelności 
płaszcza wewnętrznego przedostanie się ropy naftowej do ośrodka gruntowego. Tym samym, 
ze względów ekologicznych, przy zastosowaniu dwóch płaszczy nie wymaga się budowy 
wokół zbiornika rozległych niecek awaryjnych. Tego typu zbiorniki można budować w bliż-
szych odległościach od siebie, podnosząc wydajność składowania danego terenu. Ponadto, 
ze względów pożarowych są to konstrukcje bardziej bezpieczne i umożliwiają podjęcie sku-
teczniejszej akcji przeciwpożarowej.

Płaszcze zbiornika są powłokami cienkimi projektowanymi głównie na parcie hydrosta-
tyczne działające na powierzchnię wewnętrzną od materiału składowanego. W tym przypad-
ku występują  zasadniczo naprężenia  rozciągające. Płaszcze  zbiorników pustych  albo  czę-
ściowo wypełnionych  są  szczególnie narażone na naprężenia  ściskające. Działanie wiatru 
powoduje  tego  typu naprężenia. W przypadku układów grupowych zbiorników, co należy 
uznać  za  normę  ich  lokalizacji,  występuje  problem  interferencji  aerodynamicznej,  która 
może spowodować zwielokrotnienie działania wiatru w wyniku wzajemnego oddziaływania 
śladów aerodynamicznych poszczególnych zbiorników. Badania  aerodynamiczne, których 
wyniki przedstawiono w niniejszym artykule, przeprowadzono dla układu interferencyjnego 
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złożonego tylko z dwóch zbiorników dwupłaszczowych. Oszacowanie jakościowe i ilościo-
we wpływu interferencji aerodynamicznej na działanie wiatru na zbiornik dwupłaszczowy 
było głównym celem badań w tunelu.

Przedmiotem badań  były  stalowe  cylindryczne  zbiorniki  dwupłaszczowe  o  osi  piono-
wej z dachem stałym i pływającym. Układ interferencyjny, jak wspomniano wyżej, składał 
się z dwóch zbiorników. Przyjęto odległość między osiami zbiorników L opisaną ilorazem  
L/Dz=1,5,  gdzie Dz  –  średnica  płaszcza  zewnętrznego. Rozpatrzono  trzy  położenia  dachu 
pływającego – 0,35Hw, 0,5Hw, 0,75Hw, gdzie Hw– wysokość płaszcza wewnętrznego.

W  badaniach  w  tunelu  aerodynamicznym  mierzono  ciśnienia  wiatru  na  płaszczu  ze-
wnętrznym, wewnętrznym oraz na dachu stałym i pływającym. 

W pierwszym etapie  zbadano model  pojedynczego  zbiornika  przy  różnych konfigura-
cjach  dachu,  w  drugim  etapie  wprowadzono  w  przestrzeń  pomiarową  model  sytuacyjny 
zbiornika  w  celu  wyznaczenia  wpływu  interferencji  aerodynamicznej  na  rozkład  ciśnień 
wiatru  na  płaszczach  i  dachach  zbiornika.  Na  rys.1  przedstawiono  przestrzeń  pomiaro- 
wą  tunelu aerodynamicznego z badanymi modelami zbiorników w dwóch analizowanych 
sytuacjach pomiarowych: braku interferencji i w układzie interferencyjnym. Badania wyko-
nano w tunelu aerodynamicznym Laboratorium Inżynierii Wiatrowej Politechniki Krakow-
skiej.

Rys.  1.  Sytuacje pomiarowe: a) brak interferencji, b) układ interferencyjny  
w przestrzeni pomiarowej tunelu aerodynamicznego

Fig.  1.  Measurement situations: a) non-interference configuration, b) interference configuration  
in wind tunnel working section 

2.  Charakterystyka przeprowadzonych badań

Badania przeprowadzono w tunelu aerodynamicznym z warstwą przyścienną. Przekrój 
poprzeczny przestrzeni pomiarowej w kształcie prostokąta ma wymiary: wysokość 1,4 m, 
szerokość 2,2 m. Pomiary zostały przeprowadzone w następujących warunkach:
–  skala podobieństwa geometrycznego zbiorników 1:50,
–  smukłość zbiornika l ≈ 2 (l = Dz/Hw, Dz – średnica płaszcza zewnętrznego (średnica zbior-
nika), Hw – wysokość płaszcza wewnętrznego (wysokość zbiornika)),

–  pionowy profil prędkości wiatru był opisany prawem potęgowym o wykładniku a = 0,2,
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–  średnia intensywność turbulencji Iv = 0,2,
–  prędkość referencyjna Vref = 20 m/s na wysokości górnej krawędzi płaszcza wewnętrznego 
zbiornika,

–  liczba Reynoldsa Re = 5 · 5 · 105.
Na płaszczu zewnętrznym mierzono wypadkowe ciśnienie wiatru, na dachach ciśnienie 

na powierzchni zewnętrznej, natomiast na płaszczu wewnętrznym było to ciśnienie wypad-
kowe lub ciśnienie na powierzchni zewnętrznej. Zależało to od rodzaju dachu oraz położe- 
nia dachu pływającego.

2.1.  Sytuacje pomiarowe

W przypadku pojedynczego zbiornika ze względu na osiową symetrię obiektu pomiar 
został wykonany tylko przy kierunku napływu wiatru 0° (rys. 2a). W układzie grupowym 
z modelem sytuacyjnym, w interferencyjnej sytuacji pomiarowej, badania wykonano przy 
zmienności kierunku napływu wiatru od 0 do 180° co 15° zgodnie z rys. 2b, ze względu na 
symetrię płaszczyznową układu.

Rys.  2.  Sytuacje pomiarowe: a) braku interferencji, b) interferencyjna
Fig.  2.  Measurement situations: a) non-interference configuration, b) interference configuration

Zbiornik pojedynczy oraz układy dwóch zbiorników były badane z  różnymi dachami: 
dachem stałym i dachem pływającym w trzech położeniach. Przyjęto zasadę, że w przypadku 
sytuacji interferencyjnej konfiguracja dachu modelu pomiarowego i sytuacyjnego jest jedna-
kowa. Podsumowując, zakres badań obejmował 56 przypadków badawczych (4 pojedyncze-
go zbiornika, 52 układu interferencyjnego).

2.2.  Modele zbiorników do badań

W celu przeprowadzenia badań zostały wykonane dwa modele cylindrycznych zbiorni-
ków dwupłaszczowych o osi pionowej i smukłości l ≈ 2 (l = Dz/Hw, Dz – średnica płasz-
cza zewnętrznego (średnica zbiornika), Hw – wysokość płaszcza wewnętrznego (wysokość 
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zbiornika)). Pierwszy z nich nie posiadał żadnego oprzyrządowania pomiarowego, dlatego 
nazwano go modelem sytuacyjnym (biernym). Drugi model, model pomiarowy  (czynny), 
zaopatrzono w obwodowo rozmieszczone punkty pomiaru ciśnienia wiatru na płaszczu ze-
wnętrznym i wewnętrznym. Schemat modelu zbiornika przedstawia rys. 3.

Rys.  3.  Schemat modelu zbiornika
Fig.  3.  Schematic drawing of the tank model

Pomiar ciśnień wiatru na analizowanych powierzchniach zbiornika odbywał się techniką 
przekazania ciśnienia z otworu na danej powierzchni modelu kanałami ciśnienia do elektro-
nicznych sensorów skanera ciśnień. Początkowy odcinek kanału ciśnienia od danego punk-
tu pomiarowego stanowi rurka miedziana o średnicy zewnętrznej 3 mm i grubości ścianki  
0,5 mm. Rurki te umieszczono w obrębie płaszcza zewnętrznego i wewnętrznego na trzech 
różnych poziomach w każdym płaszczu. Dalszy odcinek kanału ciśnienia do skanera stano- 
wi rurka silikonowa o średnicy wewnętrznej 2 mm (rys. 4).

Rys.  4.  Szczegół punktu pomiarowego na powierzchni płaszcza zbiornika
Fig.  4.  Measurement point detail on tank shell surface

Punkty pomiarowe (p.p.) na płaszczu zewnętrznym i wewnętrznym zostały rozmieszczo-
ne na trzech poziomach wysokościowych. Na każdym poziomie zainstalowano po 12 p.p.  
równomiernie  co 30°  (rys.  5.). Na dachu  stałym wprowadzono 25 p.p.,  a  na pływającym  
32 p.p. Schematycznie konfigurację punktów pomiaru ciśnienia prezentuje rys. 5.



8

Rys.  5.  Rozmieszczenie punktów pomiaru ciśnień (p.p.)
Fig.  5.  Distribution of pressure taps

2.3.  Tor pomiarowy

Rejestracja przebiegów czasowych ciśnień wiatru z punktów pomiarowych oraz ciśnie-
nia referencyjnego była dokonana z częstotliwością próbkowania równą 200 Hz przez okres  
30 s. W trakcie pomiarów wykorzystano skaner do pomiaru ciśnień różnicowych typu rów-
noległego bazujący na piezorezystywnych, dwukierunkowych sensorach ciśnienia Motoro- 
la MPX2010. Analogowe sygnały napięciowe ze skanera ciśnień zbierano i archiwizowano 
za pomocą systemu Iotech DaqBook 2005 obsługiwanego przez oprogramowanie DasyLab. 
Zmierzone  przebiegi  czasowe  chwilowych  ciśnień  wiatru  poddano  obróbce  numerycznej  
w celu określenia wymaganych wielkości wykorzystywanych w analizie.

3.  Wyniki badań

Wyniki przeprowadzonych badań zostaną przedstawione w sytuacji braku interferencji, 
a następnie w sytuacji interferencyjnej. Na podstawie badań obliczono współczynniki aero-
dynamiczne ciśnień, zestawiono ich ekstremalne wartości określając lokalizację ich wystą-
pienia oraz przygotowano wizualizację  rozkładu wartości współczynników w poszczegól-
nych obszarach modelu. W wyniku porównania sytuacji pojedynczego zbiornika i sytuacji 
interferencyjnej wyznaczono rozkłady współczynnika interferencji. Przeprowadzono ocenę 
uzyskanych rezultatów.
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3.1.  Sytuacja braku interferencji – pojedynczy zbiornik

W analizowanych obszarach modelu zbiornika (płaszcz zewnętrzny, płaszcz wewnętrzny, 
dach stały, dach pływający) obliczono rozkłady współczynników aerodynamicznych ciśnień 
(ogólnie Cp) w zależności od sposobu pomiaru ciśnienia na poszczególnych powłokach mo-
delu zgodnie z wzorami (1).

 C x y z
p x y z
q z

C x y z
p x y z
qpe

e

ref
p net

net

ref
( , , )

( , , )
( )

, ( , , )
( , , )
(,= =
zz)

  (1)

gdzie:
Cpe (x, y, z)  –  współczynnik  aerodynamiczny  ciśnienia  wiatru  na  powierzchni 

zewnętrznej,
Cp,net (x, y, z)  –  współczynnik aerodynamiczny wypadkowego ciśnienia wiatru,

p x y ze ( , , )   –  średnia wartość ciśnienia wiatru na powierzchni zewnętrznej,

p x y znet ( , , )   –  średnia wartość wypadkowego ciśnienia wiatru,
qref (z)  –  ciśnienie referencyjne na poziomie z.

Na dachach zmierzono ciśnienie na powierzchni górnej, w przypadku płaszcza zewnętrz-
nego  pomiar  dotyczył  ciśnienia wypadkowego  jako  różnicy  ciśnienia  na  powierzchni  ze-
wnętrznej  i powierzchni wewnętrznej. Sposób pomiaru na płaszczu wewnętrznym zależał 
od konfiguracji dachu. W przypadku dachu stałego mierzono ciśnienie na powierzchni ze-
wnętrznej. W czasie badań modelu z dachem pływającym, jeżeli punkty pomiarowe danego 
poziomu (rys. 5) znajdowały się powyżej poziomu dachu, to rejestrowano ciśnienie różni-
cowe. W przeciwnym przypadku dokonywano pomiaru ciśnienia tylko na powierzchni ze-
wnętrznej.

W  tabeli  1  zamieszczono  ekstremalne wartości współczynników Cpe i Cp,net w  sytuacji 
braku interferencji. Podano tam, lokalizację punktu pomiarowego w którym wystąpiła okre-
ślona wartość. Oznaczenia lokalizacji odnoszą się do rys.5. Oznaczenie typu Iz4,10 określa, 
że dana wartość wystąpiła na I poziomie pomiarowym płaszcza zewnętrznego w punktach 
4  i  10  jednocześnie. Dalej na  rys. 6–8 prezentowane  są w postaci barwnych map  rozkła-
dy współczynników w danych obszarach pomiarowych. Zakres wartości współczynników 
ujawniony w postaci podziałki jest wspólny dla wszystkich analizowanych przypadków i nie 
należy go utożsamiać z ekstremalnymi wartościami danej sytuacji pomiarowej.

W przypadku dachu stałego wartości współczynników aerodynamicznych należy uznać 
za  typowe  dla  dachu  płaskiego  z  krawędziami  zaokrąglonymi.  Rozkład  wartości  współ-
czynników na dachu pływającym odzwierciedla sytuację dachu płaskiego z attyką. Zgodnie  
z  przeprowadzonymi  badaniami  obserwuje  się  nieznaczne  zwiększenie  ssania  przy  obni-
żaniu dachu pływającego wraz z przesunięciem strefy wystąpienia ekstremalnych wartości  
od strony nawietrznej do środka dachu (rys. 7). W ocenie tej sytuacji należy wziąć pod uwa- 
gę fakt, że ciśnienie referencyjne było określane na poziomie montażu dachu oraz, że śred-
nica okręgu zewnętrznego (rys. 5.) na którym rozmieszczono punkty pomiarowe na dachach 
wynosiła 0,75 Dw.

Ekstremalne wypadkowe ciśnienie parcia na płaszcz zewnętrzny, opisane współczynni-
kiem +1,8, wystąpiło przy górnej krawędzi nawietrznej powłoki. Ekstremalne wypadkowe 
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ciśnienie ssania o współczynniku –1,4, objęło dolny obszar płaszcza zewnętrznego w stre-
fach bocznych. Na dole powłoki,  jest  to klasyczny rozkład  tak  jak na powierzchni walca, 
przy  czym wartość wypadkowego współczynnika  ssania, w  zakresie  analizowanej  liczby 
Reynoldsa, jest niższa niż ciśnienia zewnętrznego na walcu, co jest wynikiem podciśnienia 
panującego w strefie między płaszczami. W górnej części rozkład ten traci cechy rozkładu  
na walcu, ze względu na wystąpienie efektów brzegowych. Rozkład współczynnika ciśnie- 
nia wypadkowego na płaszczu zewnętrznym nie zależy od konfiguracji dachu.

T a b e l a   1
Ekstremalne wartości współczynników Cpe i Cp,net w sytuacji braku interferencji

Wariant 
dachu Cp dach stały Dach pływający 

w położeniu A

Dach 
pływający 

w położeniu B

Dach pływający 
w położeniu C

wartość max min max min max min max min

dach Cpe
–0,3
0

–0,8
z1

0,0
z9

–0,6
w1,2,8

–0,1
z9

–0,67
w3,7

–0,1
z9

–0,74
w3,7

płaszcz 
zewnętrzny Cp,net

1,8
IIIz1

–1,4
Iz4,10

1,8
IIIz1

–1,4
Iz4,10

1,8
IIIz1

–1,4
Iz4,10

1,8
IIIz1

–1,4
Iz4,10

płaszcz 
wewnętrzny

Cpe, 
Cp,net

0,95  
IIIw1

–0,8
IIIw4,10

1,5
IIIw1

–0,6
IIw3,11

1,4
IIIw1

–0,4
Iw4,10

1,4
IIIw1

–0,4
Iw4,10

Rys.  6.  Rozkłady współczynnika Cpe i Cp,net w sytuacji braku interferencji
Fig.  6.  Distribution of Cpe and Cp,net coefficients in the non-interference configuration

Na  płaszczu  wewnętrznym  przy  dachu  stałym  współczynniki  ciśnienia  zewnętrznego 
zmieniają  się w zakresie od +0,95 do –0,8. Wystąpienie ekstremalnych wartości zarówno 
parcia i ssania jest związane z górną strefą, powyżej płaszcza zewnętrznego (rys. 8). Loka-
lizacja wystąpienia wartości ekstremalnych po obwodzie płaszcza jest analogiczna do loka-
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lizacji na płaszczu zewnętrznym. Maksymalny współczynnik parcia należy uznać za typo-
wy, natomiast ssanie charakteryzuje się znacząco mniejszą wartością, co związane jest naj-
prawdopodobniej z silnym zaburzeniem brzegowym związanym z górną krawędzią płaszcza  
zewnętrznego.

Rys. 7. Rozkłady współczynnika Cpe na dachach w sytuacji braku interferencji
Fig. 7. Distribution of Cpe coefficient on the roofs in the non-interference configuration

Rys.  8.  Rozkłady współczynnika Cpe i Cp,net w sytuacji braku interferencji  
na płaszczu wewnętrznym

Fig.  8.  Distribution of Cpe and Cp,net coefficients on the internal shell  
in the non-interference configuration
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W przypadku dachu pływającego, w analizowanych położeniach, wypadkowe ciśnienie 
parcia  przy  górnej  nawietrznej  krawędzi  powłoki  charakteryzuje współczynnik  aerodyna-
miczny  o wartości  +1,5. Wartość  ta  zależy  nieznacznie  od  położenia  dachu  pływającego 
(tabela 1). Przy położeniu najwyższym dachu (położenie A) oraz dachu stałym, obserwuje 
się  charakterystyczny pas  zwiększonego  ssania  na  powierzchni  zewnętrznej  płaszcza we-
wnętrznego od strony nawietrznej poniżej poziomu górnej krawędzi płaszcza zewnętrznego. 
Wartość ciśnienia ssania w tym pasie opisuje współczynnik aerodynamiczny o wartości –0,6. 
Przy obniżeniu dachu (położenia B i C) ciśnienie ulega kompensacji z ciśnieniem panują- 
cym wewnątrz niecki płaszcza wewnętrznego i ekstremalny współczynnik ciśnienia wypad-
kowego stabilizuje się na wartości –0,4.

3.2.  Sytuacja interferencyjna – dwa zbiorniki

W przypadku dwóch zbiorników, podobnie jak poprzednio, określono rozkłady współ-
czynników  aerodynamicznych  w  poszczególnych  obszarach  modelu  przy  analizowanych 
kierunkach napływu wiatru. Tabela 2 zawiera wartości ekstremalne współczynników aerody-
namicznych z podaniem miejsca ich wystąpienia (oznaczenie punktu pomiarowego podobnie 
jak w sytuacji poprzedniej) oraz kierunku napływu wiatru przy którym ta wartość wystąpiła.

T a b e l a  2
Ekstremalne wartości współczynników Cpe i Cp,net w sytuacji interferencji

Wariant 
dachu Cp Dach stały Dach pływający 

w położeniu A
Dach pływający 
w położeniu B

Dach pływający 
w położeniu C

wartość max min max min max min max min

dach Cpe

–0,3
0°
0

–1,3
165°
z3

0,2
165°
z3

–0,95
105°
w6

0,0
165°
z3

–1,05
120°
w8

0,0
165°
z3

–1,1
120°
w6

płaszcz 
zewnętrzny Cp,net

2,3
120°
IIIz9

–1,8
105°
Iz7

2,4
120°
IIIz9

–1,8
105°
Iz7

2,4
120°
IIIz9

–1,8
105°
Iz7

2,4
120°
IIIz9

–1,8
105°
Iz7

płaszcz 
wewnętrzny

Cpe, 
Cp,net

1,1
165°
IIIw8

–1,6
165°
IIIw3

1,8
120°
IIIw9

–1,8
165°
IIIw3

1,7
120°
IIIw9

–1,6
165°
IIIw3

1,7
120°
IIIw9

–1,8
165°
IIIw3

Na  rysunku  9  prezentowane  są  rozkłady współczynników  aerodynamicznych w  sytu-
acjach pomiarowych przy kątach napływu wiatru 105°, 120° oraz 165°. Przy tych kierun- 
kach napływu wiatru wystąpiły ekstremalne wartości współczynników aerodynamicznych  
w sytuacjach interferencji. Przy kącie napływu wiatru równym 165°, zamieszczono widoki  
z dwóch perspektyw w celu prezentacji obszaru wystąpienia ekstremalnego ssania wypad- 
kowego na płaszczu wewnętrznym (oznaczenie strzałką).

Porównując wartości ekstremalne w sytuacji pojedynczego zbiornika i sytuacjach inter-
ferencyjnych, obserwuje się znaczące zwiększenie działania wiatru przy wystąpieniu inter-
ferencji.
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Rys. 9. Rozkłady współczynnika Cpe i Cp,net w wybranych sytuacjach interferencji

Fig. 9. Distribution of Cpe and Cp,net coefficients in the chosen interference configurations

Na  dachu  stałym  w  sytuacji  interferencji,  maksymalne  ssanie  o  współczynniku  –1,3 
występuje  przy  kierunku  napływu wiatru  165°  i  jest  rejestrowane  od  strony  zawietrznej.  
Na dachu  pływającym  również  zarejestrowano większe współczynniki  ssania,  przy  czym  
ich ekstremalne wartości (około –1,0) występują przy kierunkach napływu wiatru 105°–120° 
od strony nawietrznej dachu.

Na  płaszczu  zewnętrznym maksymalny  współczynnik  parcia  ciśnienia  wypadkowego  
o wartości +2,4 występuje przy kierunku napływu wiatru 120°. Współczynnik ekstremalne-
go ssania wypadkowego równa się –1,8 przy kierunku napływu wiatru równym 105°. Nie 
obserwuje  się  istotnych  zmian w  rozkładzie  ciśnienia  na  płaszczu  zewnętrznym w  zależ- 
ności od konfiguracji dachu, podobnie jak to miało miejsce w przypadku zbiornika pojedyn-
czego.

Najbardziej  istotny  wpływ  interferencyjny,  wyrażony  w  wartościach  ekstremalnych, 
ujawnia się w przypadku ciśnień ssania na płaszczu wewnętrznym przy kierunku napływu 
wiatru 165°. Następuje wtedy zwiększenie ssania do wartości charakteryzowanej współczyn-
nikiem –1,8 po stronie zawietrznej zbiornika w przypadku dachu pływającego. W przypadku 
dachu stałego współczynnik aerodynamiczny ciśnienia na powierzchni zewnętrznej w tym 
obszarze przyjmuje wartość –1,6. Porównanie tych wartości wskazuje na wystąpienie ciśnie-
nia parcia po stronie wewnętrznej analizowanego płaszcza w sytuacji dachu pływającego. 
Wartość tego parcia można oszacować współczynnikiem o wielkości +0,2 i  jest  to współ-
czynnik równy współczynnikowi ciśnienia na dachu pływającym w ty obszarze. Najpraw-
dopodobniej  znaczące  zwiększenie  ssania  jest  spowodowane  dużym wzrostem  prędkości 
przepływu wiatru w strefie między zbiornikami z jednoczesnym zawirowaniem strumienia 
powietrza w strefie analizowanego obszaru. Należy podkreślić, że zjawisko to, ze względu 
na wielkość obszaru, ma charakter lokalny.
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3.3.  Wartości współczynnika interferencji

W  celu  kompleksowego  określenia  wpływu  interferencji  aerodynamicznej  na  zmianę  
ciśnienia wiatru  na  poszczególne  obszary  zbiornika  dwupłaszczowego, wyznaczono war- 
tości współczynnika interferencji  I p

c  zgodnie z wzorem (2):

 I x y z dir typ obszar
C x y z dir obszar C x y z

p
c

p
I

p
S

( , , , , , )
( , , , , ) ( , , ,

=
− ddir obszar

C x y z dir obszar
typ

p
S

obszar

, )

max[ ( , , , , ) ]
  (2)

gdzie:
dir  –  kierunek napływu wiatru,
x, y, z  –   współrzędne położenia danego punktu
I  –  oznaczenie sytuacji interferencyjnej – dwa zbiorniki,
S  –  oznaczenie sytuacji braku interferencji – jeden zbiornik,
typ  –  oznaczenie typu zmiany interferencyjnej ciśnienia zgodnie z tabelą 3,
obszar  –  dach stały, dach pływający, płaszcz zewnętrzny, płaszcz wewnętrzny.

T a b e l a   3
Oznaczenie typu zmiany ciśnienia w sytuacji interferencyjnej

Typ Oznaczenie Oznaczenie 
kolorystyczne Cp

I Cp
S C Cp

I
p
S−

1 neg ↓ Cp
I < 0 Cp

S £ 0 C Cp
I

p
S− < 0

2 neg ↑ Cp
I £ 0 Cp

S < 0 C Cp
I

p
S− ³ 0

3 pos ↓ neg Cp
I £ 0 Cp

S > 0 C Cp
I

p
S− < 0

4 neg ↑ pos Cp
I ³ 0 Cp

S < 0 C Cp
I

p
S− > 0

5 pos ↓ Cp
I ³ 0 Cp

S ³ 0 C Cp
I

p
S− £ 0

6 pos ↑ Cp
I > 0 Cp

S ³ 0 C Cp
I

p
S− > 0

W liczniku wzoru współczynnika  interferencji, występuje wartość bezwzględna z  róż-
nicy współczynników  aerodynamicznych w  sytuacji  interferencji  i  sytuacji  pojedynczego 
zbiornika. Wartość tą wyznaczono w danym punkcie, przy równoczesnym określeniu typu 
zmiany ciśnienia zgodnie z tabelą 3. Pozwala to na szczegółową ocenę charakteru, intensyw-
ności oraz zasięgu danej zmiany wartości ciśnienia w sytuacjach interferencyjnych. Wartość 
licznika porównuje się z mianownikiem, który stanowi maksymalna bezwzględna wartość 
współczynnika aerodynamicznego w sytuacji braku interferencji, określona w danym obsza-
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rze modelu (dach stały, dach pływający, płaszcz zewnętrzny, płaszcz wewnętrzny). Oznacza  
to,  że  określając  daną  zmianę  np.  na  dachu  stałym,  porównujemy  ją  z maksymalną  bez-
względną  wartością  współczynnika  aerodynamicznego  wyznaczonego  dla  dachu  stałego  
w sytuacji braku interferencji. Koncepcja tego typu współczynnika wpisuje się w naturalne 
pojmowanie zmiany określonej wielkości fizycznej.

T a b e l a   4

Tablica ekstremalnych wartości współczynnika interferencji  I p
c

wariant dachu- dach stały
typ dach płaszcz zewnętrzny płaszcz wewnętrzny
6 0,00 0,42 0,48
5 0,00 0,61 0,48
4 0,00 0,30 0,63
3 0,00 0,81 0,91
2 0,41 0,35 0,62
1 1,15 0,74 1,57

wariant dachu- dach pływający w położeniu A
typ dach płaszcz zewnętrzny płaszcz wewnętrzny
6 0,00 0,40 0,36
5 0,00 0,65 0,42
4 0,73 0,36 0,26
3 0,00 0,78 0,55
2 0,73 0,34 0,21
1 0,64 0,71 1,06

wariant dachu- dach pływający w położeniu B
typ dach płaszcz zewnętrzny płaszcz wewnętrzny
6 0,00 0,37 0,38
5 0,00 0,62 0,44
4 0,35 0,40 0,24
3 0,00 0,80 1,31
2 0,44 0,41 0,15
1 0,65 0,74 0,83

wariant dachu- dach pływający w położeniu C
typ dach płaszcz zewnętrzny płaszcz wewnętrzny
6 0,00 0,40 0,36
5 0,00 0,63 0,49
4 0,40 0,31 0,34
3 0,00 0,79 1,55
2 0,49 0,34 0,12
1 0,65 0,73 0,79
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Tabela 4 zawiera ekstremalne wartości współczynnika  interferencji obliczone w anali-
zowanych  sytuacjach  pomiarowych  zgodnie  z wzorem  (2). Na  rysunku  10  prezentowane 
są wartości z tabeli 4 z podziałem na obszary modelu (dachy, płaszcz zewnętrzny, płaszcz 
wewnętrzny) przy uwzględnieniu sześciu typów zmian ciśnienia.

Rys.  10.  Maksymalne wartości współczynnika  I p
c  w analizowanych obszarach modelu przy 

uwzględnieniu typów zmian ciśnienia wiatru w sytuacjach interferencyjnych

Fig.  10.  Maximum values of  I p
c  coefficient in the interference configurations 

Rysunek 11 prezentuje barwne mapy rozkładów współczynnika  I x y zp
c ( , , )

 
w sytuacjach 

odpowiadających znaczącym wartościom zmian ciśnienia w sytuacjach  interferencyjnych. 
Kierunki napływu wiatru przy których występują ekstremalne wartości współczynnika inter-
ferencji, przy uwzględnieniu typów zmian ciśnienia, zawiera tabela 5.

W  przypadku  dachów  największą  wartość  współczynnika  interferencji  określono  na 
dachu  stałym.  Zmiana  polegała  na  zwiększeniu  ciśnienia  ssania  (typ  1)  i  wystąpiła  przy 
kierunku napływu wiatru 165° od strony zawietrznej dachu (rys. 10). Na dachu stałym nie 
zarejestrowano ciśnień parcia w sytuacji  interferencyjnej  (brak zmiany  typu 4). Na dachu 
pływającym w położeniu A wystąpiły zmiany ciśnienia opisane typami 1, 2 oraz 4. Oznacza 
to, że rejestrowano zwiększenie ssania (typ 1), redukcję ssania (typ 2) oraz zmianę ciśnienia 
ssania na ciśnienie parcia (typ 4). Wielkość tych zmian w poszczególnych typach była po-
równywalna i wyrażona współczynnikiem interferencji o wartości około 0,7. Przy niższych 
położeniach dachu pływającego zarejestrowano również zmianę ciśnienia ssania na ciśnie-
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nie parcia (typ 4), ale wartość współczynnika interferencyjnego opisującego tą zmianę była,  
w odniesieniu do dachu pływającego w położeniu A, blisko połowę niższa i wyniosła 0,4. 
Parcie występuje od strony zawietrznej zbiornika na ograniczonym obszarze dachu (rys. 10.).

Rys. 11. Rozkłady współczynnika  I p
c  w wybranych sytuacjach interferencji

Fig. 11. Distribution of  I p
c  coefficient in the chosen interference configurations 

Płaszcz zewnętrzny podlega wszystkim  typom zmiany ciśnienia. Wielkość  tych zmian 
w poszczególnych  typach nie  zależy od konfiguracji  dachu  (rys.  10). Największa  zmiana 
występuje w typie 3 tzn. ciśnienie parcia zmienia się na ciśnienie ssania. Ma to miejsce przy 
kierunku napływu wiatru 165° (tabela 5.), gdy strona nawietrzna zbiornika wchodzi w obszar 
śladu aerodynamicznego sąsiada. Kolejne zjawisko na płaszczu zewnętrznym to znaczące 
zwiększenie ciśnienia ssania (typ 1) przy kierunku napływu wiatru 165° na dolnej, bocznej 
powierzchni  płaszcza  (obszar  oznaczony  strzałką  na  rys.  10, Dir195°). Ciekawym  zjawi-
skiem jest zwiększenie wypadkowego ciśnienia parcia przy kierunku napływu wiatru 135° 
(typ 6). Typ 5 zmiany (obniżenie ciśnienia parcia) jest związany z osłaniającym działaniem 
sąsiada przy kierunku napływu wiatru 180° i występuje w górnej części strony nawietrznej 
płaszcza zewnętrznego.

Analiza wpływu interferencji aerodynamicznej na płaszczu wewnętrznym wskazuje na 
efekt znaczącego zwiększenia ssania (typ 1) w górnej części powłoki od strony zawietrznej 
(obszar oznaczony strzałką na rys. 10, Dir195°). Istotny wpływ określono także w postaci 
zmiany ciśnienia parcia na ciśnienie ssania (typ 3).

Przedstawiona  analiza  wpływu  interferencji  aerodynamicznej  dotyczy  tylko  procesu 
ustalenia charakteru i wielkości zmian działania wiatru na poszczególne elementy konstruk-
cyjne  zbiornika  dwupłaszczowego.  Zagadnienie  spełnienia  stanów  granicznych  nośności 
i  użytkowania  konstrukcji  wymaga  analizy  statycznej,  dynamicznej  oraz  analizy  statecz- 
ności. Bazując  na  rozkładach współczynników  aerodynamicznych  przedstawionych w  tej 
pracy, analizy tego typu wykazałyby, czy efekty interferencyjne mogą zagrozić bezpieczeń-
stwu konstrukcji.
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Ta b e l a   5
Kierunki napływu wiatru przy których występują ekstremalne wartości współczynnika 
interferencji  I p

c  z uwzględnieniem typu zmiany ciśnienia w sytuacji interferencyjnej

Wariant 
dachu Dach stały Dach pływający A Dach pływający B Dach pływający C
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4. Wnioski

Na podstawie przeprowadzonych badań  i  analizy wyników sformułowano następujące 
ogólne wnioski:
– wpływ interferencji aerodynamicznej w analizowanym układzie dwóch zbiorników jest 

znaczący i powoduje w wielu przypadkach zwiększenie działania wiatru na konstrukcję,
– rozkłady współczynników aerodynamicznych i współczynników interferencji w obszarze 

płaszcza zewnętrznego nie zależą od konfiguracji dachu,
– w sytuacjach interferencyjnych na płaszczach zbiornika występują wszystkie typy zmiany 

ciśnienia, opisane jako typy 1 do 6 w treści artykułu,
– dachy konstrukcji podlegają zasadniczo ciśnieniom ssania, zarówno w sytuacjach poje-

dynczego zbiornika jak i sytuacjach interferencyjnych,
– badania przedstawione w tym artykule należy uznać za pierwszy etap analizy problemu; 

dalsze  rozważania powinny dotyczyć układu  interferencyjnego  z większą  liczbą  zbior-
ników i rozpatrzeniem kilku wariantów samej konstrukcji np. różnej odległości między 
płaszczami, różnej smukłości konstrukcji,

– równolegle z badaniami aerodynamicznymi powinny zostać przeprowadzone analizy wy-
tężenia i stateczności płaszczy zbiorników w warunkach interferencji aerodynamicznej.
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ROZPOZNANIE GEOTECHNICZNE PODŁOŻA 
PRZEZ SONDOWANIA STATYCZNE I DYNAMICZNE 
– PORÓWNANIE OPORÓW PENETRACJI STOŻKA

GEOTECHNICAL SOIL TESTING BY CPT  
AND DYNAMIC PROBING – COMPARISON 
OF THE CONE PENETRATION RESISTANCES

S t r e s z c z e n i e

Sondowanie statyczne (CPT/CPTU) jest co raz częściej stosowane w Polsce do rozpoznania podłoża pod 
obiekty budowlane, gdyż pozwala na bezpośrednie wykorzystanie wyników do projektowania fundamen-
tów, w szczególności palowych. Zastosowanie sondy statycznej staje się problematyczne, gdy w podło-
żu zalegają grunty grubo- i bardzo gruboziarniste – w takich sytuacjach można zastosować sondowanie  
dynamiczne (DPH lub DPSH). Artykuł przedstawia analizę wyników badań uzyskanych w węzłach badaw-
czych, obejmujących sondowanie CPT, sondowanie DPH oraz otwór wiertniczy. Prezentowane są uzyska-
ne zależności pomiędzy statycznym (qc), a dynamicznym (qd) oporem wprowadzania stożka sondy. Uzy-
skane korelacje porównano z wynikami podobnych prac przeprowadzonych na Węgrzech oraz na Litwie.

Słowa  kluczowe:  sondowanie  statyczne, CPT, CPTU,  sondowanie  dynamiczne, DP, DPH, DPSH,  pale 
fundamentowe

A b s t r a c t

Static cone penetration testing (CPT/CPTU) is increasingly being used in Poland to examine the subsoil. 
The results of this test may be used directly in foundation design, especially of pile foundations. The use 
of a static test becomes problematic when coarse and very coarse soils are found in the subsoil. In such 
cases dynamic probings (DPH or DPSH) can be performed. This paper presents an analysis of the results 
of field tests conducted in the test nodes, which included CPT, DPH and a borehole. Correlations between 
static (qc) and dynamic (qd) cone resistances are analyzed in comparison to the results of similar studies 
performed in Hungary and Lithuania.

Keywords:  cone penetration test, CPT, CPTU, dynamic probing, DP, DPH, DPSH, pile foundations
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1.  Wstęp

Sondowanie  statyczne metodą CPT/CPTU  jest  coraz  częściej  stosowane w  Polsce  do 
rozpoznania  podłoża  pod  obiekty  budowlane.  Wyniki  tego  badania  można  wykorzystać 
w bezpośredni sposób przede wszystkim do projektowania pali fundamentowych, ale także 
fundamentów bezpośrednich. Zastosowanie sondy statycznej staje się problematyczne, gdy 
w podłożu zalegają grunty gruboziarniste (pospółki, żwiry), czy też grunty złożone, w któ-
rych występuje frakcja bardzo gruboziarnista (np. rumosze i zwietrzeliny gliniaste). Zdarza 
się, że wykonanie badania CPT do projektowanej głębokości staje się w takich warunkach 
niemożliwe, gdyż grozi uszkodzeniem końcówki sondy.

Możliwość uzupełnienia badań CPT wynikami sondowania dynamicznego (DP) w war-
stwach,  gdzie  przeprowadzenie  badania  CPT  jest  niemożliwe,  wydaje  się  bardzo  istotna  
pod względem praktycznym. Wymaga  to  jednak opracowania odpowiednich korelacji po-
między  parametrami  otrzymywanymi  w  sondowaniach  statycznych  (qc)  i  dynamicznych  
(qd, Nx). Przykłady podobnych korelacji, po raz pierwszy opublikowanych w pracy Stenzel 
G. i Melzer K.J., 1978 [7], można znaleźć w Części 2 normy Eurokod 7 [16] oraz normie  
DIN 4094  [9]. Korelacje  te  odzwierciedlają  jednak wyłącznie  doświadczenia  niemieckie, 
podczas gdy Eurokod 7 jednoznacznie wskazuje na konieczność stosowania korelacji lokal-
nych.

Artykuł  przedstawia  analizę  wyników  badań  przeprowadzonych  w  Polsce,  na  terenie 
Krakowa. Wykonano je w węzłach badawczych, obejmujących sondowanie statyczne CPTU, 
sondowanie dynamiczne DPH oraz otwór wiertniczy.

2.  Charakterystyka terenu badań

Pod względem geomorfologicznym obszar badań położony jest na terenie tarasu rzecz-
nego wysokiego Wisły [8]. Zlokalizowany jest w odległości około 1,0–1,5 km na południe 
od koryta  rzeki. Podłoże  terenu  zbudowane  jest  z  osadów mioceńskich  trzeciorzędowych  
i osadów czwartorzędowych. Następstwo warstw w podłożu uwidoczniono na rys. 2. W po-
niższym opisie symbole gruntów wg klasyfikacji ISO [17] zapisano pismem pochylonym, 
natomiast symbole wg PN [14] podano w nawiasie.

Poniżej  warstwy  nasypu  budowlanego,  o miąższości  0,5–1,2 m,  występują  aluwialne 
utwory czwartorzędowe tarasu wysokiego o miąższości do ok. 13,0–14,0 m.

Utwory te do głębokości ok. 3,5–4,0 m ppt. reprezentowane są przez grunty drobnoziar-
niste (spoiste): iły pylaste siCl, pyły ilaste clSi, do pyłów piaszczystych saSi (Gz, G, P, Pp, 
Pg). Grunty te wydzielono jako warstwę I.

Poniżej  występuje  warstwa  gruntów  gruboziarnistych  (niespoistych),  wykształcona 
głównie jako jednofrakcyjne (wskaźnik różnoziarnistości Cu ≈ 2) piaski średnie MSa (Ps), 
lokalnie przechodzące w kilkufrakcyjne (ze względu na domieszkę frakcji drobnych) piaski 
pylaste siSa (Pπ). Grunty te wydzielono jako warstwę II – o miąższości ok. 3,5–4,0 m.

Poniżej zalegają grunty gruboziarniste, w których w sposób nieregularny występuje frak-
cja żwirowa, a lokalnie także kamienista: piaski ze żwirem grSa i kamieniami cogrSa, żwi-
ry Gr i żwiry piaszczyste saGr (Ps+Ż, Ps+K, Po, Ż, Ż+K) tworzące warstwę o miąższości  
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ok. 8,0–9,0 m. Grunty te wydzielono jako warstwę III – występują tu grunty jedno-, kilku-, 
jak i wielofrakcyjne; zarówno dobrze, jak i źle uziarnione.

Osady czwartorzędowe podścielone są serią iłów mioceńskich, wydzielonych jako war-
stwa  IV. Grunty  te wykształcone  są  jako  iły Cl,  iły pylaste  siCl,  iły  z piaskiem drobnym  
fsaCl (I, Ip, Ip). W strefie stropowej mają one konsystencję plastyczną, wraz ze wzrostem 
głębokości przechodzącą przez twardoplastyczną do zwartej.

Przykładowe  krzywe  granulometryczne,  otrzymane  w  badaniach  laboratoryjnych  wg 
specyfikacji technicznej ISO [13] dla prób gruntu z warstw I, II i III, przedstawiono na rys. 1.

W omawianym terenie występuje jeden czwartorzędowy poziom wodonośny związany  
z  utworami  piaszczysto-żwirowymi  akumulacji  rzecznej  (warstwy  II  i  III).  Nawiercony  
i ustabilizowany poziom zwierciadła występuje w warstwie piasków średnich (II), na głę-
bokości ok. 3,5–4,0 m ppt. Zwierciadło wody, generalnie swobodne, może być miejscami 
napięte  przez  utwory  drobnoziarniste  warstwy  I,  zalegające  bezpośrednio  nad  utworami  
gruboziarnistymi warstwy wodonośnej.

Rys.  1.  Przykładowe wyniki nadań granulometrycznych gruntów występujących w terenie badań: 
H1, H7 – warstwa III; H2,H4 – warstwa I; H3, H6 – warstwa II

Fig.  1.  Results of particle size distribution analyses of soils typical for site:  
H1, H7 – stratum III; H2, H4 – stratum I; H3, H6 – stratum II

3.  Metodyka wykonanych badań

W  pracy  analizowane  są  wyniki  badań  polowych  przeprowadzonych  w  pięciu  wę-
złach badawczych zlokalizowanych w obrębie jednej działki o wymiarach ok. 80 × 120 m.  
W każdym z węzłów wykonane zostały: otwór wiertniczy, sondowanie statyczne CPTU oraz 
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sondowanie dynamiczne DPH. Poszczególne badania wykonano zachowując zalecane mini-
malne odległości względem siebie.

Wykonane przez autorów sondowania dowiązano do uprzednio nawierconych otworów 
geotechnicznych, które wykonane zostały systemem obrotowo-udarowym, wiertnicą mecha-
niczną, w rurach osłonowych o średnicy 245 mm.

Rys.  2.  Przykładowe zestawienie wyników badań CPT i DPHwraz z odpowiadającym  
profilem gruntowym w pojedynczym węźle badawczym [2]

Fig.  2.  Example of the results of CPT and DPH with coresponding soil profile 
in one of testing nodes

Interpretację  profilu  gruntowego  –  podział  na  grunty  drobnoziarniste  i  gruboziarni-
ste (spoiste i niespoiste) – wykonano w oparciu o profile wierceń (badania makroskopowe  
w terenie), laboratoryjne badania klasyfikacyjne (granulometryczne) oraz wyniki sondowa-
nia statycznego – z wykorzystaniem diagramu Robertsona [4] oraz diagramu zmodyfikowa-
nego dla gruntów polskich wg PN [15].

Sondowania dynamiczne DPH wykonano do głębokości ok. 14.0 m ppt.,  tj. do stropu 
utworów ilastych warstwy IV. Badania przeprowadzono przy zastosowaniu mechanicznej, 
uniwersalnej  sondy UMSD-SPT.  Procedura  badania  i  osprzęt  były  zgodne  z wytycznymi 
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norm [12, 15, 16]. Interpretację wyników wykonano w oparciu o normę [12]. Uwzględniono 
wpływ wody gruntowej na otrzymane podczas sondowania wartości N10H. Wyznaczono dy-
namiczny opór gruntu qd.

Sondowania statyczne metodą CPTU wykonano do głębokości 19,0–20,0 m ppt. Wyko-
rzystano samobieżną sondę statyczną Pagani TG 63-150, o maksymalnym nacisku 150 kN, 
wyposażoną w końcówkę elektryczną o standardowej powierzchni stożka 10 cm2. Zastoso-
wano  przewodowy,  elektroniczny  systemem  rejestracji  danych. W  trakcie  przeprowadzo-
nych badań zachowane zostały procedury zgodne z wytycznymi ISSMFE [19] oraz normami  
[11, 15, 16]. Wyniki opracowano w oparciu o wytyczne norm  [11, 16] oraz pracy Lunne  
et. al., 1997 [4].

4.  Korelacje pomiędzy oporem wprowadzania sondy statycznej  
i liczbą uderzeń w sondowaniu dynamicznym

Prace nad korelacjami pomiędzy wynikami sondowań statycznych i dynamicznych pro-
wadzone  w  Niemczech  [1]  doprowadziły  do  stworzenia  liniowych  zależności  pomiędzy  
wartością qc a wartościami Nx dla poszczególnych typów sondowania dynamicznego. Zesta-
wienie opracowanych współczynników zawiera tabela 1.

Próby weryfikacji tych korelacji dla warunków gruntowych z terenu Węgier opisane zo-
stały w pracy Makler i Szendefy, 2009 [5]. Zależność pomiędzy wartościami qc obliczonymi 
a zarejestrowanymi w badaniach przedstawia rys. 3.

T a b e l a   1
Współczynniki zależności uzyskanych dla gruntów niespoistych wg Biedermann, 1978 [1]

Rodzaj gruntu SPT 
qc/N30

DPH 
qc/N30

DPL 
qc/N30

SE 0,5 0,7 0,25
SW, SI 0,7 1,0 0,35
GE, GW, GI 1,1 1,5 –
Wyjaśnienie symboli (za DIN 18196):
S – piasek (sand)
G – piasek ze żwirem (sand and gravel)
E – źle uziarniony (poorly graded/even-graded),
W – dobrze uziarniony (well graded/multi-graded)
I – źle uziarniony z brakiem części frakcji (gap-graded)

Podobną zależność, wyznaczoną dla wyników badań przeprowadzonych przez autorów, 
pokazano na rys. 4.

Spośród wszystkich uzyskanych wyników wyszczególniono dane uzyskane dla: piasków 
średnich warstwy II (rys. 4a) oraz piasków ze żwirem warstwy III (rys. 4b) – w obu przypad-
kach rozpatrywano jedynie grunty położone poniżej zwierciadła wody gruntowej.

Aby  było  możliwe  bezpośrednie  porównywanie  wartości  oporu  statycznego  wciska-
nia stożka z wynikami sondowania dynamicznego, konieczne było uśrednienie wartości qc  
na odcinkach odpowiadających wartościom N10H, tj. co każde 10 cm.
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Rys.  3.  Wyniki badań uzyskane przez Makler i Szendefy [4]
Fig.  3.  The results of research obtained by Makler and Szendefy [4]

Rys.  4.  Zależność  pomiędzy  wartościami  oporów  stożka  zmierzonymi  w  terenie 
qc,meas, a odpowiadającymi im wartościami obliczonymi na podsatwie badania 
dynamicznegoz  zastosowaniem  współczynników  wg  Biedermanna  qc,calc:   

dla piasków średnich (a) oraz dla piasków ze żwirem (b), [2]
Fig.  4.  The  correlation  of  the  values qc,meas measured  in  field  tests  and  values qc,calc 

calculated  from  results  of  dynamic  test  with  use  of  Biedermann’s  ratios:   
for medium sands (a) and sands with gravels (b), [2]
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Analiza  powyższych wykresów wskazuje,  że  dla  nawodnionych gruntów gruboziarni-
stych (warstwy II i III) z terenu Krakowa, zastosowanie korelacji wg Biedermanna [1] dla 
sondy dynamicznej ciężkiej (DPH) prowadzi do bezpiecznego oszacowania wartości opo- 
ru qc.

W Eurokodzie 7 (Część 2, Załącznik G) [16] zapisano przykładowe korelacje pomiędzy 
oporem  penetracji  stożka  sondy  statycznej qc,  a wynikami  sondowań  dynamicznych N10H 
(rys. 5). Należy zaznaczyć, że korelacje te, oryginalnie opracowane w roku 1978 (Stenzel  
i Melzer, [7]), dotyczą badań sondą statyczną ze stożkiem mechanicznym.

Przedstawiono tu cztery krzywe, opracowane dla dwóch grup gruntów: źle uziarnionych 
piasków oraz dobrze uziarnionych piasków ze żwirem – osobno analizowano grunty położo-
ne poniżej i powyżej zwierciadła wody gruntowej. Ze względu na fakt, że autorzy dysponują 
danymi jedynie dla gruntów nawodnionych, w dalszej części tej pracy analizowane są krzy-
we nr 2 i 4 (wg rys. 5).

Rys.  5.  Przykłady korelacji pomiędzy oporem stożka sondy statycznej qc a liczbą uderzeń 
w sondowaniu dynamicznym wg Eurokodu 7, [16]

Fig.  5.  Example of correlations between coue penetration resistance qc and number 
of blows in dynamic probing in accordance with Eurocode 7, [16]
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Ze względu na fakt, że w niektórych gruntach wartości oporu stożka otrzymane za po-
mocą końcówek mechanicznej i elektrycznej istotnie się różnią [15], przeliczono otrzymane 
w badaniach  autorów wartości qc  pomierzone  stożkiem elektrycznym zgodnie  z  poniższą 
formułą:

qc(m) = b · qc(e)

stosując  wartość  współczynnika  b  =  1,3  zalecaną  dla  źle  uziarnionych,  nawodnionych 
piasków [15].

Podczas badań  sondą dynamiczną w warstwie  II uzyskano wyniki N10H w zakresie od 
2 do 8 uderzeń na każde 10 cm wpędu sondy. Odpowiadające tym wynikom opory stożka 
sondy statycznej qc kształtowały się w zakresie 3–15 MPa. Uzyskane na tej podstawie pary 
punktów qc(N10H) na tle zależności normowej przedstawiono na rys. 6.

Rys.  6.  Wyniki badań uzyskane dla warstwy II (piaski średnie)  
na tle zależności normowej (krzywa nr 2), [2]

Fig.  6.  The results of measurements for stratum II (medium sands) in comparison 
to the standard correlation (curve no. 2), [2]

Na podstawie przedstawionych wyników badań można stwierdzić, że korelacja przed-
stawiona w Eurokodzie  7  dla  nawodnionych  piasków  (krzywa  2 wg  rys.  5) może  dawać 
zawyżone wartości qc, a zatem należy ją stosować z uwzględnieniem odpowiednich współ-
czynników bezpieczeństwa.

Podczas przeprowadzonych badań sondą dynamiczną w gruntach warstwy III (nawod-
nione mieszaniny piasków i żwirów) uzyskano wyniki N10H w zakresie od 4 do 14 uderzeń. 
Odpowiadające im opory stożka sondy statycznej qc kształtowały się w zakresie 10–36 MPa. 
Uzyskane na tej podstawie pary punktów qc (N10H) na tle zależności normowej (krzywa nr 4) 
przedstawiono na rys. 7.
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Rys.  7.  Wyniki badań uzyskane dla warstwy III (piaski ze żwirem)  
na tle zależności normowej (krzywa nr 4), [2]

Fig.  7.  The results of measurements for stratum (sands with gravels) in comparison 
to the standard correlation (curve no. 4), [2]

Analiza powyższych danych wskazuje, że korelacja normowa (krzywa 4 wg rys. 5) stano-
wi bezpieczne oszacowanie wartości uzyskanych w badaniach – żaden z uzyskanych punk-
tów nie znalazł się po prawej stronie krzywej normowej. Jednocześnie można zauważyć, że 
zależność uzyskana w badaniach  jest zależnością nieliniową, podobnie  jak zależność nor-
mowa.

Należy zaznaczyć, że korelowana wartość N10H rejestrowana podczas badania sondą dy-
namiczną nie uwzględnia wpływu ciężaru zestawu żerdzi  (zależnego od głębokości bada-
nia) na rzeczywistą energię wprowadzania końcówki sondy w grunt. W dalszej części pracy  
autorzy podejmują zatem próbę analizy, w której wartość N10 zastąpiono oporem dynamicz-
nym wprowadzania sondy qd, który uwzględnia ten wpływ.

5.  Porównanie oporów wprowadzania stożka uzyskanych  
w badaniach statycznych i dynamicznych

W tej części pracy autorzy podejmują próbę udoskonalenia istniejących zależności po-
między wynikami sondowań statycznych i dynamicznych. Analiza przeprowadzona została 
przy następujących założeniach:
– analizie poddano wyniki badań sondą statyczną z końcówką elektryczną,
– wpływ naprężeń efektywnych w gruncie na wynik badania jest podobny dla badania CPT 

i DPH, dlatego został on pominięty,
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– uwzględniono wpływ wody gruntowej na zarejestrowane w badaniu DPH wartości N10H, 
zgodnie z normą ISO [12],

– skorygowane wartości N10H  przeliczono  na  opór  dynamiczny qd,  uwzględniając wpływ 
masy zestawu żerdzi na rzeczywistą energię wprowadzania stożka w grunt.
Stosunek pomierzonych wartości qc do obliczonych wartości wyrażono, za przykładem 

pracy Gadeikis et al. [3], współczynnikiem:

α = qc / qd.

Dało  to  możliwość  bezpośredniego  porównania  wyników  badań  przeprowadzonych  
na terenie Litwy opisanych w tej pracy z badaniami autorów.

Zależność pomiędzy oporem statycznym qc a oporem dynamicznym qd w piaskach śred-
nich warstwy  II  przedstawiono  na  rys.  8a. Otrzymane wartości współczynnika α = qc/qd 
kształtują się w zakresie 0,5–2,3. Wartość aproksymowana metodą najmniejszych kwadra-
tów dla zależności liniowej wynosi α = 1,15.

Rys.  8.  Wyniki  badań  w warstwie  II  (piaski  średnie):  zależność  pomiędzy  oporem 
statycznym qc i dynamicznym qd (a) wartości współczynnika α w zależności 

od głębokości penetracji (b), [2]
Rys.  8.  Results  in  the  stratum II  (medium sands):  relation between static  resistance 

qc and  dynamic  resistance qd  (a)  values  of α  coefficient  vs.  depth  of  pene- 
tration (b), [2]

Wyniki  podobnej  analizy,  przeprowadzonej  dla  badań  sondą  bardzo  ciężką  DPSH  
w piaskach średnich, opisane w pracy [3] dały wynik dwukrotnie wyższy: uzyskano wartość 
współczynnika α = 2,3. Należy zaznaczyć, że w analizie regresji otrzymano współczynnik 
korelacji R na poziomie 0,60, co świadczy o równie dużym jak w badaniach autorów rozrzu-
cie wyników.

Tak istotna różnica w wartościach współczynnika α może wynikać z nieuwzględnienia 
przez autorów pracy [3] wpływu wody gruntowej na zarejestrowane w badaniu DPSH war- 
tości N20. Fakt zastosowania sondy bardzo ciężkiej DPSH w miejsce DPH, nie powinien mieć 
znaczenia dla analizy wykorzystującej wartości qd, przy których wyznaczaniu uwzględnia się 
typ sondy.
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Wyniki pracy [3] sugerują, że współczynnik α wzrasta ze wzrostem stopnia zagęszcze- 
nia  piasków  – w  badaniach  autorów  nie  stwierdzono  takiej  zależności.  Zauważono  nato-
miast, że wartość współczynnika α wzrasta wraz z głębokością badania (rys. 8b). Ze względu 
na niewielką miąższość rozpatrywanej warstwy piasków, nie było jednak możliwe sformuło-
wanie jednoznacznych wniosków w tej kwestii, zwłaszcza, że podobnej tendencji nie stwier-
dzono dla warstwy piasków ze żwirem (rys. 9b).

Na rys. 9a pokazano zależność pomiędzy oporem statycznym qc, a oporem dynamicznym 
qd dla warstwy nr III (piasków ze żwirem). Dla tej warstwy otrzymano wartości współczyn-
nika α w zakresie 1,0–3,2. Wartość współczynnika dla aproksymowanej zależności liniowej 
wynosi w tym przypadku 1,85, a linię odpowiadającą wartości α = 1, tj. qc = qd można w tym 
przypadku traktować jako bezpieczne oszacowanie obliczanej wartości qc.

Rys.  9.  Wyniki badań w warstwie III (piaski ze żwirem): zależność pomiędzy oporem 
statycznym qc i dynamicznym qd (a) wartości współczynnika α w zależności 

od głębokości penetracji (b), [2]

Fig.  9.  Results in the stratum III (sands with gravels): relation between static resistance 
qc  and  dynamic  resistance qd  (a)  values  of α  coefficient  vs.  depth  of  pene- 

tration (b), [2]

6.  Wnioski

Analizie  poddano  korelacje  pomiędzy  oporem  stożka  qc  w  sondowaniu  statycznym,  
a liczbą uderzeń NX sondy dynamicznej zaproponowane przez Eurokod 7. Zależności te zo-
stały zastosowane do wyników badań wykonanych przez autorów, co pozwoliło wniosko-
wać, że w niektórych przypadkach (np. dla nawodnionych piasków) ich wykorzystanie może 
powodować przeszacowanie wartości qc, zaś w innych (np. w nawodnionych pospółkach) 
daje bezpieczne oszacowanie. Z tych względów korelacje te należy stosować ze szczególną 
ostrożnością.

Wartość NX uzyskiwana w sondowaniu dynamicznym nie uwzględnia wpływu masy ze-
stawu żerdzi (rosnącej wraz z głębokością penetracji) na rzeczywistą energię uderzenia prze-
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kazywaną do końcówki stożkowej przy pojedynczym uderzeniu. Z tego względu wymagana 
jest analiza wartości dynamicznego oporu stożka qd (który uwzględnia ten wpływ) w miejsce 
liczby uderzeń NX.

Rozbieżności w wartościach współczynnika α otrzymanych przez autorów w porówna-
niu z pracą Gadeikis et al. [3] pokazują, że wpływ wody gruntowej na rejestrowane podczas 
badania dynamicznego  ilości uderzeń NX  jest bardzo  istotny. Zależności pomiędzy współ-
czynnikiem α a innymi analizowanymi parametrami, tj. zagęszczeniem gruntu oraz głębo- 
kością penetracji (naprężeniem od nadkładu) nie da się łatwo zdefiniować.

Sformułowanie wiarygodnych korelacji  pomiędzy wartościami  oporów  stożka  uzyski-
wanymi w sondowaniu statycznym i dynamicznym jest zadaniem trudnym, wymagającym 
dalszych, szeroko zakrojonych badań.
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STRUNOBETONOWE STROPY GĘSTOŻEBROWE 
– BADANIA W SKALI RZECZYWISTEJ

PRETENSIONED BEAM-AND-BLOCK FLOOR SYSTEMS 
– REAL SCALE TESTS

S t r e s z c z e n i e

W artykule opisane zostały badania doświadczalne gęstożebrowych stropów belkowo-pustakowych, 
których podstawowymi elementami nośnymi są belki strunobetonowe, wykonywane bez jakiego-
kolwiek zbrojenia poprzecznego. Odpowiednie zespolenie belek z betonem uzupełniającym gwa-
rantowane jest przez faliste ukształtowanie ich powierzchni górnej. Kompleksowe badania objęły 
zarówno zagadnienie zespolenia między belką a nadbetonem, jak i pracę płyt badanych w skali rze-
czywistej, w schematach statycznych odpowiednich dla zginania i ścinania. W artykule przedstawio-
ne zostały wyniki przeprowadzonych badań, ze szczególnym uwzględnieniem modeli zniszczenia, 
a także porównanie osiągniętych wartości nośności z obliczeniową nośnością systemu stropowego, 
wyznaczoną zgodnie z nowowprowadzonymi w Polsce normami europejskimi.

Słowa  kluczowe: konstrukcja zespolona, strop gęstożebrowy, strunobeton, zespolenie

A b s t r a c t

The paper describes the experimental research on beam-and-block floor systems. The test floor system 
is characterized by pretensioned concrete beams without any shear reinforcement. The composite 
action between the beams and cast in-situ concrete is guaranteed by the complementary shape of the 
corrugated top surface. Composite action between the precast beam and cast in situ concrete, as well 
as the behavior of floor system elements in real scale in the schemes suitable for bending and shear 
were tested. The article presents results of the research, with particular emphasis on failure models, 
and compares the values of obtained capacity with the design load capacity of the floor system, 
calculated according to the newly introduced in Poland European codes.

Keywords: composite  structure, beam-and-block  floor  systems,  pretensioned  element, composite 
action
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1.  Wstęp

Konstrukcje z betonu sprężonego swój rozwój zawdzięczają przede wszystkim czyn-
nikom technicznym i ekonomicznym, będącym odpowiedzią na wymagania współczesne-
go rynku i standardów użytkowania. Stosowanie zarówno konstrukcji strunobetonowych, 
jak i kablobetonowych, najczęściej kojarzonych z obiektami mostowymi, stanowi dzisiaj 
powszechną praktykę także w budownictwie kubaturowym, dzięki czemu możliwe stało 
się kształtowanie stropów dużych rozpiętości, dających pełną swobodę kształtowania po-
wierzchni użytkowej przy zmniejszonej wysokości kondygnacji.

Stropy wykonywane przy użyciu prefabrykowanych elementów strunobetonowych dają 
jeszcze jedną, kluczową korzyść – znaczne skrócenie procesu budowy obiektu.

W krajach Europy Zachodniej prężnie rozwinęły się systemy gęstożebrowych stropów 
belkowo-pustakowych, w których belki są elementami strunobetonowymi. Technologie te 
znacznie upraszczają proces budowy, ponieważ nie wymagają angażowania ciężkiego sprzę-
tu budowlanego – wszystkie elementy ze względu na ich mały ciężar, są bardzo łatwe do 
transportu i montażu. Gęstożebrowe stropy na prefabrykowanych belkach sprężonych mogą 
osiągać rozpiętości przekraczające nawet 10 m, co w połączeniu ze stosunkowo niską wy-
sokością przekroju stanowi ich główny atut. Dzięki zastosowaniu lekkich pustaków (np.  
keramzytobetonowych, styropianowych lub z betonu lekkiego) i zastosowaniu cienkiej płyty 
betonowej (min. 4 cm powyżej pustaków) mają one niewielki ciężar własny. Choć techno-
logia ta znalazła uznanie w wielu krajach, to w Polsce jest rzadko wybierana przez architek-
tów i konstruktorów. Jednym z powodów mogą być niepewności projektantów przy określa-
niu SGU i SGN stropów. Eurokod 2 [1] podaje ogólne informacje dotyczące wyznaczania  
nośności na ścinanie podłużne między betonami wykonywanymi w różnych terminach, 
lecz nie daje szczegółowych danych niezbędnych do wyznaczenia nośności zespolenia dla 
przypadku stropów gęstożebrowych. Nowowprowadzona w Polsce norma PN-EN 15037-1 
[2] w sposób znaczący ułatwia projektantom wymiarowanie tego rodzaju stropów, zarów-
no w zakresie SGN, jak i SGU. Żadna z przytoczonych norm nie podaje jednak sposobu 
uwzględniania falistego ukształtowania powierzchni górnej prefabrykatu. Niniejszy artykuł 
poświęcony jest zagadnieniu bezpieczeństwa oraz sztywności gęstożebrowych stropów bel-
kowo-pustakowych na belkach strunobetonowych, w aspekcie uzyskanych wyników badań 
doświadczalnych.

2.  Opis systemu stropowego

Kompleksowe badania zrealizowane w Instytucie Materiałów i Konstrukcji Budowla-
nych Politechniki Krakowskiej dotyczyły grupy stropów gęstożebrowych wykonanych przy 
wykorzystaniu:
– prefabrykowanych, strunobetonowych belek stropowych, o przekroju poprzecznym  

w kształcie odwróconej litery T, realizowanych w dwóch nominalnych wysokościach  
140 mm i 170 mm, wykonanych z betonu o klasie wytrzymałości C45/55 (rys. 1a). Belki 
sprężone są odpowiednio dwoma lub trzema splotami Y1860 S7, o średnicy 12,5 mm. 
Technologia wykonania prefabrykatów uniemożliwia umieszczenie w nich jakiego- 



37

kolwiek zbrojenia poprzecznego czy zbrojenia zszywającego z nadbetonem układanym 
na budowie. W celu zwiększenia nośności na ścinanie podłużne między belką struno-
betonową a nadbetonem powierzchnia górna środnika ukształtowana została w postaci 
fali o przebiegu sinusoidalnym, gdzie okres fali wynosi lf ≈ 167 mm, a pełna wysokość 
(amplituda) hf ≈ 20 mm;

– lekkich keramzytobetonowych pustaków stropowych, o wymiarach 540 mm × 250 mm × 
× 200 mm (rys. 1 b);

– warstwy betonu uzupełniającego z betonu klasy wytrzymałościowej co najmniej C16/20, 
o grubości 40 mm powyżej górnej krawędzi pustaków, stanowiącej górną płytę.
Tradycyjnie stosowane żebra rozdzielcze, zabezpieczające przed klawiszowaniem żeber 

stropowych, w tym systemie zastąpione zostały odpowiednim zbrojeniem układanym w nad-
betonie, tworzącym żebro ukryte.

Rys. 1. a) Przekroje poprzeczne belek stropowych 140 mm i 170 mm,
b) geometria pustaka keramzytobetonowego

Fig. 1. a) Cross sections of pretensioned concrete T beams of a 140 mm and 170 mm height,
b) geometry of the LECA block

3.  Badania doswiadczalne

Badania dotyczące pracy stropów belkowo-pustakowych, zrealizowanych na elementach 
dostarczonych przez producenta wykonano w Laboratorium Badawczym Materiałów i Kon-
strukcji Budowlanych Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, posiadającym 
akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.

Badania eksperymentalne zrealizowano w czterech zasadniczych etapach:
– etap I – badania ścinania podłużnego (zespolenia)  między prefabrykowaną belką stropo-

wą a betonem uzupełniającym, prowadzone na krótkich elementach badawczych z nadbe-
tonem ułożonym jedynie na górnej powierzchni środnika belki;

– etap II – badania ścinania podłużnego, prowadzone na krótkich elementach badawczych 
z nadbetonem ułożonym na szalunku z pustaków (rzeczywiste warunki pracy belki 
stropowej);

– etap III – badania fragmentów stropów w próbie ścinania, prowadzone na elementach  
o rozpiętości 4,30 m;
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– etap IV – badania fragmentów stropów w próbie zginania, prowadzone na elementach  
o rozpiętości od 4,30 m do 10,30 m.
Oprócz w/w etapów zrealizowano również pomocnicze badania materiałowe betonu be-

lek prefabrykowanych oraz betonu uzupełniającego.

3.1. Badania ścinania podłużnego

W niniejszym artykule badania ścinania podłużnego między prefabrykowaną belką stro-
pową a betonem uzupełniającym (etap I i II) przedstawione zostaną w sposób skrócony, 
skupiają się jedynie na analizie wyników. Dokładny opis badań, analiza obliczeniowa oraz 
modele zniszczenia zostały szczegółowo zaprezentowane w [3].

W I etapie badań przygotowano 10 elementów, wykonanych na bazie strunobetonowych 
belek stropowych, o długości 1,25 m. Na górnej powierzchni środnika, uformowanej w po-
staci fali sinusoidalnej, ułożono warstwę betonu uzupełniającego, o szerokości równej szero-
kości środnika (50 mm) i tak dobranej zmiennej wysokości, aby wysokość elementu badaw-
czego była równa wysokości realizowanych stropów, tj. 240mm.

Program dla tego etapu przewidywał przeprowadzenie następujących typów badań:
– przyczepności kohezyjnej między betonem prefabrykatu i nadbetonem wraz z działaniem 

sił tarcia między tymi warstwami – odwzorowanie rzeczywistych warunków pracy stropu 
– (rys. 2 z lewej);

– samej przyczepności kohezyjnej – wyznaczenie współczynnika c (rys. 2 w środku);
– wyłącznie działania sił tarcia – wyznaczenie współczynnika m (rys. 2 po prawej).

Rys. 2. Widok stanowiska do badań: przyczepności kohezyjnej i sił tarcia (po lewej),  
przyczepności kohezyjnej (w środku), sił tarcia (po prawej)

Fig. 2. View of the tests stands for: cohesion and friction test (left), pure cohesion test (between), 
pure friction test (right)

Badania doświadczalne przeprowadzone w I etapie posłużyły do wyznaczenia współ-
czynnika powierzchniowego c związanego z przyczepnością kohezyjną betonów oraz współ-
czynnika tarcia m, które są niezbędne do określania obliczeniowego nośności na ścinanie po-
dłużne w przekroju zespolonym. Z uwagi na specyficzne ukształtowanie górnej powierzchni 
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belek prefabrykowanych, w postaci fali sinusoidalnej, wartości tych współczynników nie 
zostały podane w żadnej z obowiązujących norm. Intuicyjnie można przewidywać, że tak 
uzyskana szorstkość belki będzie przypadkiem pośrednim, pomiędzy „powierzchnią szorst-
ką” a „powierzchnią z wrębami” wg [1], lub nawet połączeniem monolitycznym. Na pod-
stawie analizy wyników badań ścinania podłużnego w styku między betonami wykonanymi 
w różnych terminach wyznaczono średnią wartość współczynnika csr = 0,56 (przy wartości 
minimalnej cmin = 0,48) oraz średnią wartość współczynnika tarcia msr = 2,66 (przy wartości 
minimalnej mmin = 1,11). Wyniki badań potwierdziły, że uzyskana wielkość współczynnika 
cmin = 0,48 znajduje się pomiędzy wartością zalecaną dla „powierzchni szorstkiej” (c = 0,40) 
a wartością dla „powierzchni z wrębami” (c = 0,50). Otrzymana na podstawie badań wiel-
kość uogólnionego współczynnika tarcia mmin = 1,11 jest co prawda większa niż podawana 
w normach dla powierzchni z wrębami (m = 0,90) czy nawet monolitu (m = 1,0) i może się 
wydawać niezgodna z prawami fizyki, ale uwzględnia ona nie tylko tarcie na powierzchni 
styku betonów, ale i również mechanizm zazębiania się (blokowania) poszczególnych fal 
prefabrykatu z odpowiednio ukształtowanym nadbetonem. Jest to szczególnie zauważalne  
w przypadku wysokiej fali (w badaniach wysokość ta wynosiła 20 mm), podczas gdy wyma-
gana przez normę [1] wysokość wrębów wynosi jedynie 5 mm.

W II etapie badań przygotowano 5 elementów o tej samej długości i wysokości co  
w I etapie, przy czym beton uzupełniający układano na szalunku z pustaków pokrytych fo-
lią. Dzięki temu zabiegowi uzyskano odwzorowanie rzeczywistego kształtu bryły betonu 
uzupełniającego w stropie gęstożebrowym. Przed ułożeniem betonu uzupełniającego, belki 
zostały jedynie zwilżone i nie były poddawane jakimkolwiek innym zabiegom zwiększają-
cym przyczepność.

Rys. 3. Widok modelu zniszczenia elementów badanych w II etapie
Fig. 3. View of failure model for the elements tested in stage II

Dla każdego z badanych elementów w II etapie osiągnięto niemal identyczny model 
zniszczenia, polegający na ścięciu podłużnym belki w jej najsłabszym przekroju. Przebieg 
linii ścięcia został wymuszony przez ułożenie splotów sprężających w strefie połączenia pół-
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ki i środnika belki prefabrykowane, przez co znacząco zmniejszona została powierzchnia  
betonu pracującego na ścinanie (rys. 3). W żadnej z próbek nie doszło do rozwarstwienia  
na styku belki i nadbetonu.

3.2. Badania płyt stropowych

Badania płyt stropowych zostały przeprowadzone na elementach badawczych o rozpię-
tości od 4,30 m do 10,30 m i stałej szerokości 1365 mm, tzn. zrealizowane zostały one na 
trzech belkach prefabrykowanych w rozstawie osiowym 595 mm z dwoma pasmami pusta-
ków keramzytobetonowych (rys. 4).

Sposób zbrojenia płyty górnej stropu (nadbetonu) uzależniony był od rozpiętości stropu 
– strefy podporowe, przęsłowe oraz miejsca przyłożenia liniowego obciążenia od trawersu 
badawczego zostały zazbrojone zgodnie z wytycznymi producenta.

Rys. 4. Przekrój poprzeczny stropowego elementów badawczego
Fig. 4. Cross section of the tested floor element

Rys. 5. Schemat badania elementu M3 w próbie zginania
Fig. 5. Test setup for bending test of the M3 element
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Wzdłuż dłuższego boku elementów badawczych, równolegle do skrajnych belek stropo-
wych, wykonywano wąskie zewnętrzne, żelbetowe wieńce podłużne o szerokości 30 mm, 
natomiast w strefach podporowych typowe wieńce poprzeczne, o wymiarach 200 mm ×  
× 290 mm.

W badaniach przyjęto schemat pracy stropu swobodnie podpartego z podporą przegu- 
bowo-przesuwną z jednej strony i przegubowo-nieprzesuwną z drugiej.

Obciążenie w postaci sił liniowych wywoływane było przez system badawczy ISTS,  
z użyciem przegubowo zamocowanego siłownika. W trakcie badań rejestrowane były elek-
tronicznie, w sposób ciągły: czas obciążenia, wielkość siły, odkształcenie betonu w wybra-
nych miejscach za pomocą tensometrów elektrooporowych (powierzchnia ściskana) i in-
dukcyjnych czujników drogi (powierzchnia rozciągana) oraz ugięcia badanego elementu za 
pomocą czujników indukcyjnych. Przykładowy schemat badania wraz z rozmieszczeniem 
punktów pomiarowych (dla elementu M3) pokazano na rys. 5.

3.2.1. Etap III – badania ścinania elementów stropowych
III etap badań przewidywał wykonanie i przebadanie 3 elementów stropowych w skali 

rzeczywistej, z rozróżnieniem rodzaju stosowanych belek prefabrykowanych – charaktery-
stykę badanych elementów podano w  tabeli 1. 

W badaniu ścinania płyt stropowych obciążenie realizowano w postaci obciążenia linio-
wego, zlokalizowanego w odległości 2,5-krotności wysokości płyty stropowej od osi podpar-
cia elementu, która dla przedmiotowych stropów wynosiła 600 mm.

T a b e l a  1
Zestawienie elementów stropowych badanych w próbie ścinania

Nr elementu Oznaczenie 
elementu

Rozpiętość 
elementu [m]

Wysokość belki 
[mm]

Liczba splotów  
w belce

1 V1 4,30 140 2Y 1860 S7
2 V2 4,30 140 2Y 1860 S7
3 V3 4,30 170 3Y 1860 S7

Ponieważ zachowanie się poszczególnych elementów było bardzo zbliżone, poniżej po-
dano szczegółowe informacje dotyczące badań ścinania na przykładzie elementu badawcze-
go V1. Na rys. 6 pokazano przebieg obciążenia zewnętrznego w czasie badania elementu 
V1. Rys. 7 pokazuje rozwój ugięcia mierzonego w środku rozpiętości elementu w funkcji 
obciążenia zewnętrznego realizowanego przez maszynę wytrzymałościową. Na rys. 8 po-
kazano linię maksymalnego ugięcia elementu dla obciążenia niszczącego oraz odpowiednie 
linie ugięcia dla poziomu 66% i 33% tego obciążenia.

Zniszczenie tego elementu osiągnięto przy obciążeniu zewnętrznym, wytwarzanym przez 
siłownik, wynoszącym 174,4 kN. Po uwzględnieniu pełnego obciążenia (ciężaru własnego 
elementu, obciążenia realizowanego przez maszynę wytrzymałościową oraz obciążenia tra-
wersem stalowym) wyznaczono maksymalną siłę poprzeczną na poziomie VSd = 160,4 kN. 
Widok uszkodzeń zniszczonego elementu pokazano na rys. 9. W trakcie dokładnych oglę-
dzin zniszczonego elementu V1 nie stwierdzono oznak utraty nośności z uwagi na zginanie 
ani naruszenia zespolenia belek stropowych z betonem uzupełniającym.
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Rys. 6. Rozwój obciążenia elementu w czasie badania elementu V1
Fig. 6. The load – time chart for V1 element

Rys. 7. Rozwój ugięcia w środku rozpiętości, w funkcji obciążenia elementu V1
Fig. 7. The chart of deflection in the midspan of the V1 element

Rys. 8. Wykres ugięcia na długości elementu V1
Fig. 8. The deflection chart on the length of the V1 element
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Rys. 9. Widok zniszczonego elementu V1 – powierzchnia boczna i dolna elementu
Fig. 9. View of the failure of V1 element – side and bottom surfaces

Rys. 10. Zbiorczy wykres rozwoju ugięcia w funkcji obciążenia zewnętrznego,  
dla elementów płytowych badanych w próbie ścinania

Fig. 10. The cumulative diagram of shear tested elements deflections  
as a function of external load

We wszystkich przeprowadzonych badaniach uzyskano jednakowe modele zniszczenia. 
Osiągnięcie nośności na ścinanie poprzeczne następowało przez ścięcie ukośne żeber stropo-
wych w obszarze między punktem przyłożenia obciążenia, a bliższą podporą elementu. Ścię-
cie żeber stropowych spowodowało szybki przyrost ugięcia (widoczny jako wypłaszczenie  
w końcowej części wykresu ugięcia pokazanego na rys. 10), wykruszanie się fragmentów 
półek dolnych prefabrykowanych belek stropowych oraz fragmentów pustaków wypełniają-
cych. W żadnym z badanych elementów nie uzyskano gwałtownego zawalenia się elemen-
tu badawczego. Przy założeniu, że zewnętrzna siła ścinająca rozkłada się równomiernie na  
3 belki tworzące element badawczy, a ścinanie zachodzi w strefie zarysowanej przez zgina-
nie, uzyskana w badaniach nośność znacznie przewyższała obliczeniową nośność na ścina- 
nie takich elementów, która wyznaczona wg normy [1] kształtuje się na poziomie 83,4 kN.

3.2.2. Etap IV – badania zginania elementów stropowych
W IV etapie przebadano pięć fragmentów stropów w skali rzeczywistej, o rozpiętości teo-

retycznej od 4,30 m do 10,30 m, wykonywanych na belkach prefabrykowanych o wysokości 
140 mm lub 170 mm – podstawową charakterystykę elementów podano w tablicy 2.
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T a b e l a  2
Zestawienie elementów stropowych badanych w próbie zginania 

Nr elementu Oznaczenie 
elementu

Rozpiętość elementu
[m]

Wysokość 
belki
[mm]

Liczba splotów  
w belce

4 M1 4,30 140 2Y 1860 S7
5 M2 4,30 170 3Y 1860 S7
6 M3 6,30 140 2Y 1860 S7
7 M4 8,30 140 2Y 1860 S7
8 M5 10,30 170 3Y 1860 S7

Obciążenie zewnętrzne realizowano w postaci dwóch liniowo przyłożonych sił, zlokali-
zowanych w 1/3 i 2/3 rozpiętości elementu – typowy schemat badania w próbie czteropunk-
towego zginania.

W zginanych elementach badawczych o rozpiętościach od 4,30 m do 8,30 m uzyska-
no bardzo zbliżone modele zniszczenia. W przypadku najdłuższego elementu, o rozpiętości 
10,30 m, nie osiągnięto zniszczenia, a badanie przerwano przy ugięciu stropu wynoszącym 
ok. 280 mm.

Wszystkie badane elementy, po ustawieniu na stanowisku badawczym i obciążeniu cięża-
rem stalowych trawersów, pracowały w stanie niezarysowanym. W miarę przykładania coraz 
większego obciążenia zewnętrznego, na powierzchni dolnej pasa dolnego belek pojawiały 
się rysy o średnim rozstawie wynoszącym 150–200 mm. Z powodu zarysowania belek stro-
powych malała sztywność elementu, w wyniku czego rejestrowano coraz większe przyrosty 
ugięć.

Na rys. 11 przedstawiono wykresy rozwoju ugięcia w funkcji obciążenia zewnętrznego, 
mierzonego w środku rozpiętości stropu dla wszystkich elementów badanych w próbie zgi-
nania. Na wykresach tych widać, że dla stropów o rozpiętości 4,30 m (M1 oraz M2) zmiana 
sztywności wywołana zarysowaniem następowała przy obciążeniu zewnętrznym w przedzia-
le 70–80 kN, a dla stropu o rozpiętości 6,30 m przy obciążeniu zewnętrznym wynoszącym 
ok. 40 kN. W stropach o rozpiętości 8,30 m (M4) i 10,30 m (M5) zarysowanie pojawiało 
się już przy niewielkich wielkościach obciążeń przewyższających ciężar własny elementu  
i ciężar trawersów. W tych dwóch elementach ugięcia rejestrowane podczas badania, nawet 
przy niewielkich obciążeniach zewnętrznych, osiągały bardzo duże wartości, znacznie prze-
kraczające wartości dopuszczalne sugerowane przez normy.

Rysunek 12 pokazuje rozwój średnich odkształceń ściskanej powierzchni górnej betonu 
uzupełniającego, mierzonych w sąsiedztwie trawersu poprzecznego, obciążającego strop od 
strony bliższej podpory (przekrój maksymalnie wytężony), w funkcji obciążenia zewnętrz-
nego realizowanego przez maszynę wytrzymałościową. W całym okresie trwania badania 
odkształcenia betonu ściskanego rosły wraz ze wzrostem obciążenia – dowodzi to, iż nie 
doszło do rozwarstwienia między betonem uzupełniającym a belką prefabrykowaną. W ele-
mentach M1 i M3, w końcowej części badania dochodziło do lokalnego wymiażdżania be-
tonu ściskanego.
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Rys. 11. Zbiorczy wykres rozwoju ugięcia badanych w próbie zginania  
elementów płytowych

Fig. 11. The cumulative diagram of flexure tested elements deflections  
as a function of external load

Rys. 12. Zbiorczy wykres rozwoju średnich odkształceń ściskanej powierzchni górnej betonu 
uzupełniającego dla zginanych elementów płytowych [mm/m]

Fig. 12. The cumulative diagram of the development of average compression strain  
in the concrete topping as a function of external load [mm/m]

Na rysunku 13 przedstawiono rozwój średnich odkształceń powierzchni dolnej żebra 
stropowego, mierzonych w strefie środka rozpiętości, w funkcji obciążenia zewnętrznego re-
alizowanego przez maszynę wytrzymałościową. Pomiar tych odkształceń wykonywany był 
na trzech bazach o długościach po 500 mm, tak więc uwzględnia on wielkość zarysowania 
w tym obszarze (na długości bazy pomiarowej występowały po 3 rysy).

Osiągnięcie nośności elementów M1 – M4 następowało w wyniku pęknięcia ukośnego 
środkowej strunobetonowej belki stropowej, w miejscu maksymalnej interakcji momentu 
zginającego z siłą poprzeczną, tj. w sąsiedztwie trawersu poprzecznego od strony podpo-
ry. Widok uszkodzeń zniszczonego elementu pokazano na rys. 14 i 15. Zniszczenie żeber 
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stropowych powodowało nagły przyrost ugięcia, który doprowadzał do ścięcia podłużnego 
belki prefabrykowanej na wysokości splotów sprężających na odcinku o znacznej długości,  
a niekiedy również (element M4) rozwarstwienia poziomego w płaszczyźnie zbrojenia nad-
betonu (rys. 15). Rozwarstwienie poziome belki jest typowym wtórnym modelem zniszcze-
nia (po osiągnięciu nośności na ścinanie poprzeczne) elementów z betonu nie posiadających 
zbrojenia poprzecznego. W wyniku takiego mechanizmu zniszczenia ze stropu odpadły duże 
fragmenty półek dolnych belek oraz fragmenty ścianek dolnych i żeber pustaków wypełnia-
jących. Następowała utrata przyczepności splotów sprężających do betonu na znacznej dłu-
gości, postępującą od przekroju zniszczenia w kierunku bliższej podpory. Zazwyczaj jednak 
cięgna sprężające pozostawały nadal dobrze zakotwione w strefie podporowej belki (przy 
wieńcu poprzecznym badanego elementu). Dzięki temu w żadnym z badanych elementów 
nie doszło do gwałtownego, kruchego zniszczenia. Po odciążeniu elementu, w wyniku wciąż 
działającej siły sprężającej, następowało częściowe „uniesienie się” stropu do góry (zmniej-
szenie ugięcia).

Rys. 13. Zbiorczy wykres rozwoju średnich odkształceń powierzchni dolnej żebra stropowego  
dla zginanych elementów płytowych [mm/m]

Fig. 13. The cumulative diagram of the development of average compression strain of lower  
surface of PC girder as a function of external load [mm/m]

Rys. 14. Widok zniszczenia elementu M4 – widok ogólny i od spodu stropu
Fig. 14. View of the failure of M4 element – general and bottom view
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Rys. 15. Rozszczepienie belki stropowej w płaszczyźnie zbrojenia sprężającego. 
Uszkodzenie belki środkowej

Fig. 15. Splitting of beam at the level of prestressing tendons. 
Damage of the central girder

Po zdemontowaniu elementów ze stanowiska badawczego zostały one poddane szczegó-
łowym oględzinom. Na rys. 16 widać odspojone fragmenty środkowego żebra stropowego, 
ściętego przez działanie sił poprzecznych – zdjęcia te dobitnie pokazują, że nie doszło do 
rozwarstwienia między betonami.

Rys. 16. Widok ściętego żebra stropowego elementu M4
Fig. 16. View of shear failure of the PC girder in the M4 element

Badanie elementu M5 prowadzono do osiągnięcia obciążenia zewnętrznego, wytwa-
rzanego przez siłownik, wynoszącego 63,3 kN, odpowiadającego ugięciu stropu powyżej 
280 mm (ostatnia zarejestrowana wartość ugięcia w środku rozpiętości stropu, tuż przed 
zdjęciem czujnika, wynosiła 272,4 mm). W badaniu tym nie doprowadzono do zniszczenia 
elementu, ponieważ maksymalny wysuw tłoka maszyny wytrzymałościowej był mniejszy 
od uzyskanego ugięcia stropu – użyty siłownik posiadał nominalny wysuw tłoka 250 mm. 
Po osiągnięciu pełnego wysuwu tłoka płytę odciążono w celu włożenia między siłownik  
a trawers przekładki o grubości 40 mm. Obciążenie powtórzono dochodząc do ugięcia prze-
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kraczającego 280 mm (dokładnych wielkości ugięcia już nie rejestrowano, ponieważ pod 
koniec badania, w trosce o bezpieczeństwo czujników, zostały one zdemontowane). Widok 
ugiętego elementu M5 pokazano na rys. 17. Przy tej wielkości ugięcia szerokości rozwar- 
cia rys na dolnych powierzchniach belek dochodziły do 1 mm. Po ponownym odciążeniu 
ugięcie elementu cofnęło się do ok. 40 mm. Element w tym stanie zachowywał się sprę- 
żyście, ale ugięcia od nawet stosunkowo niewielkich obciążeń były bardzo znaczące.

Rys. 17. Widok ugiętego elementu M5
Fig. 17. View of the deflected M5 element

4.  Wnioski

Dla przebadanych płyt zginanych określono równoważne obciążenie równomiernie roz-
łożone (działające oprócz ciężaru własnego stropu), wywołujące identyczny moment zgina-
jący bądź siłę poprzeczną jak w chwili zniszczenia. Wyniki obliczeń takiego obciążenia nisz-
czącego (tabela 3) pokazują, iż są one znacznie większe od przeciętnie spotykanych obciążeń 
stropów gęstożebrowych.

T a b e l a  3
Wielkości równomiernie rozłożone obciążenia zastępczego

Element
Maksymalna  

siła poprzeczna 
VSd [kN]

Maksymalny 
moment zginający  

MSd [kNm]

Obciążenie 
równoważne  
na 1 mb belki  
qmax [kN/mb]

Obciążenie 
równoważne 
na 1 m2 płyty  
qmax [kN/m2]

M1 99,1 138,6 41,9 69,8
M2 120,7 169,4 51,9 86,5
M3 83,3 167,9 22,2 37,0
M4 77,6 202,7 14,5 24,1
M5* 55,3* 170,9* 6,5* 10,8*

* element, w którym nie osiągnięto nośności i przerwano badanie
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Badania elementów stropowych wykazały, że we wszystkich przypadkach dużo wcze-
śniej dochodziło do przekroczenia warunków SGU (powstawanie zarysowań o szerokościach 
przekraczających wartości dopuszczalne, bardzo duże ugięcia), niż do utraty ich nośności  
na zginanie lub ścinanie.

 Zarówno przeprowadzone badania doświadczalne, jak i wykonane według obowiązu-
jących norm analizy obliczeniowe wykazały, że o możliwości stosowania analizowanych 
stropów decydują wielkości ugięcia, które są mocno uzależnione od możliwości pojawienia 
się zarysowania belek stropowych wywołanego zginaniem. Po przekroczeniu wielkości mo-
mentu rysującego, obliczeniowe ugięcie żebra płyty stropowej szybko rośnie i łatwo osiąga 
wartości dopuszczalnej strzałki ugięcia. Należy też zwrócić uwagę na fakt, że jeżeli odpo-
wiednio duże zarysowanie byłoby efektem nawet jednokrotnego przeciążenia konstrukcji,  
to jej sztywność zostanie trwale obniżona. W takiej sytuacji ugięcia stropu związane z nor-
malnymi obciążeniami użytkowymi trwale wzrosną i już nie osiągną wartości sprzed mo-
mentu przeciążenia.

Zrealizowane badania eksperymentalne I i II etapu wykazały jednoznacznie, że dla za-
kresu możliwych obciążeń w analizowanych stropach gęstożebrowych na belkach struno-
betonowych nie istnieje niebezpieczeństwo rozwarstwienia stropu. Przy zachowaniu odpo-
wiedniego reżimu wykonywania stropu na miejscu budowy, prawidłowe zespolenie betonu 
uzupełniającego z żebrami jest zagwarantowane dzięki odpowiedniemu ukształtowaniu po-
wierzchni górnej belek oraz częściowemu obetonowaniu powierzchni bocznych środników 
belek. Badania prowadzone na elementach belek stropowych obetonowanych na szalunku  
z pustaków wykazały, że najsłabszym przekrojem żebra jest przekrój środnika belki, na gra-
nicy z półka dolną. W żadnym z przebadanych elementów w tym etapie nie doprowadzono 
do utraty zespolenia między betonami.

Ponadto badania wykazały, że wbrew potocznym opiniom, analizowane stropy gęstoże-
browe nie niszczą się gwałtownie i krucho, a wręcz wykazują się bardzo dużymi zarysowa-
niami i ugięciami, wcześniej sygnalizującymi możliwą utratę nośności.

Zwiększenie zakresu dopuszczalnych rozpiętości analizowanych stropów możliwe jest 
tylko poprzez zwiększenie sztywności płyty stropowej, co musi wiązać się ze zwiększeniem 
wysokości płyty stropowej. Można to osiągnąć, stosując np. pustaki wypełniające o zwięk-
szonej wysokości. Zwiększenie nośności na ścinanie podłużne musi się natomiast wiązać ze 
zmianą geometrii prefabrykowanych, strunobetonowych belek stropowych w obszarze styku 
półki dolnej ze środnikiem.
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UWZGLĘDNIENIE MIESZANEGO SPOSOBU PĘKANIA 
W ANALIZACH ZMĘCZENIOWYCH  

DŹWIGARÓW STALOWYCH

INCORPORATION OF MIXED MODE CRACKING 
IN FATIGUE ANALYSES OF STEEL GIRDERS

S t r e s z c z e n i e

W artykule zaprezentowano sposób uwzględnienia mieszanego sposobu pękania w analizach 
zmęczeniowych dźwigarów stalowych. Przedstawiono również wpływ wielkości kąta kierunku 
rozwoju pęknięcia ϕ na dokładność wyników obliczeń zmęczeniowych oraz na ocenę trwałości 
dźwigarów stalowych.

Słowa  kluczowe: pęknięcie zmęczeniowe, sposób pękania, dźwigar stalowy

A b s t r a c t

The  paper  is  presented  the  possibility  of  incorporating mixed mode  cracking  in  the  fatigue 
analyses of steel girders. The authors are also discussed the influence of the size of the crack 
development  direction  angle  ϕ on  the  accuracy  of  fatigue  calculations  results  and  on  the 
assessment of life in steel girders.

Keywords:  fatigue crack, cracking mode, steel girder
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1.  Wstęp

Badania  zmęczeniowe  dźwigara  stalowego  mostu  niskowodnego  (rys.  1)  przeprowa-
dzone przez autorów [1, 2] potwierdziły, że w praktyce inżynierskiej możemy spotykać się  
z analizami obliczeniowymi dotyczącymi rozwoju pęknięć zmęczeniowych wymagającymi 
uwzględnienia mieszanego sposobu pękania, dla którego ważna jest nie tylko prędkość pę-
kania, ale również jego kierunek [3].

Na  rysunku  1a  przedstawiono  ogólny  widok  rozmieszczenia  otworów  montażowych 
wykonanych  w  środniku  badanego  dwuteownika  stalowego  o  wysokości  400  mm,  a  na  
rys.  1b  zaprezentowano  widok  czujników  indukcyjnych  zamontowanych  nad  nacięciem 
będącym koncentratorem naprężeń dla szczeliny zmęczeniowej powstałej w środniku tego 
dźwigara oraz jej widok po zakończeniu badań doświadczalnych przeprowadzonych w ro- 
ku  2007  (rys.  1c)  [2]. W  czasie  badań  przeprowadzonych  zarówno w  roku  2006  [1],  jak  
i 2007 [2] stwierdzono, że pęknięcie zmęczeniowe kierowało się w stronę podpory przesuw-
nej tego dźwigara, bez względu na przyjęty schemat obliczeniowy (rys. 1d, e).

Rys.  1.  Widok:  a)  badanego  dźwigara  stalowego  oraz  rozmieszczenie  otworów 
montażowych,  b)  czujników  indukcyjnych  zamontowanych  nad  nacięciem 
szczeliny  zmęczeniowej,  c)  powstałej  szczeliny  po  zakończeniu  badań 
doświadczalnych przeprowadzonych w roku 2007 [2] oraz przyjęte schematy 

obliczeniowe w roku: d) 2006 i e) 2007

Fig.  1.  The view of: a)  the tested steel girder and the arrangement of assembly holes,  
b)  the  inductive  sensors  assembled  over  the  cut  of  the  fatigue  crack,  c)  the 
crack developed after completing the experimental tests conducted in 2007 [2],  

and the computational schemes adopted in: d) 2006, e) 2007

W praktyce inżynierskiej analizy zmęczeniowe prowadzi się często tylko według jednego 
wybranego sposobu pękania [3].

W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu w przypadku stalo-
wych  dźwigarów  głównych  stanowiących  zasadnicze  elementy  konstrukcyjne w mostach 
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niskowodnych nieuwzględnienie mieszanego sposobu pękania i wartości kąta kierunku roz-
woju pęknięcia ϕ wpływa na dokładność otrzymanych wyników dotyczących ich trwałości 
zmęczeniowej?

2.  Podstawy teoretyczne mieszanego sposobu pękania

Jak podaje D. Rozumek w swojej pracy [3] naprężeniowa grupa kryteriów wzrostu pęk-
nięć zmęczeniowych należy do najczęściej używanych w analizach zmęczeniowych, co wy-
nika z faktu, że w stosunkowo łatwy sposób można dokonać weryfikacji tych kryteriów za 
pomocą badań doświadczalnych. Najczęściej mieszane sposoby pękania uzyskuje się przez 
superpozycję  trzech  możliwych  typów  przemieszczeń  brzegów  pęknięcia  względem  sie-
bie. Uwzględniając jednak w analizach obliczeniowych mieszane sposoby rozwoju pęknięć 
zmęczeniowych, należy zawsze brać pod uwagę zarówno przyrost długości pęknięcia a, jak  
i kierunek w którym się rozwija [3].

J. German [4] posługuje się pojęciem tzw. kryterium siłowego, które w przypadku rozwo-
ju pęknięcia zmęczeniowego w jednoosiowym stanie obciążenia następuje, gdy współczyn-
nik  intensywności naprężenia KI w obszarze wierzchołka pęknięcia osiągnie wartość kry-
tyczną oznaczaną przez KIc, nazywaną odpornością materiału na kruche pękanie. Omawiane 
kryterium można zapisać jako wyrażenie (1) [4]:

 KI = KIc.  (1)

D. Rozumek w pracy  [3]  podaje,  że w przypadku  złożonych  stanów naprężenia nale-
ży posługiwać się naprężeniem ekwiwalentnym i zamiast KI należy stosować ekwiwalentny 
współczynnik intensywności naprężeń Keq. Wielkość tą, opisującą dany konkretny stan na-
prężenia, należy porównać z odpornością materiału na kruche pękanie KIc. Z tego też wzglę-
du w mieszanych  sposobach pękania  zmęczeniowego  zakres  zmienności  ekwiwalentnego 
współczynnika  intensywności naprężeń ΔKeq powinien mieścić się w przedziale opisanym 
nierównością (2) [3]:

 DKI,th < DKeq < KIc,  (2)

gdzie:
DKI,th  –  zakres zmienności progowego współczynnika intensywności naprężeń.

W pracy [3] zaprezentowano także tzw. kryterium Pooka na określenie wielkości ekwi-
walentnego współczynnika intensywności naprężeń Keq, dla pękania mieszanego I i II sposo-
bu w formie wyrażenia (3):

 K K Keq = −





cos cos sin ,ϕ ϕ

ϕ
2 2

3
2

2
I II   (3)

w  którym  kąt  kierunku wzrostu  pęknięcia ϕ  występuje w  zakresie  od  –70,5°  do  +70,5°, 
i  można  go  określić,  wykorzystując  kryterium  Erdogana  i  Siha,  wynikające  ze  wzorów 
Westeergarda w postaci (4):

 KI sinϕ = KII (3cosϕ – 1),  (4)
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przy czym:

 K Y ayyI I= σ π ,   (5)

 K Y ayxII II= τ π ,   (6)

gdzie:
syy  –  naprężenia normalne przy rozwieraniu,
tyx  –  naprężenia styczne przy ścinaniu wzdłużnym,
YI i YII  –  współczynniki  korekcyjne  uwzględniające  skończoność  wymiarów  ele- 

mentu.
Wydaje  się  zatem,  że  omawiane  kryterium  Pooka  ze  względu  na  swą  prostotę  może 

być w stosunkowo łatwy sposób przystosowane do zastosowania w praktyce inżynierskiej,  
a w szczególności w inżynierii wojskowej związanej z mostami stalowymi.

Również A. Neimitz [5] i J. German [4] poruszają problem stosowania kryterium pękania 
przy mieszanym sposobie obciążeń, jednak ze względu na dość istotne trudności ich bezpo-
średniego wykorzystania w praktyce, do rozwiązywania typowych zagadnień inżynierskich, 
w niniejszym artykule zrezygnowano z ich szczegółowego omawiania.

3.  Ocena zastosowania mieszanego sposobu pękania w analizach zmęczeniowych

Uwzględniając fakt, że dotychczas jedynie sposób wyznaczania współczynników inten-
sywności naprężeń KI jest na ogół dobrze znormalizowany [6] a także, że można je w dość 
przybliżony, ale jednocześnie prosty sposób obliczyć numerycznie (oprogramowanie MES) 
[5], a następnie zweryfikować doświadczalnie, w niniejszym artykule wszelkie analizy zre-
alizowano właśnie w oparciu o tę wielkość.

Po przekształceniu równania (4) uzyskuje się wyrażenie (7), dzięki któremu można okre-
ślić zależność między wielkościami KI a KII, uzależnioną od wartości współczynnika b (8) 
zależnego z kolei tylko od wartości kąta kierunku rozwoju pęknięcia ϕ:

 KII = KIb,  (7)

gdzie:

 β
ϕ
ϕ

=
−

sin
cos

.
3 1

  (8)

Przebiegi  relacji  między współczynnikami KI  a KII  w  zależności  od  kata ϕ  określona 
współczynnikiem b zaprezentowana  została  na  rys.  2. Należy  stwierdzić,  że  dla wartości 
kąta ϕ mniejszych  od wielkości  45° wartości współczynnika  intensywności  naprężeń  dla 
pierwszego sposobu pękania KI jest zawsze większa od wartości współczynnika intensyw-
ności naprężeń dla drugiego sposobu pękania KII, o czym świadczy wartość współczynni- 
ka b mniejsza od jedności.

Na rysunku 3 przedstawiono zależność wartości ekwiwalentnego współczynnika inten-
sywności  naprężeń Keq  od wartości współczynnika  intensywności  naprężeń dla  I  sposobu 
pękania KI, z uwzględnieniem czterech różnych wartości kąta kierunku rozwoju pęknięcia ϕ 
(0°, 15°, 30° i 45°).
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Analizując wykresy zaprezentowane na rys. 3, stwierdzono, że uwzględnienie w oblicze-
niach wartości kąta kierunku rozwoju pęknięcia ϕ w znaczący sposób wpływa na zmniej-
szenie wartości ekwiwalentnego współczynnika intensywności naprężeń Keq (patrz wzór 3).

Rys.  2.  Zależność między współczynnikami intensywności naprężeń KI a KII, określone 
współczynnikiem b, w zależności od wielkości kąta ϕ (0–70°)

Fig.  2.  The relationship between the stress intensity factors KI and KII, determined  
by the factor b, depending on the size of the angle ϕ(0–70o)

W przypadku kąta ϕ = 15° różnica pomiędzy wielkościami Keq a KI nie jest aż tak znaczą-
ca, ale przykładowo już dla kąta ϕ= 45° jest już nawet kilkukrotna (rys. 3).

Z kolei na rys. 4 zaprezentowano wykresy zależności wartości ekwiwalentnego współ-
czynnika  intensywności  naprężeń  Keq  od  wielkości  kąta  kierunku  rozwoju  pęknięcia  ϕ  
(w  przedziale  0°–45°),  przy  uwzględnieniu  trzech wartości współczynnika  intensywności 
naprężeń dla I sposobu pękania KI.

Analizując  przebiegi  zaprezentowane  na  rys.  4,  stwierdzono,  że  uwzględnienie w  ob-
liczeniach mieszanego  sposobu pękania oraz wartości kąta kierunku  rozwoju pęknięcia ϕ 
wpływa korzystnie na wielkość trwałości zmęczeniowej elementów konstrukcyjnych, w tym 
również stalowych mostów wojskowych. Wraz ze wzrostem wartości kąta ϕ zmniejsza się 
wartość ekwiwalentnego współczynnika  intensywności naprężeń Keq. Prędkość  tej zmiany 
jest odwrotnie proporcjonalna do wartości współczynnika intensywności naprężeń dla I spo-
sobu pękania KI.

W przypadku kąta o wielkości ϕ = 15° różnica pomiędzy wartościami współczynników 
Keq a KI nie jest aż tak znacząca, ale przykładowo dla wybranego kąta o wielkości ϕ = 45°, 
tak jak w przypadku opisywanym wyżej, jest już nawet kilkukrotna (rys. 4).

Wzory opisujące prędkość wzrostu wielkości szczeliny zmęczeniowej w elemencie kon-
strukcyjnym najwygodniej i najszybciej jest opisywać za pomocą zakresu zmienności współ-
czynnika intensywności naprężeń ∆K. Według S. Kocańdy [7] spośród wielu zależności opi-
sujących  ten proces najczęściej używa się  równania  (9) zaproponowanego przez P. Parisa  
w formie ogólnej:
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C K m= ( ) ,∆   (9)

gdzie:
C, m  –  stałe materiałowe dla danego elementu konstrukcyjnego.

Rys.  3.  Wykresy zależności wartości ekwiwalentnego współczynnika intensywności naprężeń 
Keq  od wielkości współczynnika  intensywności  naprężeń dla  I  sposobu pękania KI,   

z uwzględnieniem czterech wartości kąta ϕ, tj.: 0°, 15°, 30° i 45°
Fig.  3.  The graphs of the dependence of the value of the equivalent stress intensity factor Keq 

on the size of the stress intensity factor for the first cracking mode KI, taking account 
of the four values of the angle ϕ, i.e.: 0°, 15°, 30° and 45°

Rys.  4.  Przebiegi zależności wartości ekwiwalentnego współczynnika intensywności 
naprężeń  Keq  od  wielkości  kąta  ϕ,  dla  różnych  wartości  współczynnika 

intensywności naprężeń dla I sposobu pękania KI

Fig.  4.  The graphs of the dependences of the value of the equivalent stress intensity 
factor Keq  on  the  size  of  the  angle ϕ  for  the  different  values  of  the  stress 

intensity factor for the first cracking mode KI
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W tabeli 1 przedstawiono wartości współczynników opisujących prędkości rozwoju pęk-
nięć zmęczeniowych dla dwóch różnych gatunków stali używanych powszechnie w inżynie-
rii wojskowej, a także w mostownictwie cywilnym [8].

T a b e l a   1
Wartości współczynników opisujących prędkości rozwoju pęknięć zmęczeniowych  

dla różnych gatunków stali [8]

Współczynnik
Gatunek stali

St3S 18G2A
C × 10–13 20,8 4,0

m 3,35 3,78

W  tabeli  2  zaprezentowano  wielkości  opisujące  prędkość  wzrostu  szczeliny  zmęcze-
niowej w funkcji wartości zakresu zmienności współczynnika intensywności naprężeń DK, 
wyliczone w oparciu o równanie (9). Przedstawiono w niej również względny przyrost pręd-
kości propagacji szczeliny wyrażony w [%], obliczany jako iloraz różnicy dwóch następują-
cych po sobie wartości prędkości przez wartość mniejszą.

T a b e l a  2
Prędkość wzrostu szczeliny zmęczeniowej w funkcji zakresu zmienności współczynnika 

intensywności naprężeń ΔK dla dwóch gatunków stali stosowanych w mostach wojskowych

Zakres zmienności 
współczynnika intensywności 

naprężeń DK

Prędkość propagacji szczeliny 
da/dN

Względny przyrost prędkości 
propagacji szczeliny [%]

St3S 18G2A St3S 18G2A
0,001 1,85E-22 1,83E-24 – –
10 4,66E-09 2,41E-09 2,51E+15 1,32E+17
20 4,75E-08 3,31E-08 919,48 1273,45
30 1,85E-07 1,53E-07 288,94 363,02
40 4,84E-07 4,55E-07 162,14 196,66
50 1,02E-06 1,06E-06 111,17 132,44
60 1,88E-06 2,11E-06 84,18 99,20
70 3,16E-06 3,77E-06 67,60 79,08
80 4,94E-06 6,25E-06 56,41 65,66
90 7,32E-06 9,75E-06 48,37 56,08
100 1,04E-05 1,45E-05 42,33 48,92
110 1,43E-05 2,08E-05 37,61 43,37
120 1,92E-05 2,89E-05 33,84 38,94

W przypadku dźwigarów głównych mostów wojskowych mamy do czynienia zazwyczaj 
z cyklem obciążeń zbliżonym do tętniących, tzn. że naprężenie w nich rośnie od wartości nie-
malże zerowej do wartości maksymalnej, a następnie maleje ponownie prawie do zera. Spo-
wodowane jest to stosunkowo niewielkim ciężarem własnym konstrukcji w porównaniu do 
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przenoszonego obciążenia użytkowego. Można w tym przypadku, z pewnym przybliżeniem 
przyjąć, że zakres zmienności współczynnika intensywności naprężeń DK jest równoważny 
z maksymalną wartością współczynnika intensywności naprężeń Kmax.

Zakładając,  że w  tabeli  2  przedstawiono  zależność wzrostu  prędkości  szczeliny  zmę-
czeniowej w funkcji zakresu zmienności ekwiwalentnego współczynnika intensywności na-
prężeń ΔKeq,  to w stosunkowo prosty sposób można było stwierdzić,  jak znaczący wpływ 
na trwałość konstrukcji mostowej ma brak uwzględnienia w analizach mieszanego sposobu 
pękania oraz wartości kąta kierunku rozwoju pęknięcia ϕ.

W  analizowanym  w  pracy  [2]  przykładzie,  tj.  dla  przyjętych  parametrów  ϕ  =  15°  
i KI = 90 MPa · m0,5, wartość ekwiwalentnego współczynnika intensywności naprężeń Keq 
jest niemal o 10% mniejsza od wartości współczynnika intensywności naprężeń KI (rys. 4). 
Tak duży wpływ zmiany wartości wielkości decydującej w największym stopniu o prędkości 
propagacji szczelin zmęczeniowych nie powinien być pomijany w obliczeniach zmęczenio-
wych związanych z określaniem trwałości stalowych obiektów mostowych lub ich elemen-
tów konstrukcyjnych.

Analiza danych zawartych w tabeli 2 pozwalała stwierdzić, że w omawianym przypadku 
zmniejszenie zakresu zmienności ekwiwalentnego współczynnika  intensywności naprężeń 
DKeq o 10% spowoduje znaczne zwiększenie obliczeniowej trwałości zmęczeniowej elemen-
tu konstrukcyjnego (obliczonej przy wykorzystaniu wzoru 9), na skutek zmiany względnego 
przyrostu prędkości propagacji szczeliny zmęczeniowej o około 48% dla stali St3S i około 
56% dla stali 18G2A (tabela 2).

4.  Wnioski

Przeprowadzone analizy obliczeniowe wykazały jednoznacznie, że uwzględnienie mie-
szanego sposobu pękania oraz wartości kąta kierunku rozwoju pęknięcia ϕ wpływa korzyst-
nie na dokładność obliczeń związanych z określeniem  trwałości zmęczeniowej  stalowych 
elementów konstrukcyjnych, w tym również przęseł mostów wojskowych. Uwzględnienie 
w analizach mieszanego sposobu pękania prognozuje większą trwałość, ponieważ powoduje 
zmniejszenie wartości ekwiwalentnego współczynnika intensywności naprężeń Keq, oblicza-
nego ze wzoru (3).

Przyjęcie zatem do obliczeń zmęczeniowych, tzn. do określania trwałości elementu kon-
strukcyjnego mającego szczelinę zmęczeniową, tylko I sposobu pękania stanowi rozwiąza-
nie dość konserwatywne, ale w przypadku małych wartości kąta kierunku rozwoju pęknięcia 
ϕ(tzn. gdy ϕ < 5°), tylko w niewielkim zakresie powoduje rozbieżności w wynikach otrzy-
manych z obliczeń.

Wydaje się zatem, że w przypadku możliwości wystąpienia mieszanego sposobu pęka-
nia w elemencie należy ten fakt bezwzględnie uwzględniać w obliczeniach zmęczeniowych 
elementu, mimo że komplikuje to w znacznym stopniu prowadzenie takich obliczeń i analiz.

Przeprowadzone analizy wykazały, że kryterium Pooka (3) ze względu na swą prostotę 
powinno być wykorzystywane w praktyce inżynierskiej, a w szczególności w inżynierii woj-
skowej związanej z mostami stalowymi. Analiza kształtu pęknięcia, a w szczególności war-
tość kąta kierunku rozwoju pęknięcia ϕ oraz zastosowanie równań (3), (5) i (7) umożliwia 
dokładniejszą ocenę trwałości zmęczeniowej elementu mającego pęknięcie zmęczeniowe.
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STANY GRANICZNE NAPRĘŻĘŃ I ZARYSOWANIA 
W BELKACH SPRĘŻONYCH WG PN-EN 1992-1-1 

W PORÓWNANIU ZE STARSZYMI  
POLSKIMI PRZEPISAMI

LIMIT STATES OF STRESS AND CRACKING 
IN PRE-STRESTRESSED BEAMS ACCORDING 

TO EUROCODE 2 COMPARED 
WITH OLDER POLISH STANDARDS

S t r e s z c z e n i e 

Przepisy Eurokodu dotyczące sprawdzania stanów granicznych konstrukcji sprężonych różnią 
się w wielu punktach od zasad, które w Polsce stosowano dawniej. Poza prostymi różnicami 
polegającymi na stosowaniu innych współczynników i wartości granicznych występują róż-
nice głębsze, dotykające podstawowych problemów projektowania konstrukcji sprężonych,  
a zwłaszcza dopuszczalnego poziomu zarysowania konstrukcji

Słowa  kluczowe:  Eurokod, konstrukcje sprężone, ograniczenia naprężeń, strefa zakotwienia

A b s t r a c t

Eurocode regulations and identical Polish standard [1] differ in several points from the rules 
which previously were used in Poland, as in the standard from year 2002, which is still used. 
In addition to simple differences, consisting in the use of different factors and limits, there 
are deeper differences – concerning the basic problems affecting the design of prestressed 
structures, especially the level of cracking  considered as acceptable.

Keywords:  Anchorage zone, Eurocode, Prestressed structures, Stress limits
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1.  Wstęp

Dzisiaj stosuje się w Polsce dwie normy dotyczące konstrukcji sprężonych – identyczną 
z Eurokodem 2 normę [1] oraz normę polską [2] z 2002 r. Norma [2], jak również poprze-
dzająca ją norma [3], były oparte na Eurokodach. Oczywiście norma [2] opierała się na tych 
wersjach Eurokodu 2, które były dostępne przed rokiem 2002 i które nie były identyczne  
z zatwierdzoną ostatecznie wersją normy europejskiej z 2004 r. Wydana w 2004 r. książka 
A. Ajdukiewicza i J. Mamesa [5], mająca w Polsce podstawowe znaczenie, jest oparta na  
aktualnej wersji Eurokodu, który jako norma europejska został zatwierdzony przez Europej-
ski Komitet Normalizacyjny w 2004 r.

W normie [2] znajduje się więc wiele przepisów zaczerpniętych z Eurokodu, ale widocz-
ny jest silny wpływ starszych polskich norm takich jak np. [4]. W związku z tym w projek-
towaniu według [1] i według [2] występują liczne różnice. Mimo nieobligatoryjności norm 
to norma [1], jako nowsza i przedstawiająca bardziej aktualny stan wiedzy, powinna być 
brana pod uwagę przy projektowaniu nowych konstrukcji. Źródłem istotnych różnic może 
być także europejska norma podstaw projektowania [5], która wprowadziła nowe kombina-
cje oddziaływań.

W następnych punktach przedstawiono usystematyzowany przegląd tych różnic.

2.  Sytuacje obliczeniowe i kombinacje oddziaływań

W dawnych normach mocno podkreślano, że w projektach konstrukcji sprężonych trze- 
ba sprawdzać wymagania w sytuacji trwałej, początkowej i w innych sytuacjach, które  
mogą okazać się krytyczne. W Eurokodzie w ogóle nie stosuje się określenia sytuacja (daw-
niej stadium, stan) początkowa. Oczywiście, na podstawie ogólnych wymagań normy [5], 
które nakazują rozpatrzenie wszystkich sytuacji obliczeniowych, w których konstrukcja 
ma spełniać swoja funkcję, mamy obowiązek rozpatrzyć sytuacje, które powstają w czasie 
wznoszenia konstrukcji, a więc i sytuację początkową w konstrukcjach sprężonych.

Zagadnienia kombinacji obciążeń są w [5] bardziej rozbudowane niż w starszych  
normach polskich. W pierwszej kolejności należy tu wspomnieć o rozszerzeniu zestawu 
kombinacji obciążeń miarodajnych w stanie granicznym użytkowalności (SGU). Oprócz 
kombinacji charakterystycznej i quasi-stałej (dawniej nazywanej kombinacja obciążeń dłu-
gotrwałych) pojawiła się kombinacja częsta. Jest to istotna zmiana, ugięcia oblicza się jak 
dawniej dla kombinacji quasi-stałej (ale przy zmodyfikowanych wymaganiach dotyczą- 
cych wartości dopuszczalnych), a niektóre warunki zarysowania sprawdza dla kombinacji 
częstej. Jeżeli projekt dotyczy przekrycia dachowego, to poszczególne kombinacje składa- 
ją się z:
– kombinacja quasi-stała: ciężar własny + obciążenia stałe (konstrukcja przekrycia, war-

stwy izolacji), bez śniegu,
– kombinacja częsta: ciężar własny + obciążenia stałe (konstrukcja przekrycia, warstwy 

izolacji) + 20% śniegu,
– kombinacja charakterystyczna: ciężar własny + obciążenia stałe (konstrukcja przekrycia, 

warstwy izolacji) + śnieg w całości.
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Niektóre z wymagań dotyczących zarysowania, które dawniej sprawdzano dla kombina-
cji charakterystycznej, dziś można sprawdzać dla kombinacji częstej, co przy lekkim prze-
kryciu, może doprowadzić do znacznie korzystniejszego wyniku.

3.  Siła sprężająca, wytrzymałość obliczeniowa stali sprężającej 
i ograniczenia naprężeń w stali

Rozpatruje się dwie wartości charakterystyczne siły sprężającej (należy stosować wartość 
wywołującą mniej korzystny efekt), górną i dolną:

 Pk,sup = rsup Pm,t(x) (1)

 Pk,inf = rinf Pm,t(x) (2)

Do strunobetonu i konstrukcji z cięgnami bez przyczepności stosuje się rsup = 1,05,  
rinf = 0,95. Do konstrukcji kablobetonowych z cięgnami mającymi przyczepność stosuje się 
rsup = 1,10, rinf = 0,90. Jeżeli podjęto odpowiednie kroki (np. zastosowano bezpośrednie po-
miary sprężenia), to można przyjąć rsup = rinf  = 1,0.

Według norm [2] i [3] przyjmowano rsup=1,1, rinf = 0,9, a według [4] stosowano współ-
czynniki niedokładności naciągu cięgien sprężających (0,95 lub 1,05) i współczynniki niedo-
kładności oceny strat sprężania (1,15 przy korzystnym wpływie sprężenia i 0,85 przy wpły-
wie niekorzystnym).

Jak widać, dziś można stosować wyraźnie mniejszą niż dawniej różnicę między Pk,inf  
i Pk,sup, co wpływa na zmniejszenie koniecznej siły sprężającej.

Przez wiele lat normy polskie i inne wymagały, żeby naprężenia w cięgnach sprężających 
po wszystkich stratach (doraźnych i opóźnionych) nie przekraczały pewnej granicy. W nor-
mie [2] granicą ta było 0,65fpk. W Eurokodzie takie wymaganie nie występuje – ograniczone 
są tylko naprężenia w chwili naciągu i po stratach doraźnych, czyli jak to określono po an-
gielsku at transfer (najwyższe zalecane wartości zestawiono w tabeli 1).

T a b e l a  1
Ograniczenia naprężeń w stali sprężającej (najwyższe zalecane wartości) [1]

Siła sprężająca Ograniczenia

P0 – siła naciągu 

σp,max ≤ 0,80fpk i σp,max ≤ 0,90fp,0,1k
(jeżeli siła jest mierzona z dokładnością do 5% końcowej wartości 
siły sprężającej, to przy chwilowym przeciążeniu stosowanym  
w celu zmniejszenia strat od tarcia można zwiększyć naprężenia  
do 0,95fp0,1k)

Pm0 – po stratach doraźnych 
(t = 0) σpm0 ≤ 0,75fpk i σp,max ≤ 0,85fp,0,1k

Według normy [1] w SGN graniczne naprężenie w stali sprężającej oblicza się ze wzoru 
fp,0,1k /1,15, podczas gdy według [2] przyjmowano fpd = fp,0,1k /1,25. Tu znowu według [1] otrzy-
muje się wyniki korzystniejsze niż według starszych polskich norm.
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4.  Straty sprężenia, pełzanie betonu i relaksacja stali sprężającej

W zasadach obliczania strat sprężenia nie nastąpiły istotne zmiany – opierają się one  
na teorii znanej i stosowanej od wielu lat. Jednakże straty opóźnione zależą od skurczu i peł-
zania betonu oraz relaksacji stali, a w punktach dotyczących tych zagadnień wprowadzono  
w normie [1] zmiany, które pozbawiły te zagadnienia dawnej jasności i przejrzystości.

Jako podstawową metodę wyznaczania współczynnika pełzania betonu zaleca się teraz 
stosowanie metody przedstawionej w załączniku B normy [1].  Uproszczona metoda wyko-
rzystująca rysunek 3.1 w tej normie umożliwia obliczenie jedynie końcowego współczynnika 
pełzania betonu j(∞, t0), z uwzględnieniem warunku, iż w pierwszym obciążeniu beton nie 
został poddany naprężeniu ściskającemu większemu niż 0,45fck(t0). Korzystanie z wykreśl-
nej metody przedstawionej na tym rysunku jest mocno skomplikowane, a otrzymany wynik 
może być w niektórych przypadkach mało dokładny. W artykułach [7] i [8] przedstawiono 
sposób prostszy i zupełnie dokładny – tzn. zgodny z ogólnymi wzorami zamieszczonymi  
w Załączniku B do normy [1].

Według normy [2], opartej na starszych wersjach Eurokodu, straty spowodowane relak-
sacją stali sprężającej wyznaczano na podstawie prostego wykresu, na którym względną re-
laksację (tzn. stosunek spadku naprężenia do naprężenia początkowego) przedstawiały linie 
zbliżone do prostych. W [1] ten wykres nie występuje. Zamiast niego w punkcie dotyczącym 
stali sprężającej umieszczono mało czytelne wzory (3.28), (3.29) i (3.30). Jeżeli do tych 
wzorów podstawi się naprężenie początkowe wynoszące 0,7fpk i t = 1000 godzin, to otrzyma 
się wartości zupełnie inne niż przedstawione w normie kilka wierszy powyżej wartości okre-
ślające klasy relaksacji! W związku z tym nie można mieć zaufania do przepisu, w którym 
stwierdza się, że „za wartości długotrwałe strat od relaksacji można uważać wartości wy-
znaczone (według wzorów (3.28)–(3.30)) dla czasu równego 500000 godzin”. W praktyce 
projektowej powinno się korzystać z danych pozyskanych z certyfikatów udostępnianych 
przez producentów stali, co zaleca norma [1] w punkcie 3.3.2 (7) „Straty od relaksacji można 
otrzymać ze świadectw z badań prowadzonych przez producentów lub można je określać 
stosując jeden z podanych poniżej wzorów”.

5.  Ograniczenia naprężeń w betonie w sytuacji początkowej

Wymagania normy dotyczą naprężeń powstających przy przekazywaniu siły sprężają-
cej na beton (at transfer). Naprężenie ściskające w betonie σc spowodowane siłą sprężającą  
i innymi obciążeniami działającymi w chwili naciągu lub w chwili zwolnienia sprężenia nie 
powinno przekraczać wartości według tabeli 2.

W normie [2] odpowiedni warunek był bardziej skomplikowany i odnosił się do średniej 
wytrzymałości na ściskanie w sytuacji początkowej. Jeżeli, jak sugerowano w PN 2002, 
przyjąć, że fcm(t0) = 0,85 f Gc,cube, to dla betonu C50/60 otrzymuje się fcm(t0) = 51 MPa, co jest 
wartością bardzo dużą. Według Eurokodu, przyjmując, że w chwili sprężenia uzyska się 85% 
wytrzymałości projektowanej, otrzymuje się naprężenie graniczne fck(t0) = 42,5 MPa. Tutaj 
więc przepisy Eurokodu są znacznie bardziej konserwatywne.
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T a b e l a  2
Graniczne naprężenia w betonie w sytuacji początkowej

Według 
normy Rodzaj konstrukcji ściskanie rozciąganie

Norma [1]
kablobeton 0,6fck(t0) nie ma ograniczenia
strunobeton 0,7fck(t0)

*

Norma [2]
kablobeton

sprężenie osiowe 0,5 fcm(t0) Jeżeli naprężenia nie 
przekraczają fctk, to można 
nie sprawdzać SGN  
w sytuacji początkowej

spr. mimośrodowe 0,6 fcm(t0)

strunobeton
sprężenie osiowe 0,6 fcm(t0)

spr. mimośrodowe 0,7 fcm(t0)
* gdy na podstawie doświadczenia lub wyników badań wiadomo, że nie wystąpi wślizg cięgien i nie pojawi się 

podłużne zarysowanie.

W normie [1] nie ma ograniczeń naprężeń rozciągających w sytuacji początkowej. We-
dług [2] można było skorzystać z przepisu umieszczonego w ostatnim wierszu tablicy 2. 
Teraz naprężenia rozciągające nie są niczym ograniczone – trzeba jedynie zapewnić wy-
starczającą nośność graniczną. Zdaniem autorów należałoby jednak ograniczyć naprężenia 
rozciągające, żeby nie dopuścić do nadmiernego wygięcia elementu w sytuacji początkowej.

Rys. 1. Ograniczenia naprężeń w sytuacji początkowej
Fig. 1. Stress limits in the initial situation

Według Eurokodu w celu ustalenia czy do obliczania strat opóźnionych należy zastoso-
wać „umowny współczynnik pełzania nieliniowego” należy obliczyć naprężenie ściskające 
w betonie na poziomie środka ciężkości cięgien sprężających. Jeżeli naprężenie to przekracza 
0,45 fck(t0), to należy uwzględnić pełzanie nieliniowe. Jeżeli w pełni wykorzysta się graniczne 
naprężenia ściskające w skrajnych włóknach, to prawie zawsze trzeba będzie uwzględniać 
pełzanie nieliniowe, czego dawniej nie brano pod uwagę. Stosowane dzisiaj mocne betony 
mają jednak nieduże współczynniki pełzania, a więc straty sprężenia będą utrzymane w ra-
cjonalnych granicach.
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6.  Ograniczenia naprężeń ściskających w betonie w sytuacji trwałej

W [2] naprężenia ściskające w SGU nie były ograniczone. Według Eurokodu należałoby 
rozpatrzyć ograniczenia naprężeń dotyczące wszystkich konstrukcji. Tak więc w obszarach 
narażonych na oddziaływanie środowisk klas XD, XF i XS, tzn. w przypadkach, w których 
korozja jest spowodowana działaniem chlorków lub występuje zamrażanie i rozmrażanie, 
należy zastosować przepisy, które można tylko zacytować dosłownie, ponieważ nie da się ich 
przedstawić w jasnej postaci. Tak więc, jeżeli nie zastosowano innych środków, takich jak 
zwiększenie otuliny zbrojenia w strefie ściskanej lub skrępowanie tej strefy przez zbrojenie 
poprzeczne” w celu uniknięcia podłużnego zarysowania „może być właściwe ograniczenie 
naprężeń” do poziomu k1 fck.

Rys. 2. Sytuacja trwała – ograniczenia naprężeń w betonie

Fig. 2. Concrete stress limitation ‒ the permanent situation

Wartość k1 do zastosowania w kraju może być ustalona w Załączniku Krajowym. Wartość 
sugerowana w Eurokodzie to 0,6. 

Wartość zalecana w polskim Załączniku Krajowym to k1 = 1,0, co powoduje, że przekro-
czenie wartości granicznej staje się prawie niemożliwe.

7.  Wymagania dotyczące naprężeń w strefie rozciąganej i zarysowania 
w sytuacji trwałej

W zbiorze wymagań normy [1] dotyczących zarysowania mówi się albo o ograniczeniu 
szerokości rys, albo o warunku dekompresji (w normie [2] warunek ten nazywano wymaga-
niem „braku rozciągania”).

Ze względu na zmiany w znormalizowanych kombinacjach obciążeń wymagania doty-
czące zarysowania są bardziej rozbudowane i umożliwiają konstruktorowi dostosowanie po-
ziomu wymagań do warunków, w których ma znajdować się konstrukcja.
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T a b e l a  3
Graniczna szerokość rys wmax 

i wymagania dotyczące dekompresji

Klasa ekspozycji
Cięgna bez przyczepności. 
Wymagania dotyczą prawie 
stałej kombinacji obciążeń

Cięgna z przyczepnością

X0, XC1  wmax = 0,4 mm1) wmax = 0,2 mm
dla częstej kombinacji obciążeń

XC2, XC3, XC4 wmax = 0,3 mm

wmax = 0,2 mm
dla częstej kombinacji obciążeń 
i dekompresja2) dla kombinacji 
prawie stałej

XD1, XD2, XS1, XS2, XS3 Dekompresja dla kombinacji 
częstej

1) Dla klas X0 i XC1 szerokość rys nie wpływa na trwałość, a ograniczenie ma na celu zapewnienie 
właściwego wyglądu konstrukcji – jeżeli wygląd nie ma znaczenia to można je złagodzić.

2) Warunek nazwany „dekompresja” uważa się za spełniony, gdy każde cięgno (kanał kablowy) jest 
otoczone betonem ściskanym o grubości nie mniejszej niż 25 mm

Obliczanie szerokości rys opiera się na teorii takiej jak dla elementów nie sprężonych  
z pewnymi modyfikacjami, dotyczącymi roli cięgien sprężających, rozpatrywanych jako 
część całego zbrojenia, które wydłużą się pod wpływem odkształceń konstrukcji.

Rys. 3. Wpływ niskiej strefy rozciąganej  na szerokość rys
Fig. 3. The effect of small tension zone on the cracks width

Chociaż rola wysokości strefy rozciąganej jest w normie opisana i uwzględniona we 
wzorach, to – jak się zdaje – rola ta nie została wystarczająco uwypuklona. W elementach 
sprężonych często wysokość strefy rozciąganej jest niewielka i wtedy wzorów normy, któ-
re są oparte na analizie przyczepności, nie da się racjonalnie zastosować, gdyż zbrojenie 
nie mieści się w polu Ac,eff lub powstają niejasności związane z definicją efektywnego pola 
rozciąganego (definicja ta nie ma charakteru ogólnego). Występuje przypadek, który można 
by nazwać „przypadkiem dominującej geometrii” – każda rysa generuje strefy odprężenia, 
które prowadzą do rozstawu rys zależnego od wysokości strefy rozciąganej – o rozstawie rys 
decydują cechy geometryczne przekroju.
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Jeżeli z warunku określającego rozstaw rys w przypadku dominującej geometrii

  Sr,max=1,3(h – x) (3)

otrzyma się rozstaw rys mniejszy niż z wzorów odpowiednich w przypadku dominują- 
cej przyczepności, to szerokość rys można oszacować przez iloczyn rozstawu rys i od- 
kształcenia skrajnych włókien rozciąganych (wyznaczonego na podstawie hipotezy płaskich 
przekrojów).

Zamiast obliczania szerokości rys można zastosować tablicę „maksymalnych średnic 
zbrojenia”. Oceny wykonywane za pomocą tej tablicy są jednak bardzo niedokładne.

Szczegółowe omówienie tych problemów przekracza jednak ramy tego artykułu. Warto 
natomiast rozpatrzyć konsekwencje przepisów związanych z szerokością rys, dekompresją  
i naprężeniami rozciągającymi na projektowanie przekrojów.

8.  Projektowanie

Norma [1] pozostawia projektantowi wiele swobody w doborze warunków, które powi-
nien spełniać  projekt. Można zatem projektować tradycyjnie (jak w p. A poniżej) albo, sta-
rając się wykorzystać wszystkie możliwości, można (przy odpowiedniej klasie środowiska) 
projektować ze względu na szerokość rys.
A. Można oprzeć projekt na spełnieniu warunków p. 7.1 normy. Wtedy wymaga się, żeby 

w SGU naprężenia rozciągające pod wpływem częstej kombinacji obciążeń (a nie pod 
wpływem kombinacji charakterystycznej, jak w wycofanej polskiej normie [2]) nie prze-
kraczały fct,eff. Oczywiście, zbrojenie strefy rozciąganej powinno spełniać wymagania 
dotyczące minimalnego pola przekroju zbrojenia ze względu na zarysowanie. Pod wpły-
wem kombinacji charakterystycznej rysy mogą powstać, ale zamkną się po ustąpieniu 
największych obciążeń zmiennych.

B. Można nie spełniać warunków p. 7.1. normy – naprężenia rozciągające (obliczone przy 
założeniu, że przekrój nie jest zarysowany) będą większe od wytrzymałości na rozciąga-
nie i pod wpływem częstej kombinacji obciążeń będą występowały rysy. Trzeba zapro-
jektować zbrojenie (być może oprócz zbrojenia sprężającego potrzebne będzie w strefie 
rozciąganej zbrojenie zwykłe), które zapobiegnie powstawaniu rys o szerokości prze-
kraczającej graniczną. Warto tu jednak zauważyć, że gdy naprężenia powstające pod 
wpływem quasi-stałej kombinacji obciążeń przekroczą wytrzymałość na rozciąganie,  
to ugięcia należałoby obliczać przy założeniu, że element jest zarysowany, a norma nie 
zawiera potrzebnej do tego teorii. W zwykłych projektach należałoby zatem wymagać, 
żeby pod wpływem kombinacji quasi-stałej nie przekraczać średniej wytrzymałości be-
tonu na rozciąganie.

C. Naprężenia rozciągające w sytuacji początkowej. Norma nie zawiera żadnych ograniczeń 
na naprężenia rozciągające beton w sytuacji początkowej. Oczywiście, należy spraw-
dzić nośność w tej sytuacji, ale możliwe jest osiągnięcie wystarczającej nośności przy 
bardzo dużych naprężeniach rozciągających, czemu mogą towarzyszyć znaczne ugię-
cia odwrotne do wywoływanych przez obciążenia użytkowe. Obliczenie strat sprężenia  
i ugięć oparte jest na założeniu, że przekrój nie jest zarysowany. Należałoby zatem wy-
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magać, żeby naprężenia rozciągające w sytuacji początkowej nie przekraczały średniej 
wytrzymałości na rozciąganie osiąganej at  transfer. Pożądane byłoby także zbrojenie 
spełniające wymagania dotyczące minimum zbrojenia ze względu na zarysowanie.

Rys. 4. Sytuacja trwała – ograniczenia naprężeń w betonie

Fig. 4. Concrete stress limitation ‒ the permanent situation

Kontrolę zarysowania i naprężeń normalnych warto zatem prowadzić w następującej ko-
lejności:

Krok 1.  Sprawdzić – jeżeli trzeba – wymaganie dekompresji.
Krok 2. Sprawdzić (lub pominąć sprawdzenie) szerokości rys i/albo warunku minimalne-

go zbrojenia przez zastosowanie wybranej z przedstawionych poniżej możliwości.
Możliwość 1. Konstrukcję projektuje się jako w pełni sprężoną.
Jeżeli naprężenia rozciągające w betonie wywołane przez charakterystyczną kombinację 

obciążeń nie przekraczają fct,eff (na ogół można przyjmować fct,eff = fctm), to wymagania SGU 
można uznać za spełnione – nie trzeba sprawdzać szerokości rys ani minimalnego zbrojenia 
ze względu na zarysowanie (p. 7.3.2(4)  normy).

Możliwość 2. (projektowanie cienkich płyt).
Nie wymaga się sprawdzania szerokości rys (ani minimalnego zbrojenia ze względu na 

zarysowanie) w płytach o grubości poniżej 200 mm, które znajdują się w budynkach i w 
których nie występują istotne podłużne siły rozciągające. 

Możliwość 3. (projektowanie ze sprawdzeniem szerokości rys).
Sprawdzenie może być oparte:
A) na ograniczeniu szerokości rys przez małą wysokość strefy rozciąganej,
B) na warunkach dotyczących minimalnego zbrojenia,
C) na obliczeniu szerokości rys.



70

9.  Strefa przypodporowa, zakotwienie cięgien, strefa zakotwień  
w kablobetonie i strunobetonie

Zasady projektowania stref przy podporach w belkach strunobetonowych są ujęte obszer-
niej niż w [2]. Projektując te strefy, należy wziąć pod uwagę nośność na ścinanie, ewentualne 
pojawianie się rys ukośnych i zakotwienie  cięgien w betonie oraz generowane przez cięgna 
poprzeczne naprężenia rozciągające przy czole belki.  

Przepisy dotyczące tych zagadnień zostały umieszczone w kilku miejscach Eurokodu, 
co może sprawiać wrażenie niejasności. Podstawowym rozdziałem odnoszącym się do tych 
zagadnień jest punkt 8.10.2, który zawiera liczne odniesienia do rozdziałów dotyczących 
ścinania i zasad konstruowania.

W pracy [9] przedstawiono przepisy dotyczące projektowania strefy przypodporowej  
w usystematyzowanym podziale na strefy A, U i C oraz przedstawiono wyniki analizy belek 
sprężonych za pomocą MES.

Rys. 5. Trzy strefy belki sprężonej

Fig. 5. Three zones in the prestressed beam

Zakotwienie cięgien

W [1] zdefiniowane są trzy długości związane z zakotwieniem cięgien.
Długość transmisji lpt, na której siła sprężająca P0 zostaje w pełni przekazana na beton.  

W [2] stosowano inne oznaczenie i tablicę, której w [1] nie umieszczono. Wg [1] konieczne 
jest drobiazgowe obliczenie zależne od wartości naprężeń w cięgnach w sytuacji początko-
wej i od wytrzymałości betonu przy zwalnianiu naciągu. W [8] przedstawiono tablicę znacz-
nie usprawniającą te długie obliczenia.

Długość dyspersji ldisp, wzdłuż której naprężenia normalne w betonie stopniowo rozprze-
strzeniają się na całą wysokość przekroju – w [2] było inne oznaczenie, bazuje na inaczej 
liczonej wartości lpt, ale sens fizyczny nie uległ zmianie.

Długość zakotwienia lbpd, umożliwiającą osiągnięcie całej siły zrywającej cięgno w stanie 
granicznym nośności Fpd – w [2] występowało identyczne oznaczenie, ale w [1] długość ta 
jest zdefiniowana inaczej i osiąga większe wartości niż wg obliczeń na podstawie [2].
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Rys. 6. Strefa przypodporowa
Fig. 6. Anchorage zone

Strefa A (anchorage) – strefa  zakotwień

Szczegółowe zasady projektowania zbrojenia w tej strefie w [1] nie zostały określone. 
Na podstawie ogólnych zasad obliczania ze względu na ścinanie należy przyjąć, że siła przy 
podporze powinna spełniać wymaganie VEd ≤ VRd,max.

Zbrojenie poprzeczne w tej strefie powinno być projektowane na siły rozrywające pro-
stopadłe do osi elementu, a zależne w główne mierze od rozmieszczenia cięgien. W [1] nie 
zdefiniowano zaleceń, które pozwoliłyby na wyznaczenie wspomnianej siły rozrywającej. 
Umieszczono jedynie ogólne wskazówki stosowania metody strut-and-tie. Według wcze-
śniejszych polskich norm [2] zbrojenie poprzeczne w strefie zakotwienia cięgien sprężają-
cych (punkt 7.1.7.4) musiało być zaprojektowane na minimum 20% siły sprężającej element. 
W [9] i [10] przedstawiono analizę sił w tej strefie za pomocą prostego modelu MES (rys. 7 
i rys. 8).

Rys. 7. Podział na elementy i plan warstwicowy naprężeń σx

Fig. 7. Mesh of elements and σx stress map
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Rys.  8.  Naprężenia sy

Fig.  8.  Stress sy

Z przeprowadzonych tam analiz dla szeregu belek sprężonych wynika, iż nawet dla nieko-
rzystnych rozkładów cięgien siła rozciągająca czoło belki w elementach strunobetonowych 
nie  przekracza  12%  siły  sprężającej,  a  dla większości  typowych  rozkładów  jest  znacznie 
niższa. Przykładowe wyniki dla typowych rozmieszczeń cięgien w przekroju zamieszczono 
w tabeli 4.

T a b e l a   4
Wpływ rozmieszczenia cięgien na strefę zakotwienia

Układ cięgien sy   
[MPa]

R  
[kN]

R/P  
[%]

Względny zasięg naprężeń 
rozciągających y/h

układ „regularny”  1,57 6,03 0,4 0,143
2 cięgna w górnej półce,  
8 w dolnej 11,38 105,0 7,2 0,400

5 cięgien w górnej 
i 5 w dolnej  9,89 91,82 6,3 0,400

5 cięgien w górnej i 5 w dolnej 
półce, siły przyłożone do czoła 
jak w kablobetonie 

18,48 125,24 8,6 0,257

Strefa U (uncracked) – strefa nie zarysowana przez naprężenia normalne

Nośność na ścinanie  tej strefy można uznać za wystarczającą,  jeśli główne naprężenia 
rozciągające nie przekraczają fctd. 

Obliczenia wykonuje się zgodnie z punktem 6.2.2 normy [1]. Sformułowania tego punktu 
są  jednak często nieścisłe  a nawet  chaotyczne. Sprawdzanie  stanu granicznego polega na 
porównywaniu głównych naprężeń rozciągających z naprężeniem granicznym, co w normie 
przyjęło postać porównywania siły poprzecznej z „graniczną siłą poprzeczną” VRd,c.
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Strefa C (cracked) – strefa zarysowana przez naprężenia normalne

Jeśli w projektowaniu przyjęto wymaganie braku zarysowania, to strefa C może nie  
istnieć.

Jeżeli największa w tej strefie siła poprzeczna nie przekracza wartości granicznej siły 
poprzecznej VRd,c, to zbrojenie poprzeczne przyjmuje się wyłącznie na podstawie zasad kon-
struowania. W przeciwnym przypadku zbrojenie poprzeczne oblicza się jak w elemencie 
niesprężonym.

VRd,max oblicza się tak samo jak dla elementów  żelbetowych, z uwzględnieniem wpływu 
sprężenia na średnie naprężenie normalne.

Jeżeli naprężenie normalne na krawędzi przekracza charakterystyczną wytrzymałość  
na rozciąganie fctk, to należy sprawdzać zakotwienie cięgien sprężających (pkt. 8.10.2.3 [1]).

10. Wnioski

Szczegółowe porównanie norm [1] i [2] wykazuje zaskakująco duże różnice pomiędzy 
tymi normami, chociaż norma [2] była oparta na wcześniejszych wersjach Eurokodu. Naj-
większe znaczenie praktyczne mają zmiany w wartościach naprężeń granicznych w sytuacji 
początkowej, a przede wszystkim zmiany generowane przez normę podstaw projektowania 
(częsta kombinacja obciążeń) i inaczej uporządkowane wymagania związane z zarysowa-
niem i naprężeniami rozciągającymi w sytuacji trwałej. 

W tekście normy [1] znajduje się sporo niejasności, a nawet błędów – niektóre z nich 
omówiono (pobieżnie) w referacie.
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WPŁYW ZAŁOŻEŃ KALKULACYJNYCH  
NA WYNIK OSZACOWANIA KOSZTÓW 

ROBÓT BUDOWLANYCH

THE INFLUENCE OF COST ASSUMPTIONS 
ON THE RESULT OF THE ESTIMATION OF THE COSTS 

OF BUILDING WORKS

S t r e s z c z e n i e 

Analizy kosztów obiektów budowlanych opracowywane są na wszystkich etapach procesu in-
westycyjnego. W artykule scharakteryzowano podstawowe formy kalkulacji kosztów obiektów 
i robót budowlanych a także podano najczęściej wykorzystywane źródła informacji cenowych. 
Na przykładach omówiono różnice kosztów robót budowlanych wyliczone na podstawie od-
miennych wydawnictw cenowych. Podjęto próbę identyfikacji przyczyn różnic cenowych po-
wstałych na poszczególnych etapach kalkulacji kosztów, a także przedstawiono możliwości ich 
redukcji.

Słowa  kluczowe:  koszt robót budowlanych, informacje cenowe, wydawnictwa cenowe

A b s t r a c t

The analysis of the costs of buildings is done on all stages of the investment process. The article 
describes the basic forms of making assumptions about the costs of buildings and building 
works. The paper also provides the sources of price information which are most often used.  
It provides examples for the discussion of the differences between the costs of building works 
calculated on the basis of various price publishing. It attempts to identify the reasons for the 
existence of the differences between prices created on individual stages of costs calculation, 
and suggests the ways of their reduction.

Keywords:  cost of building works, price information, price publishing
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1.  Wstęp

Planowanie inwestycji budowlanej jest działaniem wieloetapowym. Analizy kosztów są 
wykonywane w trakcie całego budowlanego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Praktycznie 
występują w całym procesie inwestycyjnym, od momentu powstania pomysłu na inwestycję, 
aż do jej całkowitego rozliczenia [2]. Im dalszy etap procesu inwestycyjnego, tym więcej 
danych i szczegółowych informacji, które pozwalają na dokładniejsze i bardziej precyzyjne 
wyznaczenie kosztów.

W artykule skupiono się na oszacowaniach kosztowych dotyczących robót inwestycyj-
nych polegających na wybudowaniu obiektów kubaturowych. Przedstawiono podstawowe 
etapy, na których wylicza się koszty robót budowlanych a także wymieniono najczęściej 
wykorzystywane źródła informacji cenowych. Na przykładach omówiono różnice kosztów 
robót budowlanych powstałe na poszczególnych etapach procesu inwestycyjnego.

2.  Analizy kosztów na etapie koncepcji inwestycji

W początkowej fazie procesu inwestycyjnego – koncepcji (inicjacji inwestycji) kluczowe 
staje się pytanie dotyczące wielkości szacowanych nakładów inwestycyjnych. Oszacowania 
kosztowe sporządzane na potrzeby inwestora mają za zadanie podać w przybliżeniu szacun-
kowy łączny koszt inwestycji budowlanej. Uzyskany na podstawie najczęściej wskaźniko-
wych obliczeń koszt jest jedynie wartością orientacyjną, obarczoną dodatkowo dużą „roz-
mytością” wyników. Duży zakres odchyleń w oszacowaniach wstępnych spowodowany jest 
m.in. brakiem szczegółowych informacji dotyczących planowanej inwestycji i związanymi 
z tym metodami kalkulacji kosztów. We wczesnej fazie inwestycji inwestor dysponuje jedy-
nie ogólną koncepcją inwestycji, zapisaną w formie np. programu funkcjonalno-użytkowe-
go lub projektu koncepcyjnego. Opracowania kosztowe wykonywane na podstawie jedynie 
ogólnych informacji muszą cechować się sporym rozrzutem cenowym. Zastosowane przez 
kosztorysanta metody szacowania i podstawy cenowe również znacząco wpłyną na wynik 
kalkulacji.

Metody szacowania, jakimi może się posłużyć kosztorysant to przykładowo:
– metoda szacowania kosztów według powierzchni użytkowej obiektu budowlanego,
– metoda szacowania kosztów według kubatury obiektu budowlanego,
– metoda szacowania kosztów według cen jednostkowych elementów scalonych i robót 

zagregowanych.
Podstawy cenowe publikowane, wykorzystywane w szacowaniu kosztów powyższymi 

metodami, zostały przedstawione w tabeli 1 [8].
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T a b e l a  1
Przykładowe bazy cenowe wykorzystywane w oszacowaniach kosztów wznoszenia budynków  

w fazie koncepcji

Metoda szacowania kosztów Baza cenowa
Metoda szacowania kosztów wg 
powierzchni użytkowej obiektu 
budowlanego

BCO (cz. I – obiekty kubaturowe i cz. II – obiekty 
inżynieryjne) – wyd. OWEOB PROMOCJA – 
SEKOCENBUD,
WKI – Wartość kosztorysowa inwestycji - wskaźniki cenowe  
– wyd. OWEOB PROMOCJA – SEKOCENBUD,
Scalone normatywy do wyceny budynków i budowli – wyd. 
WACETOB,
Katalog cen jednostkowych robót i obiektów 
INWESTYCYJNYCH – wyd. BISTYP-CONSULTING,

Metoda szacowania kosztów wg 
kubatury  obiektu budowlanego

BCO (cz. I – obiekty kubaturowe i cz. II – obiekty 
inżynieryjne) - wyd. OWEOB PROMOCJA - SEKOCENBUD,
WKI – Wartość kosztorysowa inwestycji – wskaźniki cenowe – 
wyd. OWEOB PROMOCJA – SEKOCENBUD,
Scalone normatywy do wyceny budynków i budowli – wyd. 
WACETOB,
Katalog cen jednostkowych robót i obiektów 
INWESTYCYJNYCH – wyd. BISTYP-CONSULTING,

Metoda szacowania kosztów 
wg cen jednostkowych 
elementów scalonych i robót 
zagregowanych.

BCO (cz. I – obiekty kubaturowe i cz. II – obiekty 
inżynieryjne) – wyd. OWEOB PROMOCJA – 
SEKOCENBUD,
Biuletyn cen asortymentów robót – BCA – wyd. OWEOB 
PROMOCJA – SEKOCENBUD,
ICAR – Informacyjny zestaw średnich cen asortymentów robót 
budowlanych i instalacyjnych – wyd. ORGBUD-SERWIS,
Scalone normatywy do wyceny budynków i budowli – wyd. 
WACETOB,
Wycena budynków – baza danych do metody odtworzeniowej 
– wyd. WACETOB.
Katalog cen jednostkowych robót i obiektów 
INWESTYCYJNYCH – wyd. BISTYP-CONSULTING,
IWNB – Informacyjny zestaw wskaźników nakładów na 
obiekty budowlane – wyd. ORGBUD SERWIS

3.  Oszacowanie wartości zamówienia na roboty budowlane

Roboty budowlane mogą być realizowane w dwóch podstawowych formach. Pierwsza 
z nich to system tradycyjny, gdzie zamawiający rozdziela wykonanie prac projektowych od 
zamówienia na wykonanie robót budowlanych. W tym przypadku przedmiot zamówienia 
opisany jest za pomocą dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót, a wartość zamówienia ustala się na podstawie kosztorysu inwestorskiego. 
Drugi sposób realizacji to system zaprojektuj i buduj, gdzie jednemu zleceniobiorcy powie-
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rza się zarówno wykonanie prac projektowych, jak i robót budowlanych. Wówczas zama-
wiający nie posiada jeszcze dokumentacji projektowej i wartość takiego zamówienia ustala 
się na podstawie planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

Szczegółowe zasady sporządzania tych dwóch opracowań kosztowych wyznacza Roz-
porządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod  
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym [7].

Opracowania te w przypadku zamówień publicznych odgrywają istotną funkcję. Umoż-
liwiają m.in.:
– ustalenie kwoty jaką zamawiający przeznaczy na sfinansowanie zamówienia,
– zakwalifikowanie zamówienia do odpowiedniego przedziału progowego, co umożliwi pra-

widłowy wybór trybu udzielenia zamówienia i przestrzeganie wymogów Ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn zm. – Pzp, uzależnionych 
od wartości zamówienia (np. zawartość Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – 
SIWZ, wysokość wadium, publikacja ogłoszeń itp.),

– ocenę kompletności oraz zweryfikowanie podstaw technicznych kosztorysu: dokumenta-
cji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,

– ocenę ofert cenowych składanych przez wykonawców ubiegających się o zlecenie wyko-
nania robót.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r., kosztorys 

inwestorski opracowuje się metoda kalkulacji uproszczonej, polegającej na obliczeniu war-
tości kosztorysowej robót objętych przedmiarem robót jako sumy iloczynów ilości jednostek 
przedmiarowych robót podstawowych i ich cen jednostkowych bez podatku od towarów  
i usług.

Przy ustalaniu cen jednostkowych robót należy stosować w kolejności:
– ceny jednostkowe robót określone na podstawie danych rynkowych, w tym danych z za-

wartych wcześniej umów lub powszechnie stosowanych aktualnych publikacji,
– kalkulacje szczegółowe.
– Przykładowe publikacje, gdzie można znaleźć ceny robót budowlanych to:
– Katalog cen jednostkowych robót – INTERCENBUD, wyd. Athenasoft,
– Biuletyn cen robót drogowych i mostowych – BCD, wyd. OWEOB PROMOCJA 

– SEKOCENBUD,
– ICRB – Ceny Robót Inwestycyjnych Budowlanych, wyd. ORGBUD-SERWIS,
– ICRI – Ceny Robót Inwestycyjnych Instalacyjnych, wyd. ORGBUD-SERWIS,
– ICRRB – Ceny Robót Remontowych Budowlanych, wyd. ORGBUD-SERWIS;
– BRB – Biuletyn cen robót budowlanych inwestycyjnych, wyd. OWEOB PROMOCJA 

– SEKOCENBUD,
– Katalog cen jednostkowych robót i obiektów INWESTYCYJNYCH – wyd. 

BISTYP-CONSULTING.
Wartością szacunkową roboty budowlanej, polegającej na jej zaprojektowaniu i wykona-

niu, jest suma wartości planowanych kosztów robót budowanych oraz planowanych kosztów 
prac projektowych.
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Planowane koszty robót budowlanych oblicza się metodą wskaźnikową jako sumę ilo-
czynów wskaźników cenowych poszczególnych składników kosztów i ilości ich jednostek. 
Poszczególne składniki kosztów ustala się uwzględniając klasyfikację Wspólnego Słownika 
Zamówień, przy czym podział tych kosztów powinien odpowiadać co najmniej grupom ro-
bót w rozumieniu tego Słownika (CPV). Są to następujące grupy kosztów:
– Grupa 1 – koszty robót przygotowania terenu (kod 45100000),
– Grupa 2 – koszty robót budowy obiektów podstawowych (kod 45200000),
– Grupa 3 – koszty robót instalacyjnych (kod 45300000),
– Grupa 4 – koszty robót wykończeniowych (kod 45400000),
– Grupa 5 – koszty zagospodarowania terenu i budowy obiektów pomocniczych (kod 

45500000).
Wskaźniki cenowe dla poszczególnych składników kosztów określa się na podstawie 

danych rynkowych lub na podstawie powszechnie stosowanych katalogów i cenników, na-
tomiast ilość jednostek odniesienia określa się na podstawie programu funkcjonalno-użyt-
kowego. W przypadku braku wskaźników w dostępnych publikacjach można je obliczyć 
w indywidualnym preliminarzu kosztów, wykorzystując informacje z zawartych umów lub 
kontraktów czy ofert, przy uwzględnieniu danych prognostycznych. Do wyceny można wy-
korzystać publikacje dotyczące cen robót i obiektów wymienione we wcześniejszych roz-
działach.

Planowane koszty prac projektowych oblicza się jako iloczyn wskaźnika procentowego  
i planowanych kosztów robót budowlanych. Dla przykładu – wskaźniki procentowe prac 
projektowych robót budowlano montażowych inwestycji kubaturowych wynoszą od 2,25 % 
do 9,4 % planowanych kosztów robót budowlanych. Ogólnie dobór odpowiedniego wskaź-
nika zależy od wartości planowanych kosztów robót budowlanych i  złożoności projektu.

4.  Kalkulacja ceny ofertowej

Realizacja przedsięwzięcia budowlanego poprzedzona jest najczęściej przygotowaniem 
kosztorysu ofertowego, który to w przypadku rozliczenia ryczałtowego określa  wynagrodzenie 
wykonawcy, a w przypadku rozliczenia kosztorysowego stanowi podstawę rozliczeń. 
Prawidłowe opracowanie kosztorysu ofertowego wymaga dogłębnej analizy dokumentacji 
technicznej i formalno-prawnej oraz przyjęcia właściwych nośników cenotwórczych oraz 
narzutów.

Kosztorys ofertowy wykonywany jest metodą wymienionej już wcześniej kalkulacji 
uproszczonej lub kalkulacji szczegółowej [5]. Kalkulacja szczegółowa polega na obliczeniu 
ceny kosztorysowej obiektu lub robót budowlanych jako iloczynów: ilości ustalonych 
jednostek przedmiarowych, jednostkowych nakładów rzeczowych i ich cen oraz doliczonych 
odpowiednio kosztów pośrednich i zysku, z uwzględnieniem podatku VAT – według formuły:

  Ck = SL × ( n × c + Kpj + Zj) + Pv  (1)

lub

  Ck = S(L × n × c) + Kp + Z + Pv  (2)
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gdzie:
Ck – cena kosztorysowa,
L – ilość ustalonych jednostek przedmiarowych,
n – jednostkowe nakłady rzeczowe: robocizny – nr, materiałów – nm, pracy 

sprzętu i środków transportu technologicznego – ns,
c – ceny jednostkowe czynników produkcji, obejmujące: godzinową stawkę 

robocizny kosztorysowej – cr, jednostkowe ceny nabycia materiałów – cmn, 
ceny jednostkowe  maszynogodziny pracy sprzętu i środków transportu 
technologicznego – cs,

n × c – oznacza koszty bezpośrednie na jednostkę przedmiarową obliczone wg 
wzoru:

n × c = nrcr + ∑ nmcmn + Mpj + ∑ nscs
Mpj – koszt materiałów pomocniczych na jednostkę przedmiarową,
Kpj – koszty pośrednie na jednostkę przedmiarową,
Kp – koszty pośrednie,
Zj – zysk kalkulacyjny na jednostkę przedmiarową,
Z – zysk kalkulacyjny,
Pv – podatek VAT.

Do wyznaczenia ceny ofertowej metodą kalkulacji szczegółowej niezbędne jest przyjęcie 
cen jednostkowych robocizny, materiałów i sprzętu. Ceny czynników produkcji ustala się  
na podstawie:
– kalkulacji własnej zamawiającego lub wykonawcy robót,
– danych rynkowych lub publikowanych informacji o cenach czynników produkcji,
– dwustronnych uzgodnień.

Wśród informatorów cenowych, które stosuje się do szczegółowej wyceny, można wy-
mienić:
– ICCP – Ceny Czynników Produkcji Budowlanej, wyd. ORGBUD-SERWIS,
– BCB – Biuletyn Cen Budownictwa, wyd. ORGBUD-SERWIS,
– Błyskawica – Informacja o cenach głównych czynników produkcji, wyd. OWEOB 

PROMOCJA – SEKOCENBUD,
– IMB – Informacja o cenach materiałów budowlanych, wyd. OWEOB PROMOCJA 

– SEKOCENBUD,
– IRS – Informacja o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy sprzętu budow-

lanego, wyd. OWEOB PROMOCJA – SEKOCENBUD,
– Internetowa Baza Cen Materiałów INTERCENBUD, wyd. Athenasoft,
– Informacyjny cennik materiałów budowlanych, wyd. BISTYP-CONSULTING,
– Cennik najmu sprzętu budowlanego, wyd. BISTYP-CONSULTING.

5.  Rzeczywiste koszty robót budowlanych

Niestety często niska jakość dokumentacji technicznej, krótki termin złożenia oferty, 
zmiany ilości robót sprawiają, iż w fazie realizacji pojawiają się znaczące różnice pomię-
dzy kosztorysem ofertowym a rzeczywistymi kosztami realizacji prac. Również występujący  
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w szybkim tempie postęp techniczny w sferze technologii wykonawstwa oraz w sferze pro-
dukcji materiałów budowlanych powoduje w praktyce, iż w okresie między opracowaniem 
projektu na wykonaniem określonego obiektu lub robót budowlanych a jego przekazaniem 
do realizacji i realizacją robót dochodzi do sytuacji, w których za zgodą obu stron następuje 
wykonywanie robót bądź przy zastosowaniu innej technologii bądź też z zastosowaniem 
innych materiałów w porównaniu do przewidzianych projektem.

Występowanie różnic między kosztorysem ofertowym a rzeczywistymi kosztami jest zja-
wiskiem powszechnym i praktycznie niemożliwe jest ich uniknięcie. Istotne jest natomiast, 
aby dążyć do ich minimalizacji, w szczególności przez właściwe określenie planowanych 
kosztów budowy.

O tym jaki wpływ kalkulacja ofertowa będzie miała na rzeczywisty zarobek wykonawcy 
decyduje przyjęta forma wynagrodzenia. Zgodnie z Kodeksem Cywilnym strony mogą przy-
jąć formę wynagrodzenia kosztorysowego lub ryczałtowego umowy. W przypadku wyna-
grodzenia obmiarowego (kosztorysowego) rozliczenia zarówno w trakcie realizacji (faktury 
przejściowe), jak i po ukończeniu, realizowane są według faktycznie wykonanych robót.  
Do takiego sposobu rozliczenia konieczny jest wyceniony przedmiar robót, w którym poda- 
ne są zaoferowane przez wykonawcę stawki i ceny za wykonanie określonych robót. Płat-
ności dla wykonawcy są dokonywane na podstawie rzeczywiście wykonanych i zatwier-
dzonych przez zarządzającego realizacją umowy ilości robót. Może to spowodować zmianę 
ostatecznej wartości ceny umownej.

W wynagrodzeniu ryczałtowym wykonawca otrzymuje zapłatę w wysokości wcześniej 
ustalonej kwoty. Zgodnie z art.632, par.1 K.C. dotyczącym wynagrodzenia ryczałtowego, 
przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia chociażby w czasie 
zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. Kodeks Cywilny 
poprzez art. 632, par.1 dopuszcza zmianę wynagrodzenia ryczałtowego lecz w procedurze 
sądowej i muszą być spełnione dwa warunki: musi zaistnieć zmiana stosunków, której nie 
można było przewidzieć oraz wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażą-
cą stratą.

Jeżeli zastosowana została ryczałtowa forma rozliczenia, różnice pomiędzy planowany-
mi a rzeczywistymi kosztami pokryć musi więc wykonawca prac, szczególnie ważne jest 
więc tutaj staranne zaplanowanie kosztów i uwzględnienie w nich ryzyka, jakie może wiązać 
się z ich zmianą. W efekcie wykonawca musi przewidzieć pewna nadwyżkę kosztów, co 
powoduje, ze cena kosztorysowa jest wyższa niż byłaby w przypadku przewidzianego wy-
nagrodzenia kosztorysowego. W razie wynagrodzenia kosztorysowego to inwestor bierze na 
siebie ryzyko ewentualnego zwiększenia budżetu i konieczności pozyskania dodatkowych 
środków finansowych [1]. Stąd w kosztorysie ofertowym wykonawca nie musi uwzględniać 
ryzyka związanego z możliwością zmiany ilości robót.

6.  Analiza zmienności kosztów

Analizie kosztowej poddano dla przykładu blok mieszkalny wielorodzinny 3-kondygna-
cyjny, wznoszony w technologii tradycyjnej. Koszty wykonania stanu zerowego i surowego 
obiektu pokazano na rys. 1. Oszacowania zostały wykonane w różnych fazach cyklu życia 
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inwestycji budowlanej, poczynając od oszacowania kosztów koncepcji inwestycji, kończąc 
na kosztorysie ofertowym. Przyjęty poziom cenowy to IV kwartał 2011r. Oszacowanie kosz-
tów koncepcji inwestycji zostało wykonane w oparciu o publikację Sekocenbud WKI – War-
tość Kosztorysowa Inwestycji. Przyjęto przedział kosztów w publikowanym zakresie cen 
minimalnych i maksymalnych dla obiektu nr 3.122.21.

Pierwsze przybliżenie kosztów po wykonaniu projektu koncepcji inwestycji, dotyczyło 
oszacowania kosztów projektowanych elementów scalonych budynku, z uwzględnieniem 
dwóch wariantów rozwiązań poszczególnych elementów scalonych. Oszacowanie zostało 
oparte na cennikach Sekocenbud BCO (BCO – Biuletyn Cen Obiektów), obiekty nr 1112  
i 1121. Osiągnięto w ten sposób również wartości maksymalne i minimalne.

Kolejne przybliżenie kosztów realizacji stanu zerowego i surowego robót nastąpiło po 
wykonaniu projektu budowlanego, w oparciu o ceny jednostkowe robót lub elementów bu-
dynku (Sekocenbud BCJ – Biuletyn Cen Jednostkowych). Ostatnie oszacowania kosztowe 
to kosztorys inwestorski, w artykule wykonany w oparciu o ceny maksymalne i minimalne 
odczytane w cennikach Sekocenbud RMS (RMS – ceny robocizny, materiałów i sprzętu) 
oraz wariantowy kosztorys ofertowy pokazujący możliwości negocjacyjne wykonawcy bu-
dowlanego. Uzyskane wyniki przedstawiono na rys. 1.

Rys. 1. Planowane koszty budynku wielorodzinnego 3-kondygnacyjnego w kolejnych przybliżeniach 
(źródło: opracowanie własne)

Fig. 1. The planned costs of a multi-family 3-storey building in subsequent approximations  
(source: own work)

Z rysunku 1 wynika, że opracowywany w Polsce proces szacowania kosztów w oparciu  
o dostępne bazy cenowe nie jest optymalny. Słupki błędów zaznaczone na wykresie pokazują 
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przedziały, w jakich powinny zawrzeć się koszty planowanej inwestycji wg użytych baz ce-
nowych, a wartości procentowe pokazują różnicę pomiędzy oszacowaniami wg cen maksy-
malnych i minimalnych. Na poziomie kalkulacji opartych na BCO zauważalny jest znaczny 
spadek kosztów realizacji stanu zerowego i surowego budynku, poniżej wszelkich kalkulacji 
wynikających z cenników zarówno bardziej scalonych (jak WKI) oraz bardziej szczegóło-
wych kalkulacji (opartych na cenach RMS). Na rysunku linią przerywaną został pokazany 
prawidłowy, zdaniem autorów, przebieg wykresu kosztów w kolejnych fazach inwestycji, 
kiedy uszczegółowienie rozwiązań projektowych zmniejszać powinno przedział błędu kal-
kulacji kosztorysowych. Zawężenie przedziału kosztów w kolejnych przybliżeniach (fazach) 
powinno być logiczną kontynuacją procesu szacowania kosztów przy zwiększającej się  
ilości dostępnych informacji.

Ostatnia kalkulacja kosztowa – kosztorys ofertowy w wersji wariantowej, w obecnych 
warunkach rynkowych, zwłaszcza przy zastosowaniu procedury przetargowej powoduje na 
skutek dużej konkurencji obniżenie proponowanych cen robót. Ceny obniżone w kosztorysie 
ofertowym są rezultatem (poza przyjęciem cen producentów) przede wszystkim uwzględ-
nienia rabatów na zakup materiałów, obniżenia kosztów zakupu materiałów, co jest zgodne  
z powszechnie stosowaną w Polsce praktyką. Na rys. 2 przedstawiono fragment raportu 
przedstawiający najczęstsze powody realizacji kontraktów poniżej kwoty wynikającej z ko- 
sztorysu inwestorskiego. Wartości procentowe wskazują procent ankietowanych wskazują-
cych dany czynnik jako przyjmowaną przez nich strategię w celu obniżenia kosztów robót 
budowlanych.

Rys. 2. Działania podejmowane przez wykonawców w celu obniżenia kosztów  
robót budowlanych [6]

Fig. 2. Actions taken by contractors to reduce the costs of building works [6]
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Drastyczne obniżenie cen robót powoduje niezdrową sytuację rynkową, wynikiem której 
są kłopoty wielu firm niemogących wygenerować zysku lub zdobyć zamówienia na roboty 
budowlane. W ostatnich latach mieliśmy do czynienia z wieloma bankructwami firm budow-
lanych, czy „zejściami” wykonawców z placu budowy (w tym słynna sprawa z chińskim 
konsorcjum Covec na autostradzie A2). Inwestorzy, posiadając rzetelnie opracowany kosz-
torys inwestorski, mają możliwość oceny kalkulacji przedstawionych przez wykonawców 
i sprawdzenia czy któraś z nich nie jest wyraźnie zaniżona. Niestety inwestorzy niezwykle 
rzadko decydują się na odrzucenie oferty z „rażąco niską ceną”. Dodatkowy problem stanowi 
powszechnie stosowane w przetargach kryterium najniższej ceny.

Na rys. 3 i 4 pokazano ponadto kształtowanie się kosztów stanu zerowego i surowe-
go analizowanego budynku. Oprócz cen publikowanych przez wydawnictwo Promocja –  
Sekocenbud, uwzględniono tu również ceny średnie publikowane przez wydawnictwo  
Bistyp-Consulting.

Rys. 3. Koszty stanu zerowego budynku wielorodzinnego 3-kondygnacyjnego w kolejnych fazach 
inwestycji wg różnych baz cenowych (źródło: opracowanie własne)

Fig. 3. The costs of a multi-family 3-storey building at the raw state according  
to various price bases (source: own work)

Rozpatrując osobno koszty stanu zerowego i stanu surowego, można zauważyć zdecydo-
wanie większe różnice przy kalkulacji stanu surowego. W przypadku stanu zerowego różnice 
między ceną minimalną a ceną maksymalną w kolejnych przybliżeniach kosztów kształtują 
się w przedziale 24%–56%, a w przypadku stanu surowego 23%–81%. Koszty szacowane 
na poziomie cen pochodzących z cenników RMS czy szacowanych wg cen rynkowych róż-
nią się o ok 20–30% zarówno dla stanu zerowego, jak i surowego. Zdecydowanie większe 
różnice są zauważalne w przypadku oszacowań wstępnych (BCO, BCJ), dla stanu zerowego 
różnice wynoszą 56%–59%, a w przypadku stanu surowego aż 69%–81%. Przyczyną tego 
są różnice w cenach materiałów, a w stanie zerowym udział materiałów w kosztach jest sto-
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sunkowo niewielki. W przypadku stanu zerowego zdecydowanie większe różnice kosztowe,  
a zarazem błędy które można popełnić, dotyczą przedmiaru robót, a więc zakresu i ilości 
robót budowlanych.

Rys. 4. Koszty stanu surowego budynku wielorodzinnego 3-kondygnacyjnego w kolejnych fazach 
inwestycji wg różnych baz cenowych (źródło: opracowanie własne)

Fig. 4. The costs of a multi-family 3-storey building at subsequent stages according  
to various price bases (source: own work)

7.  Przyczyny różnic cenowych i możliwości ich redukcji

Na osiągniętą cenę obiektu budowlanego ma wpływ wiele czynników. Do najczęściej 
wymienianych można przykładowo zaliczyć [4]:
– warunki gruntowe, na którym lub pod którym są posadowione obiekty budowlane,
– warunki atmosferyczne lub pogodowe występujące podczas wykonywania robót 

budowlanych,
– organizacja pracy zarządu wykonawcy i organizacja pracy na budowie,
– fachowość robotników i personelu technicznego wykonawcy,
– wydłużenie lub skrócenie planowanego terminu realizacji,
– termin rękojmi i gwarancji jakości. 

Specyfika realizacji obiektów budowlanych sprawia, że wielu czynników mających 
wpływ na ostateczne koszty nie można dokładnie przewidzieć. Identyfikacja czynników, 
które wpływają na różnice kosztów na różnych etapach realizacji inwestycji, może jednak 
pomóc w dokładniejszym ich oszacowaniu.

Za główne przyczyny różnic pomiędzy kalkulacjami na etapie koncepcji a kosztorysami 
na etapie przetargu uznać należy:
– długi okres, jaki upływa od koncepcji do realizacji i zmienność cen w czasie,
– zbyt mała ilość danych i braki w dokumentacji projektowej,
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– brak możliwości przewidzenia uwarunkowań realizacji inwestycji (np. warunki gruntowo 
wodne),

– niedoskonałości wykorzystywanych wydawnictw cenowych.
Z kolei do głównych przyczyn różnic pomiędzy kosztorysem ofertowym a kosztami rze-

czywistymi realizacji inwestycji budowlanej zaliczyć można:
– niedoszacowanie wartości robót na etapie ofertowania, wynikające z przyjęcia zbyt ni-

skich cen nakładów lub cen jednostkowych robót;
– zbyt małą ilości danych w projekcie przetargowym, błędy w dokumentacji projektowej  

i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót [3];
– wprowadzenie robót zamiennych spowodowanych zmianami w projekcie przetargowym 

(korekta błędów, zmiana rozwiązań);
– konieczność wykonania robót dodatkowych spowodowanych wystąpieniem nieprzewi-

dzianych okoliczności lub decyzją inwestora;
– optymalizację rozwiązań materiałowo-technologicznych przedstawionych w projekcie 

proponowaną często przez wykonawcę na etapie budowy. Takie działanie niesie ze sobą 
obopólne korzyści: oszczędności i polepszenie wyniku wykonawcy oraz obniżenie kosz-
tów inwestycji dla inwestora pod warunkiem, że nie obniża jakości, użyteczności, estetyki 
i czasu użytkowania obiektu;

– przedłużanie się czasu realizacji inwestycji w stosunku do zakładanego na etapie oferto-
wania harmonogramu.
Analiza kalkulacji kosztów przygotowywanych przez zamawiających prowadzi do wnio-

sków, że w celu uzyskania najbardziej wiarygodnych oszacowań istotne wydaje się, by za-
mawiający:
– posiadał dokładną i dopracowaną wizję zamierzenia inwestycyjnego i w jak najmniejszym 

stopniu zmieniał ją w czasie trwania fazy realizacji;
– przeprowadzał przetarg w momencie posiadania pełno-branżowego projektu wykonaw-

czego z ustalonymi wszystkimi rozwiązaniami szczegółowymi i detalami, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót, wszystkich uzgodnień z gestorami sieci;

– posiadał dokładną dokumentację geologiczno-inżynierską i dobre rozpoznanie warunków 
gruntowych;

– posiadał dokładną informację na temat przebiegu istniejących sieci i uzbrojenia terenu.
W przypadku kalkulacji ofertowych, do kluczowych czynników mających wpływ na pra-

widłowość kalkulacji wykonany, można zaliczyć:
– dokładną analizę otrzymanej dokumentacji przetargowej i przyjętych rozwiązań pro- 

jektowych;
– szczegółową weryfikację otrzymanego przedmiaru robót i nie bazowanie wyłącznie na 

przedmiarze otrzymanym od zamawiającego;
– dokładną analizę ofert otrzymanych od podwykonawców oraz bazowanie na podwyko-

nawcach sprawdzonych, których oferty są wiarygodne i realne;
– unikanie sytuacji, w których podstawą ustalenia ceny kontraktowej jest wyłączenie pro-

jekt przetargowy, bez specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, bez detali  
i rozwiązań szczegółowych.
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8. Wnioski

Kalkulacje kosztów robót budowlanych wykonywane są w całym procesie inwestycyj-
nym. Kolejne etapy dostarczają dokładniejszych informacji i pozwalają na coraz  pełniejszą 
analizę przewidywanych nakładów. Na etapie przygotowania inwestycji zamawiający a także 
wykonawcy korzystają z dostępnych na rynku informacji cenowych. W artykule wykazano, 
że dane tam zawarte mogą być nieprecyzyjne i wymagają od korzystających z nich ostroż-
nego podejścia. Wyniki przeprowadzonych przez autorów analiz pozwalają także na stwier-
dzenie, że większe różnice w kolejnych etapach kalkulacji kosztów występują na etapie stanu 
surowego, gdzie ich główną przyczyną jest duże zróżnicowanie cen materiałów. Na etapie 
stanu zerowego z kolei bardzo trudne do przewidzenia są rzeczywiste ilości robót ziemnych.

Biorąc pod uwagę specyfikę inwestycji budowlanych, w budownictwie praktycznie nie 
można uniknąć różnic pomiędzy kosztami planowanymi a rzeczywistymi. Jednak wiedza 
dotycząca potencjalnych czynników mogących wpłynąć na zmianę kosztów a także znajo-
mość wad najczęściej wykorzystywanych zarówno przez zamawiających, jak i wykonawców 
informatorów cenowych, może zwiększyć dokładność przeprowadzanych kalkulacji oraz 
pomóc w przewidywaniu rzeczywistych kosztów i przygotowaniu niezbędnych zasobów fi-
nansowych. Z punktu widzenia zarówno inwestora, jak i wykonawcy, szczególnie ważne 
wydaje się staranne przygotowanie dokumentacji, z której czerpane są informacje na temat 
zakresu, ilości i sposobu realizacji robót, a także dobór źródeł informacji cenowych. Firmy 
wykonawcze najczęściej korzystają z własnych źródeł informacji (własnych baz cenowych 
pochodzących z hurtowni budowlanych lub bezpośrednio od producentów, uwzgledniają-
cych rabaty cenowe). Inwestorzy w swoich oszacowaniach kosztowych, jako że najczęściej 
nie dysponują takimi danymi, są skazani na stosowanie cen ogólnodostępnych (tj. te opisy-
wane w niniejszym artykule).
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1.  Wstęp

Przedmiotem artykułu są dwa, częściowo powiązane, algorytmy mające zastosowanie 
przy rozwiązywaniu przekroju: algorytm wyznaczania strefy ściskanej oraz algorytm wyzna-
czania charakterystyk geometrycznych obszaru.

Zadanie wyznaczania strefy ściskanej przekroju pręta występuje przede wszystkim  
w konstrukcjach żelbetowych, gdzie modelowo pomija się pracę betonu w strefie rozcią-
ganej. Analogiczne zadanie pojawia się jednak w zaskakująco wielu innych zadaniach pro-
jektowych. W artykule skupiono się na modelu naprężeń liniowych (NL) dla żelbetu, jako 
najprostszym, w którym występują wszystkie elementy ogólnego zadania: podział przekroju 
na podobszary oraz obliczanie wszystkich typowych charakterystyk przekroju. Jednak nale-
ży to traktować jedynie jako przykład ogólnego zadania.

Zadanie wyznaczania strefy ściskanej może być rozumiane jako: a) dla zadanych sił prze-
krojowych, b) dla zadanej deformacji przekroju. To drugie może prowadzić do pierwszego, 
jeśli będzie fragmentem iteracyjnego procesu poszukiwania deformacji zapewniającej rów-
nowagę. Tutaj rozważany jest tylko drugi wariant tego zadania.

W obu przypadkach zadanie to nie jest zagadnieniem samodzielnym ale jest potrzeb-
ne do obliczenia wielkości całkowych związanych z przekrojem; typowo sił wewnętrznych  
i pokrewnych wartości. Z uwagi na skalę zastosowań, temu stosunkowo prostemu, ale często 
żmudnemu zagadnieniu poświęca się wiele uwagi.

W konsekwencji konieczność rozwiązania tego zadania pojawia się często w oprogramo-
waniu pisanym samodzielnie, na własne potrzeby, przez inżynierów. Wydaje się, że brak jest 
powszechnej świadomości jak takie zadanie należy rozwiązać. Stosowanie metod używa-
nych w obliczeniach analitycznych nie prowadzi do satysfakcjonującego algorytmu. Prosty  
i skuteczny algorytm rozwiązania jest bardzo odmienny od metod używanych w oblicze-
niach analitycznych. Stąd zachodzi potrzeba, aby w miarę dokładnie i przystępnie zebrać  
i opisać wszystkie elementy niezbędne do uzyskania dobrego algorytmu.

Przy budowie algorytmu wyznaczania wielkości przekrojowych możliwe są dwa po- 
dejścia. Jedno proste koncepcyjnie, ale wymagające użycia algorytmów geometrycznych 
służących do jawnego wyznaczenia strefy ściskanej, oraz drugie, znacznie bardziej złożone, 
ale niemal eliminujące operacje na geometrii (Zupan [16], rozwinięcie Bonet [2]). Opisywa-
ny tutaj algorytm jest raczej adresowany do inżynierów niż do programistów. Dlatego uwaga 
zostanie skupiona na tym pierwszym, jako prostym koncepcyjnie i łatwym w implementacji, 
nawet za cenę nieco mniejszej ogólności i wydajności.

Dla przedziałowo-wielomianowych modeli materiału wielkości przekrojowe wygodnie 
jest obliczać przez charakterystyki geometryczne odpowiedniej części przekroju. Dla NL 
istotne są jedynie charakterystyki części ściskanej. W przypadku bardziej skomplikowanych 
modeli materiału może istnieć potrzeba podziału przekroju na podobszary wedle bardziej 
złożonych kryteriów. Mogą wtedy też wystąpić charakterystyki wyższych rzędów. Przykła-
dowo, Sousa [14] i Charalampakis [4] sprowadzają całkowanie sił przekrojowych dla betonu 
opisanego parabolą madrycką do charakterystyk geometrycznych rzędu trzeciego.

W podejściu wykorzystującym charakterystyki zadanie rozpada się na dwie części: wy-
znaczenie części ściskanej i znalezienie charakterystyk geometrycznych tejże części. W ar-
tykule odwrócono kolejność, najpierw rozważa się zagadnienie obliczania charakterystyk 
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całego przekroju, a następnie zagadnienie wyznaczania strefy ściskanej. Użycie odpowied-
niego opisu geometrii do obliczania charakterystyk skutkuje bardzo prostym algorytmem 
wyznaczania części ściskanej.

Charakterystyki geometryczne przekroju są postrzegane jako zamknięte zagadnienie.  
Są albo stablicowane (np. profile walcowane), albo są sumą prostych figur; najczęściej pro-
stokątów. W przypadku strefy ściskanej – a więc jedynie części przekroju – znajdowanie 
charakterystyk się komplikuje, gdyż tablice są mało użyteczne, a części ściskane prosto-
kątów stają się np. trapezami. Dla strefy ściskanej prostokąta daje się znaleźć względnie 
proste wyrażenia (Silva [5], Cedolin [3], Izzudin [8], Bonet [1]), ale nie wszystkie przekroje  
są prostokątne.

Użycie całek liniowych (brzegowych) zamiast powierzchniowych jest sposobem wyjścia 
poza przekroje prostokątne bez konieczności dyskretyzacji obszaru, czy to jawnie w postaci 
prostokątów (di Ludovico [6], Zak [15]), czy niejawnie poprzez zliczanie pixeli (Sfakianakis 
[12]). W przypadku oprogramowania nie bez znaczenia jest fakt, że całki liniowe istotnie 
redukują koszt (czas) obliczeń.

Całki liniowe w obliczeniach wielkości przekrojowych są wykorzystywane dosyć po-
wszechnie, ale czasami jest to nieczytelne bądź przemieszane z innymi zagadnieniami. Już  
w skrypcie Palucha [11] z 1988 roku jest zamieszczony program do obliczania charaktery-
styk, który stosuje całki liniowe zamiast powierzchniowych, jednak używane wzory są jedy-
nie podane w tekście programu, bez wyprowadzenia czy wyjaśnienia. Kawakami [9] podaje 
wzory całkowania jawnie ale nie bardzo przejrzyście, więc Bonet [2] pisze, że „są trudne do 
implementacji” a di Ludovico [6] bezkrytycznie powtarza tę opinię.

Do zamiany całek powierzchniowych na liniowe można wykorzystać całkę iterowaną 
bądź twierdzenie Greena. To ostatnie akcentuje istotny element – reprezentację brzegu.

Kwestie związane z brzegiem nie wydają się być wszystkim znane i zupełnie lekceważo-
ne. Algorytmy geometryczne operujące na brzegu najczęściej są opisywane dosyć pobieżnie 
[14], czasami opis sprowadza się wręcz do kilku ogólnikowych zdań [4]. Na podstawie takich 
opisów trudno zrealizować program. Opis, reprezentacja i operacje na brzegu obszaru oka-
zują się być kluczowe dla zbudowania uniwersalnego algorytmu. Przy odpowiednim opisie 
brzegu algorytm wyznaczania strefy ściskanej staje się dość prostą konsekwencją tego opisu 
brzegu. Co więcej, reprezentacja części ściskanej jest analogiczna do reprezentacji całego 
przekroju. Jeśli jest dostępna procedura wyznaczania charakterystyk przekroju opisanego  
w takiej reprezentacji, to automatycznie dostaje się możliwość obliczenia charakterystyk 
części ściskanej przekroju.

Stąd kwestie brzegu i reprezentacji danych opisujących brzeg pokazane zostaną bardzo 
szczegółowo i zajmują dużą część miejsca w artykule.

2.  Zginanie przekroju pręta smukłego

Rozważany jest przekrój żelbetowego pręta smukłego opisywanego według teorii naprę-
żeń liniowych.

Wszystkie równania zapisywane będą w układzie współrzędnych pokazanym na rys. 1. 
Oś pręta jest osią z. Początek układu współrzędnych nie musi być w środku ciężkości prze-
kroju. Osie x, y nie muszą być główne.
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Rys. 1. Układ współrzędnych i znakowanie wielkości przekrojowych
Fig. 1. Coordinates system and cross-section forces

Uwzględnia się jedynie naprężenie normalne s = szz i takież odkształcenie e = ezz.  
Za dodatnie uważa się naprężenia (siły) rozciągające.

Zginanie jest rozpatrywane w ramach teorii pręta smukłego Bernoulliego-Eulera. Przy 
takim założeniu płaszczyzna odkształceń jest opisana równaniem:

 ε ε κ κ( , )x y y xx y= + +0  (1)

gdzie:
e0 – odkształcenie w początku układu współrzędnych

Krzywizny w (1) definiowane są jako pochodne kąta obrotu:
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Znakowanie momentów zostało tak przyjęte, że dodatnie naprężenie w pierwszej ćwiart-
ce układu wywołuje dodatnie momenty. Kąty obrotu są tak samo znakowane jak momenty 
(por. rys. 1).

Obciążenia ograniczają się do dowolnej kombinacji momentów zginających i siły po-
dłużnej. Zakłada się, że siły poprzeczne i moment skręcający nie wpływają na naprężenia 
normalne, więc są pomijane.

Model konstytutywny dla betonu wg NL to materiał liniowy nie przenoszący rozciagania:
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Dla stali zakłada się znacznie prostsze prawo fizyczne: s = Ese.
Znając naprężenia w każdym punkcie przekroju s(e(x, y)), można obliczyć zestaw sił 

przekrojowych (w początku układu współrzędnych).

 N x y A M x y y A M x y x A
A x A y A

= = =∫ ∫ ∫σ σ σ( , ) , ( , ) , ( , )d d d  (3)

Po podstawieniu równań fizycznych do równań (3), rozdzieleniu obszaru całkowania naj-
pierw na powierzchnię betonu Ab oraz pozostałą A – Ab, a następnie po uwzględnieniu, że na-
prężenia w betonie nie znikają jedynie w części ściskanej Ad, dostaje się układ równań ([10])
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gdzie charakterystyki geometryczne dla przekroju betonowego z indeksem górnym b dotyczą 
części ściskanej betonu Ad. Oprócz charakterystyk powierzchni występują charakterystyki 
zbrojenia, z indeksem górnym s. Może to być zarówno zbrojenie miękkie sprowadzane 
do punktów, jak i zbrojenie sztywne (kształtowniki). Charakterystyki stali nie będą tutaj 
omawiane. Charakterystyki dla betonu w (4) obliczane są dla części ściskanej, co sprawia, że 
nie są cechą przekroju ale również zależą od stanu deformacji. W przypadku poszukiwania 
stanu równowagi nie można ich policzyć raz na początku. należy je obliczać dla każdego 
położenia osi obrotu.

Natomiast dla znanej (zadanej) części ściskanej Ad obliczanie charakterystyk nie różni się 
od obliczania charakterystyk dla całego przekroju. Na obliczaniu charakterystyk dla zadane-
go obszaru zostanie obecnie skupiona uwaga.

3.  Całki brzegowe

Wszystkie charakterystyki geometryczne przekroju można zdefiniować jako całki z wie-
lomianu cn,m (x, y) = xnym w obszarze przekroju.

 C C x y A x y An m n mA

n m

A, , ( , )= =∫ ∫d d  (5)

Zamiast obliczać takie całki jako całki powierzchniowe można wprost wyrazić je jako 
całki liniowe, korzystając z zasad mechaniki, co może być interesujące dla inżynierów. 
Wykorzystane zostaną jedynie wzory na charakterystyki geometryczne dla prostokąta oraz 
twierdzenie Steinera.

3.1. Obszar pod krzywą

Obszar przekroju, pokazany na rys. 2, jest ograniczony od góry krzywą o równaniu f (x), 
osią x oraz prostymi x = a, x = b.

Rys. 2. Obszar z brzegiem zadanym funkcją f (x)
Fig. 2. Domain bounded by function f (x)
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Rozumowanie jest nastepujące: rozważamy elementarny wycinek (prostokąt) pod krzy-
wą (rys. 2) w punkcie o rzędnej x. Wartość funkcji (wysokość prostokąta) to f (x). Długość 
podstawy to dx. Więc dA = f (x) · dx. Sumując (całkując) te wartości w przedziale od a do b, 
otrzymuje się pole powierzchni:

 A A f x dx
A a

b
= =∫ ∫1d ( )  (6)

Dla momentu statycznego względem osi x rozumowanie jest analogiczne. Moment sta-
tyczny elementarnego prostokąta dSx względem x jest polem powierzchni pomnożonym 
przez odległość od środka ciężkości, która wynosi f (x)/2, więc dSx = f (x)dx · f (x)/2. Całkując, 
dostaje się:

 S S f x f x x f x xx x
A a

b

a

b
= = ⋅ =∫ ∫ ∫d d d1

2
1
2

2( ) ( ) ( )  (7)

Analogicznie można obliczyć moment statyczny względem osi y, mnożąc pole po-
wierzchni f (x) · dx przez odległość od osi, która jest dana wprost jako rzędna x.

 S x f x x xf x xy
a

b

a

b
= ⋅ =∫ ∫( ) ( )d d  (8)

Dla prostokąta B × H moment bezwładności, względem osi x przechodzącej przez środek 

ciężkości prostokąta wynosi J BH
ξ =

3

12
.  Z tw. Steinera wynika, że moment bezwładności 

względem osi x wynosi Jx = Jx + ADy2, gdzie Dy jest odległością środka ciężkości od osi x.
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Moment dewiacji Dxy można obliczyć korzystając z faktu, że jego wartość w środku cięż-
kości prostokąta, w układzie osi głównych centralnych x, h jest zero, a z tw. Steinera wynika 
Dxy = Dxh + ADxDy.

 D f x x x f x xf x xxy
a

b

a

b
= + ⋅






 =∫ ∫0 1

2
1
2

2( ) ( ) ( )d d  (10)

Dla momentu bezwładności Jy, jeśli wyrazi się przyrost wartości:

d d dJ x f x f x x xy = ⋅ + ⋅ ⋅
1
12

3 2( ) ( ) ( )

a następnie pominie wyraz (dx)3 jako mały, pozostaje dJy = x2f (x)dx, całkując, otrzymuje  
się:

 J x f x xy
a

b
= ∫ 2 ( )d  (11)
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3.2. Brzeg odcinkowo-liniowy

Poprzednio wyprowadzone wzory (6)–(11) są ważne dla dowolnej krzywej opisującej 
brzeg dającej się wyrazić jako funkcja zmiennej x.

Z punktu widzenia praktyki bardzo ważny jest przypadek, kiedy brzeg jest opisany łama-
ną. Wtedy na każdym fragmencie brzegu f (x) jest funkcją liniową. Wzory się  upraszczają 
i staja się na tyle wygodne, że nawet brzeg krzywoliniowy (np. odcinek łuku kołowego) 
przybliżany jest łamaną. Charalampakis [4] pokazuje – na dość skrajnym przykładzie –  
że mało dokładne przybliżenie łamaną może generować istotny błąd rozwiązania. Obecność 
zakrzywionych – szczególnie krótkich – fragmentów brzegu utrudnia zadanie.

W przypadku brzegu opisanego łamaną podział na fragmenty będzie odpowiadał podzia-
łowi przekroju na trapezy.

Dla trapezu funkcja f (x) jest funkcją liniową. Dla uproszczenia, wartości funkcji na krań-
cach przedziału będą oznaczane jako f (a) = fa na początku oraz f (b) = fb na końcu (rys. 2). 
Wtedy równanie krzywej można zapisać:

 f x f
f f
b a

x aa
b a( ) ( )= +
−
−

⋅ −  (12)

Podstawiając równanie brzegu (12) do kolejnych wyrażeń (6)–(11), można otrzymać od-
powiednie wzory, jednak prowadzi to do bardzo żmudnych rachunków.

Aby tego uniknąć, wystarczy najpierw zauważyć, że wszystkie funkcje podcałkowe  
w równaniach (6)–(11) są wielomianami stopnia co najwyżej trzeciego, a następnie skorzy-
stać ze wzoru Simpsona.

Wzór Simpsona na całkę z funkcji g(x) wyraża się jako:

 g x dx g g g b aa p ba

b
( ) ( )( )= + + −∫

1
6

4  (13)

gdzie:
ga, gb – wartości funkcji na końcach przedziału,
gp – wartość funkcji w środku przedziału całkowania.

Jest to wzór dokładny dla wielomianu stopnia nie wyższego niż trzeci.
Wzór (13) po wstawieniu g(x) = f (x) wyraża pole powierzchni, ale dla funkcji liniowej 

(12) zachodzi: f f fp a b= +
1
2
( )  oraz x x xp a b= +

1
2
( ),  więc wzór upraszcza się do znanego 

wzoru na pole powierzchni trapezu.
Dla momentu statycznego, traktując, że dana jest funkcja g(x) = f 2(x), wzór Simpsona 

daje:

 S f x x f f f b ax
a

b
a p b= = + + −∫

1
2

1
12

42 2 2 2( ) ( )( )d  (14)

Po uwzględnieniu liniowości f (x) wzór (14) można przepisać jako:

 S f f f f b ax a a b b= + + −
1
6

2 2( )( )  (15)
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Podobnie przebiega całkowanie momentu statycznego względem osi y:

 S xf x x a f x f b f b ay
a

b
a p p b= = ⋅ + ⋅ + ⋅ −∫ ( ) ( )( )d 1

6
4  (16)

Po uwzględnieniu liniowych zależności dla xp i fp dostaje się:

 S a f a f b f b f b ay a b a b= ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ −
1
6
2 2( )( )  (17)

Dla momentu bezwładności funkcją podcałkową jest f 3(x) – więc traktując to jako całko-
wanie funkcji g(x) = f 3(x), dostaje się:

 
J f f f b ax a p b= + + −

1
18

43 3 3( )( )
 (18)

Po uwzględnieniu liniowej zależności fp od fa i fb dostaje się:

 J f f f f f f b ax a a b a b b= + + + −
1
12

3 2 2 3( )( )  (19)

Moment dewiacji można wyprowadzić w analogiczny sposób:

 D xf x x a f x f b f b axy
a

b
a p p b= = ⋅ + ⋅ + ⋅ −∫

1
2

1
12

42 2 2 2( ) ( )( )d  (20)

Po uwzględnieniu liniowości członów dostaje się:

 D a f f f f b f f f f b axy a b a b b a a b= + + + + + −
1
24

3 2 3 22 2 2 2( ( ) ( ))( )  (21)

Analogicznie postępując z Jy:

 J a f x f b f b ay a p p b= + + −
1
6

42 2 2( )( )  (22)

a po uwzględnieniu liniowości członów:

 J f a ab b f a ab b b ay a b= + + + + + −
1
12

3 2 2 32 2 2 2( ( ) ( ))( )  (23)

W ten względnie łatwy sposób dostaje się zestaw wzorów na charakterystyki geome-
tryczne dla trapezu.

Kawakami [9] wyprowadza równoważne wzory, ale wyraża je poprzez ya i Dy, a następ-
nie  rozwija potęgę dwumianu.

Kwadratura Simpsona – używana zazwyczaj do przybliżonego całkowania – została tu 
użyta jedynie do uproszczenia przekształcania wzorów; wyniki są równoważne wyprowa-
dzeniom analitycznym. Natomiast użycie tutaj kwadratury numerycznej tworzy naturalne 
przejście między całkowaniem analitycznym – co jest równoważne użyciu dokładnej kwa-
dratury – a całkowaniem przybliżonym, czyli użyciem kwadratury niższego rzędu niż wyma-
gana bądź użycia kwadratur dokładnych jedynie dla wielomianów (Newton–Cotes, Gauss) 
do całkowania funkcji nie będących wielomianami.
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Równoważnie można użyć dwupunktowej kwadratury Gaussa. Jednak jej użycie w tym 
przypadku nie ma specjalnego uzasadnienia. Dokładność obu jest identyczna. Pozornie kwa-
dratura Gaussa jest bardziej wydajna, gdyż wymaga dwu punktów całkowania a kwadratura 
Simpsona trzech. Jednak końcowy punkt całkowania jednego odcinka pokrywa się z po-
czątkowym następnego, więc jeśli w ogóle wydajność jest istotna, to można oprogramować 
zadanie, używając efektywnie dwu punktów na odcinek.

Przybliżone całkowanie jest osobnym zagadnieniem i wykracza poza ramy tego artykułu.

3.3. Brzeg opisany wieloma funkcjami

Na ogół modelowy przypadek geometrii obszaru z rys. 2, gdzie brzeg opisany jest przez 
jedną funkcję, jest rzadko spotykany. Brzeg obszaru jest opisany przez wiele funkcji, często 
nie dających się wyrazić jako funkcja tylko jednej zmiennej x lub y. Stopień skomplikowania 
zadania wzrasta, kiedy obszar nie jest jednospójny bądź też składa się z rozłącznych podob-
szarów. Utrudnia to – a czasami uniemożliwia – algorytmizacje˛ zadania dla takiego brzegu. 
Sposobem pozwalającym łatwo uwzględnić nawet najbardziej złożone przypadki geometrii 
obszaru jest wykorzystanie twierdzenia Greena.

4.  Twierdzenie Greena

Równoważnym sposobem zastąpienia całek powierzchniowych w obszarze A przez od-
powiednie wyrażenia na brzegu G jest wykorzystanie twierdzenia Greena (Stokesa):

 P x Q y Q
x

P
y

x y
A

d d d d+ =
∂
∂

−
∂
∂









∫ ∫∫Γ

 (24)

Twierdzenie zachodzi jedynie dla odpowiednio regularnych funkcji. Funkcje P(x, y)  
i Q(x, y) muszą być co najmniej klasy C1wewnątrz obszaru A.

Najbardziej interesujące są dwa wzory opisujące przypadki szczególne (24), używane 
przy dowodzeniu.

 P x P
y
x y

A
d d d= −

∂
∂∫ ∫∫Γ

 (25)

 Q y Q
x
x y

A
d d d

Γ∫ ∫∫=
∂
∂

 (26)

Chcąc obliczyć wartość całki powierzchniowej Cn,m, wg równania (5), z wielomianu xnym, 
można dobrać funkcję Q np. jako Q = xn+1ym, dla której zachodzi:

 x y x y
n

x y
x

x y
n

x y yn m

A

n m

A

n md d d d d=
+

∂
∂

=
+∫∫ ∫∫ ∫

+
+1

1
1
1

1
1( )

Γ
 (27)

Analogicznie dla P = xnym+1 zachodzi:

 x y x y
m

x y
y

x y
m

x y xn m

A

n m

A

n md d d d d=
+

∂
∂

= −
+∫∫ ∫∫ ∫

+
+1

1
1
1

1
1( )

Γ
 (28)
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Z tych równań wynikają, z dokładnością do znaku, wszystkie poprzednio pokazane  
wzory (6)–(11).

4.1. Konsekwencje twierdzenia

Twierdzenie Greena prowadzi do niemal identycznych wzorów jak elementarne wypro-
wadzenie. Czysto matematyczne ujęcie problemu pokazuje nowe aspekty i w tym kontekście 
rozważyć należy: a) cięgłość funkcji podcałkowej, b) brzeg i jego opis.

4.1.1. Ciągłość
Funkcje P i Q muszą być klasy C1. Nie ma to znaczenia dla charakterystyk całego prze-

kroju, gdyż funkcja podcałkowa – wielomian cn,m definiowany przez (5) – jest klasy C∞. Jeśli 
oblicza się charakterystyki jedynie obszaru ściskanego, to funkcję podcałkową w całym ob-
szarze przekroju należałoby przedefiniować jako:

 c x y x y
n m

n m

, ( , ) =




0
 (29)

Funkcja doznaje skoku na osi obrotu, przy przejściu ze ściskania do rozciągania. Wtedy 
w całym obszarze całkowania funkcja może nie być nawet klasy C0 i nie można wprost zasto-
sować twierdzenia Greena. Obszar przekroju musi być podzielony na podobszary, w których 
związki konstytutywne są klasy C1.

W przypadku NL istnieje jeden punkt nieciągłości krzywej konstytutywnej, między ści-
skaniem i rozciąganiem, więc należy podzielić przekrój na część ściskaną i rozciaganą. W 
przypadku innych związków konstytutywnych może być więcej punktów nieciągłości i wte-
dy obszar przekroju trzeba podzielić na podobszary, w których funkcja s(e) jest dostatecznie 
gładka. Ogólnie podział na podobszary odbywa się przez znalezienie prostych dla których  
ε ε( , ) ,x y i

h=  dla każdej charakterystycznej wartości ei
h ,  gdzie wykres s(e) ma nieciągłość 

funkcji lub pierwszej pochodnej.
Problem ciągłości może być jeszcze istotniejszy w przypadku obliczania (całkowania) 

macierzy stycznej. Wtedy w funkcji podcałkowej występuje nie s(e) ale s'(e). Wymaga to 
podziału obszaru na fragmenty o ciągłości naprężeń C2.

Podział przekroju na strefy jest zależny od punktów nieciągłości związków konstytutyw-
nych. Z tego wynika też istotna wada wykorzystywania geometrii, gdyż trudno jest rozdzielić 
związki konstytutywne od sposobu całkowania ich w przekroju.

4.1.2. Brzeg i jego opis
Poprzednie wzory (6)–(11) dotyczyły całki z funkcji, która jest tylko fragmentem brzegu, 

pozostała część brzegu była uwzględniana niejawnie przez boki bądź podstawę trapezu, gdyż 
dawały one zerowe całki. Wymagało to z kolei odpowiedniego podziału brzegu.

Twierdzenie Greena wymaga obliczenia całki po krzywej zamkniętej, czyli po wszystkich 
fragmentach brzegu. W konsekwencji całkę po konturze zamkniętym należałoby rozumieć 

jako sumę całek = ∫∑∫ ∆ΓΓ ii

 po fragmentach brzegu DGi. W zamian nie ma potrzeby 

dokonywania jakiegokolwiek podziału. Ułatwia to algorytmizację, gdyż podział brzegu jest 
bardziej skomplikowany niż jednolite potraktowanie wszystkich fragmentów.

ściskanie
rozciąganie



99

W ujęciu twierdzenia Greena brzeg jest krzywą zorientowaną. Orientacja krzywej na 
płaszczyźnie jest przyjmowana jako obrót od osi x do y. Skutkuje to odmiennym znako-
waniem niż we wzorach (6)–(11), gdzie milcząco założono, że a < b. W przypadku użycia 
krzywej zorientowanej, brzeg obszaru z rys. 2 powinien być od b do a.

W ramach twierdzenia Greena przestaje się postrzegać brzeg jako funkcję x albo funkcję 
y. Jest tylko brzeg w pewnej parametryzacji. Jest to nieco mylące dla obszarów ograniczo-
nych łamanymi, gdyż dla prostej współrzędne x bądź y są najbardziej naturalną parametryza-
cją. Przestają one jednak odgrywać rolę argumentu i wartości funkcji.

Jednolite traktowanie wszystkich fragmentów brzegu jest największą praktyczną ko-
rzyścią, jaką wnosi twierdzenie Greena. Jak pokazano, wzory redukujące całkę powierzch-
niowa˛ do liniowej można otrzymać na innej drodze. Natomiast takie traktowanie brzegu 
umożliwia algorytmizację obliczeń dla dowolnie skomplikowanego przekroju. To zostanie 
pokazane w pkt. 5.

Dlatego taki opis brzegu wart jest wykorzystania również wtedy, gdy nie korzysta się  
z twierdzenia Greena. W szczególności pozwala on uogólnić podejścia używane przez Bone-
ta [1, 2], Dundara [7] czy Zupana [16] na dowolnie złożone przekroje.

4.2. Zestaw wzorów

Wzory wynikające z twierdzenia Greena umożliwiają obliczanie charakterystyk na wiele, 
równoważnych sposobów. Wybór jest dosyć arbitralny. Poniżej zestawiono te używane te  
w implementacji. Do oznaczeń obliczanej wielkości dodano symbol D, gdyż są to jedynie 
przyrosty, które w odróżnieniu od (6)–(11) nigdy nie występują samodzielnie.

 ∆A y x xp a b= −( )  (30)

 ∆S y y y y x xx a a b b a b= + + −
1
6

2 2( )( )  (31)

 ∆S x x x y yy a p b b a= + + −
1
12

42 2 2( )( )  (32)

 ∆J y y y x xx a p b a b= + + −
1
18

43 3 3( )( )  (33)

 ∆J x x x y yy a p b b a= + + −
1
18

43 3 3( )( )  (34)

 ∆D x y x y x y x xxy a a p p b b a b= ⋅ + ⋅ + ⋅ −
1
12

42 2 2( )( )  (35)

5.  Reprezentacja brzegu

Jeśli obszar przekroju jest prostą geometrycznie figurą, nie widać wyraźnie zalet wy-
korzystania twierdzenia Greena w porównaniu do elementarnych wzorów. Występujące  
w praktyce kształty przekroju bywają znacznie bardziej skomplikowane. Dla obszaru nie-
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wypukłego pojawiają się problemy z automatycznym podziałem na fragmenty. Dla obszaru 
niejednospójnego – z otworami w środku, por. rys. 3 (z lewej), pojawia się dodatkowy brzeg 
(bądź brzegi) wewnętrzny, analogiczny jak zewnętrzny, tyle że o przeciwnej orientacji.

Rys. 3. Warianty opisu obszaru wielospójnego: z wieloma brzegami bądź z jednym ciągłym 
brzegiem uzyskanym poprzez fikcyjne krawędzie (podwójne strzałki)

Fig. 3. Variants of multi-connected domain description: with multiple boundaries 
and with one boundary obtained by artificial boundaries (double arrows)

Możliwy jest również przekrój składający się z rozłącznych części, gdzie każda ma osob-
ny brzeg zewnętrzny. Jest to o tyle istotny przypadek, że jeśli przekrój nie jest wypukły, 
wtedy część ściskana takiego przekroju może składać się z rozłącznych części.

Zalety twierdzenia Greena ujawniają się właśnie wtedy, kiedy przez odpowiedni opis 
brzegu można jednolicie opisać wszystkie te skomplikowane przypadki.

5.1. Opis obszaru i jego brzegu

Możliwe są dwa podejścia. Jeden opisany przez [14] (a także stosowany przez Palucha), 
gdzie przechowuje się osobne listy brzegów, każda zawierająca liczbę punktów. Jeden ze-
wnętrzny – bądź więcej, jeśli obszar składa się z kilku rozłącznych podobszarów i kolejne 
brzegi wewnętrzne (o przeciwnym obiegu), o ile występują. Taka reprezentacja jest pokazana 
na rys. 3 (z lewej). W praktyce bywa to niedogodne, gdyż wymaga użycia bardziej złożonych 
struktur danych. Dlatego tutaj preferowany jest inny sposób.

Druga możliwość to wprowadzenie sztucznego brzegu między brzegami zewnętrznym  
a wewnętrznym, w postaci pary odcinków, od A do B i od B do A, przez co formalnie istnieje 
jeden ciągły brzeg – rys. 3 (z prawej). Brzeg fikcyjny nie zmienia wartości całki, gdyż wzdłuż 
pary krawędzi brzegu fikcyjnego funkcja podcałkowa jest ta sama, ale przeciwne są zwro-
ty przyrostów dx lub dy. W analogiczny sposób można wprowadzić brzeg fikcyjny między 
rozłącznymi częściami obszaru. Stosując brzeg fikcyjny, można uzyskać jedną ciągłą linię 
brzegu we wszystkich możliwych przypadkach. Dla algorytmów operujących na przekroju 
najbardziej nawet złożony obszar topologicznie nie różni się od wypukłego wieloboku. Do-
tyczy to zarówno operacji sumowania (obliczania całek), jak i operacji znajdowania części 
ściskanej. Bardzo ułatwia to operacje znalezienia części ściskanej, gdyż wszystkie operacje 
przeprowadza się tak, jak na jednym wieloboku wypukłym.
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5.2. Reprezentacja danych dla jednolitego przekroju
Przekrój jest reprezentowany przez wielobok opisujący przekrój. Ilość wierzchołków 

krzywej reprezentujących brzeg wieloboku jest zadana i nie zmienia się w trakcie obliczeń. 
W takiej sytuacji najbardziej neutralną reprezentacją w programie są macierze i wektory.

W algorytmie dane są reprezentowane przez tablicę (macierz) xy, w której wierszach są 
wpisane kolejne współrzędne xi i yi punktów brzegu. W tekście artykułu, z uwagi na zwar-
tość zapisu wierszami w tekście, użyto osobnych wektorów dla x i y zamiast odpowiednich 
kolumn macierzy xy.

Oprócz tablicy xy używany jest wektor brzeg, w którym są zapisane numery kolej-
nych punktów tworzących brzeg. Przy takiej reprezentacji kolejne odcinki brzegu są opisane 
przez numery kolejnych par punktów z wektora brzeg. Ostatni odcinek od Pn do P1 trzeba 
uwzględniać dodatkowo.

W przypadku prostego geometrycznie kształtu przekroju dodatkowy wektor brzeg jest 
zbędny. Jeśli w tablicy xy współrzędne wierzchołków wieloboku są wpisane w kolejno-
ści obiegu oraz każdy wierzchołek występuje jeden raz, to odpowiada to wartości tablicy 
brzeg w postaci kolejnych liczb naturalnych, czyli identycznej jak numery kolejnych wier-
szy macierzy współrzędnych.

Jeśli zostanie wprowadzony brzeg fikcyjny, to niektóre punkty występują dwa lub więcej 
razy. Jest więc racjonalne, aby oddzielić położenie punktu od jego występowania na brzegu. 
Również uniemożliwia to zmianę współrzędnych punktu występującego dwukrotnie, aby 
jeden punkt mógł mieć różne współrzędne.

Co ważniejsze, w przypadku charakterystyk strefy ściskanej taka organizacja danych daje 
wielką elastyczność, gdyż można pominąć wierzchołki rozciągane, nie usuwając ich z ta-
blicy. Zostanie to wykorzystane przy obliczeniach dla strefy ściskanej i pokazane w pkt. 6.

Dla przekroju pokazanego na rys. 4, zaczerpniętym z [7] oraz analizowanym przez autora 
[10], dane geometryczne w układzie współrzędnych w dolnym lewym rogu przedstawiają się 
następująco (dolne indeksy oznaczające pozycję na liście dodane są dla czytelności):
x={0.01 1502 1503 1004 1005 0.06}
y={0.01 0.02 1003 1004 1505 1506}
brzeg={11 22 33 44 55 66}

Rys. 4. Analizowany przekrój (wymiary w mm)
Fig. 4. Analysed example of cross-section (dimensions in mm)
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5.3. Reprezentacja dla przekroju złożonego
Dla przekroju złożonego z kilku materiałów na ogół potrzeba obliczyć charakterysty-

ki dla każdego materiału osobno, gdyż w dalszych obliczeniach te charakterystyki będą 
uwzględniane z jakąś wagą (typowo moduł Younga, por. (4)).

Przekrój złożony byłby opisywany poprzez zestaw wieloboków z których każdy opisuje 
część przekroju z jednego materiału. Wieloboki te nie powinny mieć części wspólnej, ewen-
tualnie za wyjątkiem brzegu fikcyjnego.

Typowym przykładem może być przekrój zespolony stalowo-betonowy, gdzie występo-
wałby wielobok opisujący część betonową oraz drugi wielobok opisujący geometrię profili 
stalowych. Analogicznie należałoby traktować przekrój żelbetowy ze zbrojeniem sztywnym.

5.3.1. Przekrój żelbetowy
Opis przekroju w postaci dwu wieloboków definiujących osobno kształt betonu i stali 

nie jest dobrą strategią w przypadku przekroju żelbetowego składającego się z betonu oraz 
prętów zbrojenia miękkiego. Zbrojenie występuje w postaci licznych prętów o niewielkich 
rozmiarach, więc opisanie każdego pręta łamaną wymagałoby użycia dużej liczby odcinków 
łamanej i długiego czasu obliczeń. Ponieważ pręty są z natury okrągłe, zbędny jest jawny 
opis kształtu. Bardziej efektywna jest reprezentacja przez wielobok opisujący cały przekrój 
oraz dane opisujące zbrojenie. Wystarcza tablica współrzędnych prętów oraz tablica średnic 
prętów.

Dla takiej reprezentacji przekroju żelbetowego potraktowanie wieloboku przekroju jako 
wieloboku definiującego beton daje zawyżone wartości charakterystyk, tzw. wartości brut-
to, gdyż powierzchnię rzeczywiście zajmowaną przez zbrojenie wlicza się do powierzchni 
betonu.

Różnice charakterystyk brutto i netto są zazwyczaj mało istotne dla całości przekroju, 
gdyż stal zajmuje niewielką część całego przekroju. Natomiast w przypadku obliczania cha-
rakterystyk dla części ściskanej przekroju te proporcje mogą się istotnie zmienić i różnica 
może być znacząca.

Istnieją trzy możliwości potraktowania zagadnienia. Pierwsza polega na ignorowaniu 
problemu. Charalampakis [4] krytykuje praktykę traktowania zbrojenia jako punktów po-
zbawionych powierzchni – por. Cedolin [3], Sousa [14] – co odpowiada uwzględnianiu zbro-

jenia w części ściskanej z modułem Younga (a + 1)Eb, gdzie α = E
E

s

b .

Druga wywodzi się z koncepcji analitycznej, gdy w strefie ściskanej zbrojenie uwzględ-
nia się z modułem Younga (a − 1)Eb a w rozciąganej z mnożnikiem a.

Trzecia polega na rozdzieleniu obliczeń dla obu materiałów. Oblicza się charakterystyki 
brutto dla betonu i odejmuje charakterystyki betonu dla kół zajmowanych przez zbrojenie. 
Charakterystyki dla stali oblicza się bez żadnych mnożników.

Wyniki są równoważne drugiej koncepcji, ale z punktu widzenia programowania jest  
to lepsza strategia. Charakterystyki dla stali i betonu stają się niezależne, więc łatwo poddać 
je modyfikacji.



103

5.4. Algorytm charakterystyk

Algorytm obliczania charakterystyk podany na rys. 5 polega na obliczaniu przyrostów 
wg wzorów (30)–(35) dla kolejnych odcinków tworzących brzeg obszaru.

Tablica brzeg zawiera kolejne punkty brzegu, więc para kolejnych punktów definiuje 
odcinek. Osobnego uwzględnienia wymaga jedynie ostatni zamykający odcinek od Pn do P1. 
To jest realizowane w instrukcji z adnotacją „cyklicznie”, gdzie po osiągnięciu końca wekto-
ra wraca się na pozycję pierwszą.

Dla znanych numerów punktów początkowego a  i końcowego b  dla danego odcinka  
z tablicy xy pobierane są współrzędne początku xa i ya odcinka, końca xb i yb oraz obliczane 
współrzędne punktu w środku xp i yp.

Dla tych wszystkich współrzędnych obliczane są przyrosty według wzorów (30)–(35). 
Przyrosty te dodawane są do odpowiednich wielkości całkowitych.

Wyzeruj charakterystyki
for i = 1 to rozmiar tablicy brzeg do
a=brzeg(i)
b=brzeg(i+1) (cyklicznie)
xa = xy (a, 1) ya = xy (a, 2)
xb = xy (b, 1) yb = xy (b, 2)
oblicz xp, yp
oblicz przyrosty wg. wzorów (30)–(35)
dodaj przyrosty do wielkości całkowitych

end for
{Tylko w przypadku strefy ściskanej}
if A < 0 then

Wyzeruj charakterystyki – por. pkt. 6.3
end if

Rys. 5. Algorytm obliczania charakterystyk geometrycznych  
dla wieloboku zadanego przez ciąg punktów

Fig. 5. Polygon moment of area computing algorithm

Obliczanie charakterystyk strefy ściskanej formalnie nie różni się niczym, jeśli zamiast 
wieloboku, opisującego cały przekrój przekazany zostanie do obliczeń wielobok opisujący 
strefę ściskaną przekroju. W rzeczywistości dane muszą być odpowiednio zorganizowane. 
Specyfikę opisu zbrojenia już poruszono. Inne zależności wynikające z użycia ogólnego 
algorytmu obliczania charakterystyk do części ściskanej przekroju zostaną podane później  
w punkcie 6.3.

6.  Algorytm wyznaczania strefy ściskanej

Przedstawiony zostanie tutaj najprostszy koncepcyjnie – niekoniecznie najbardziej wy-
dajny – algorytm polegający na trzech przebiegach listy punktów brzegu. Jest on podobny 
do [14], gdzie jednak został bardzo lakonicznie potraktowany. Tutaj zostanie opisany na tyle 
szczegółowo, aby można było go zaimplementować.
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Zadanie wyznaczenia strefy ściskanej jest zadaniem czysto geometrycznym. Obszar (tu-
taj wielobok) przekroju jest w części ściskany, a w części rozciągany. Wielobok opisujący 
obszar rozciągany jest w tym przypadku nieistotny, więc zadanie sprowadza się do znalezie-
nia jedynie jednego wieloboku – opisującego część ściskaną.

Granicą między częścią ściskaną a rozciąganą jest oś obrotu, gdzie odkształcenia są zero-
we. Równanie osi obrotu można uzyskać z (1) i opisuje ono prostą.

Równoważnie można więc sformułować to zadanie: wyznaczyć nowy wielobok leżący 
po zadanej stronie prostej.

Poszukiwany wielobok będzie składał się z (części) punktów wieloboku przekroju 
i punktów przecięcia brzegu z osią obrotu. Znalezienie punktów wieloboku w przypadku 
obliczeń analitycznych nie sprawia żadnych kłopotów, widoczne są relacje geometryczne 
i topologiczne. Z punktu widzenia algorytmu realizowanego przez komputer zadanie jest  
o wiele trudniejsze.

Analogiczny problem występuje w geometrii obliczeniowej, gdzie do badania po której 
stronie prostej leży dany punkt używa się iloczynu wektorowego. Jeśli prosta jest zadana 
przez dwa (uporządkowane) punkty A i B i należy sprawdzić po której stronie znajduje się 
punkt C, to zwrot wektora AB AC

® ®
×  określa położenie. Jest to prosty test ale niestety za-

wodny.
Jeśli punkt B leży dostatecznie blisko prostej, to z powodu skończonej dokładności aryt-

metyki procesora, wartość jest zerowa. Wtedy nie można stwierdzić, po której stronie prostej 
leży zadany punkt. Prowadzi to do bardzo skomplikowanych rozwiązań, typu arytmetyka 
adaptacyjna zaproponowana przez Shewchuka [13].

W przypadku wyznaczania strefy ściskanej można częściowo uniknąć problemu, korzy-
stając z wartości odkształceń. Płaszczyzna odkształceń (1) przecina płaszczyznę przekroju 
na osi obrotu. Odkształcenia są ujemne w części ściskanej, a dodatnie w części rozciąganej. 
Zamiast badać położenie punktu, wygodniej sprawdzić znak odkształceń.

Nie jest to recepta na arytmetykę procesora. Raczej skutki błędów zaokrągleń są inne.  
W geometrii obliczeniowej jeśli punkt (pixel), który jest zakryty płaszczyzna˛ (leży we-
wnątrz zakrytego obszaru) pojawi się na rysunku, to jest to widoczna wada. Jeśli punkt ob-
szaru ściskanego znajdzie się, w wyniku błędów zaokrągleń, w obszarze rozciąganym, to 
wpływ tego niewielkiego przesunięcia na charakterystyki geometryczne jest niezauważal- 
ny. Nie oznacza to, że problem przestaje istnieć. Dalej, przy poszczególnych krokach algo-
rytmu, podano komentarz dotyczący tego, jakie skutki może mieć to zjawisko.

Algorytm wyznaczania strefy ściskanej nie musi być wydajny obliczeniowo. Jego zło-
żoność wynosi i tak O(n), a liczba punktów jest niewielka – typowy przekrój ma kilka, kil-
kanaście punktów. Nawet bardzo dokładnie zdyskretyzowany brzeg krzywoliniowy będzie 
miał rzędu tysiąca punktów. Dopiero przy wielokrotnym poszukiwaniu strefy ściskanej,  
np. przy wyznaczaniu obwiedni nośności przekroju wydajność algorytmu może mieć zna-
czenie.

Opisując algorytm, będzie jednocześnie pokazywane jego działanie na przykładzie  
podanym na rys. 4. Aby zilustrować działanie, potrzeba wcześniej ustalić reprezentację da-
nych.
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6.1. Reprezentacja danych w programie

W przypadku wyznaczania strefy ściskanej ilość wierzchołków wieloboku opisującego 
strefę ściskaną nie jest znana. Może zarówno maleć, jak i rosnąć, w stosunku do ilości wierz-
chołków całego wieloboku.

Wymaga to użycia jakiejś formy dynamicznych struktur danych. Obliczenia nie są skom-
plikowane, najistotniejsze okazują się być operacje na strukturach danych. Algorytm w du-
żym stopniu jest przez nie określony.

Naturalną reprezentacją staja się w tym przypadku listy. Jednak użycie list nie jest zbyt 
łatwą techniką, nie wszystkie języki programowania posiadają taką możliwość. Istnieje dłu-
ga tradycja używania w tym celu macierzy o rozmiarze większym niż początkowe dane.  
To daje możliwość dopisywania dodatkowych danych na końcu tablicy. Ceną, jaką płaci się 
za to uproszczenie, jest konieczność zabezpieczenia się przed przekroczeniem końca tab- 
licy oraz problem wyboru, ile dodatkowego miejsca zostanie zarezerwowane.

Jeszcze inną możliwością jest wykorzystanie tablic o zmiennym rozmiarze, które w razie 
potrzeby powiększają swój rozmiar. Niektóre języki udostępniają takie typy danych. W tej 
konwencji będą formułowane dalsze algorytmy. Uzupełnienie algorytmu o deklarację roz-
miaru i zabezpieczenie przed przekroczeniem jest rutynowym zadaniem i zostanie tutaj po-
minięte.

Dane w postaci tablic xy i brzeg zawierają te same wartości co w punkcie 5.2, ale teraz 
reprezentacja jest nieco inna. O ile wektor brzeg opisujący wierzchołki całego przekroju 
ma ustalony i niezmienny rozmiar, o tyle tablica xy musi umożliwiać dopisywanie nowych 
punktów, więc wymaga stosownej reprezentacji.

Niezbędne są też zadane parametry określające oś obrotu (1). W przykładzie przyjęto:  

e0 = 10−3, κ y = − ⋅ −3 0137 10 13.
m

 i κx = − ⋅ −6 849 10 13. .
m

Wierzchołki wieloboku opisującego część ściskaną będą zapisywane najpierw do wekto-
ra tymczasowego tmp a następnie do nowego wektora nowy_brzeg. Ich rozmiar nie jest 
znany na początku.

Potrzebny będzie też wektor eps do przechowywania wartości odkształceń we wszyst-
kich wyznaczonych punktach. Jego rozmiar jest identyczny jak rozmiar xy, włącznie z ilo-
ścią dostępnego miejsca.

6.2. Opis algorytmu

Przebieg 1. Pierwszy przebieg ogranicza się do obliczenia odkształceń w każdym punk-
cie występującym w tablicy xy. Obliczona wartość e jest wpisywana na odpowiednią pozy-
cję wektora eps. Z punktu widzenia opisu algorytmu istotny jest znak, więc poniżej wpisano 
jedynie znaki odkształceń.

eps={ (+)1 (+)2 (–)3 (+)4 (–)5 (–)6 }

W zasadzie niemal niemożliwa jest sytuacja, że natrafia się na wartość zerową. Jest  
to bardzo rzadkie (reprezentacja wartości 0.0 jest specjalna), jednak nie można tego wyklu-
czyć.
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Przebieg 2. W drugim przebiegu punkty brzegu z tablicy brzeg są przepisywane do 
tablicy tmp oraz uzupełniane – w kolejności występowania – o punkty, gdzie oś obrotu 
przekroju przecina brzeg.

Brane są pary kolejnych punktów (czyli odcinek) z wektora brzeg i badany jest znak  
ea · eb. Ujemny – dokładnie ujemny a nie ≤ 0, teoretycznie możliwe jest, że w punkcie jest ze-
rowe odkształcenie – świadczy o istnieniu punktu pośredniego, o współrzędnych x y,  gdzie 
e = 0. Należy wyznaczyć położenie tego punktu i wpisać na listę między końce odcinka.

Przy wyznaczaniu położenia punktu pośredniego można wykorzystać zależność, że 
wszystkie wielkości zmieniają się liniowo, więc zachodzi dla t ∈ [0, 1].
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y t y t y y
t t

a b a

a b a

a b a

( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )

= + −

= + −
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 (36)

Z trzeciego równania można wyznaczyć t  dla którego e = 0

t a

a b
=

−
ε

ε ε

Znając t ,  można obliczyć współrzędne punktu pośredniego, x x t y y t= =( ), ( ),  
korzystając z dwu pierwszych równań (36).

Rys. 6. Wielobok przekroju oraz przekrój z osią obrotu i wyznaczonymi punktami pośrednimi
Fig. 6. Cross-section polygon and polygon with axis of rotatation and with midpoint

Do tablicy współrzędnych xy dopisywany jest kolejny punkt, do tablicy nowego kon-
turu tmp wpisywany jest poprzedni punkt oraz wyznaczony punkt pośredni. Do tablicy 
odkształceń eps, wpisywana jest zerowa wartość odkształcenia, przy czym jest istotne, aby 
wpisywać wartość 0.0, a nie wartość e obliczoną dla x yi .  Ta ostatnia może z powodu 
błędów zaokrągleń byc nieco różna od zera (zero numeryczne) natomiast wartość zerowa jest 
używana jako charakterystyczna w dalszej części algorytmu.

Tutaj ujawnia się znowu problem skończonej dokładności arytmetyki. Jeśli w pewnym 
punkcie Pk wartość odkształceń jest prawie zero (zero numeryczne), to współrzędne x yi  
mogą numerycznie nie różnić się od xk i yk, ale formalnie pojawi się na brzegu nowy punkt, 
który geometrycznie pokrywa się z już istniejącym.
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Pojawienie się podwójnego punktu na brzegu, z uwagi na budowę wzorów (30)–(35) 
nie wpłynie w żaden sposób na charakterystyki, gdyż wszędzie występuje mnożenie przez 
długość. Możliwość pojawienia się podwójnego punktu nie przeszkadza na etapie obliczeń, 
natomiast stwarza problemy przy próbie powrotu do reprezentacji bez brzegu fikcyjnego 
(wykonywania rysunków).

Po zrealizowaniu drugiego kroku algorytmu, jak to zostało pokazane na rys. 6 (z prawej), 
dane rozwiązanego przykładu przedstawiają się tak, że tablica xy zawiera punkty:

x={ 0.01   1502   1503   1004   1005   0.06   1507   104.548   1009   0.010 }

y={ 0.01   0.02   1003   1004   1505   1506   807   1008   1029   14610 }

Po modyfikacji tablica odkształceń zawiera nastepujące wartości:

eps={ (+)1  (+)2  (–)3  (+)4  (–)5  (–)6  (=)7  (=)8  (=)9  (=)10 }

Tablica tmp zawiera następujące punkty:

tmp={ 11  22  73  34  85  46  97  58  69  1010 }

{Krok 1}
for i = 1 to ilość wierszy tablicy xy do

oblicz e z równania (1)
eps(i)= e

end for
{Krok 2}
for i = 1 to rozmiar tablicy brzeg do
a=brzeg(i)
b=brzeg(i+1)(cyklicznie)
wpisz a na koniec tablicy tmp
if ea × eb < 0 then

oblicz x y,

wpisz punkt pośredni x y,  na koniec tablicy xy, pozycja p
wpisz p na koniec tablicy tmp
wpisz eps(p)=0.0

end if
end for
{Krok 3}
c=1;
for a = 1 to rozmiar tablicy tmp do

if eps(a) ≤ 0 then
nowy_brzeg(c)=tmp(a)
c=c+1

end if
end for

Rys. 7. Algorytm wyznaczania strefy ściskanej
Fig. 7. Algorithm for finding the cross-section compressed region
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Przebieg 3. W trzecim przebiegu przepisana zostaje lista punktów brzegu tmp do trze-
ciego wektora nowy_brzeg, z pominięciem punktów, gdzie e > 0 (rozciąganie, zero to 
punkty graniczne), czyli przepisywane są punkty dla których e ≤ 0.

Po wykonaniu trzeciego kroku algorytmu, co pokazano na rys. 8, tablica xy zawiera 
następujące punkty:

x={ 0.01   1502   1503   1004   1005   0.06   1507   104.548   1009   0.010 }

y={ 0.01   0.02   1003   1004   1505   1506   807   1008   1029   14610 }

Tablica nowy_brzeg zawiera następujące punkty:

nowy_brzeg={ 71  32  83  44  95  56  67  108 }

Warto zwrócić uwagę, że krawędź od P10 do P7 nie składa się z osobnych części P10P9, 
P9P8 i P8P7. Jest jednym odcinkiem.

Rys. 8. Wielobok wyznaczonego obszaru ściskanego  
oraz widok części ściskanej przekroju

Fig. 8. Determined polygon of compressed region and real compressed region  
of cross-section

Całość operacji, wszystkie przebiegi zestawiono na rys. 7. Po zrealizowaniu algorytmu  
w wektorze nowy_brzeg są punkty brzegu obszaru ściskanego. Opis obszaru ściskanego 
jest w dokładnie takiej samej formie jak opis przekroju. Tablicę xy oraz wektor nowy_
brzeg można przekazać jako dane opisujące przekrój do algorytmu obliczającego charakte-
rystyki geometryczne podanego na rys. 5.

Taka reprezentacja danych jest szczególnie efektywna w przypadku iteracji, czyli poszu-
kiwania równowagi dla kolejnych przybliżeń osi obrotu, gdyż w tablicy xy są stale wierz-
chołki całego przekroju. Dopisywanie odbywa się zawsze poza zakresem, gdzie znajdują się 
wierzchołki przekroju. Kolejne iteracje można wykonywać na tej samej tablicy, nadpisując 
punkty pośrednie.

Tablica xy jest jedna, ale wektor (lista) brzeg opisuje cały przekrój, a lista nowy_
brzeg część ściskaną.
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6.3. Powiązanie obu algorytmów

Przy tak zorganizowanych danych wejściowych funkcja obliczająca charakterystyki  
(rys. 5) jest niezależna od innych części – można jej używać do obliczania dowolnego prze-
kroju, w całości bądź w części. Jednak możliwość użycia jej do obliczania charakterystyk 
części ściskanej wymaga dostosowania do specyficznego kontekstu.

Dla charakterystyk całego przekroju pole powierzchni powinno być dodatnie. Wartość 
zerowa traktowana jest jako błąd danych, gdyż oznacza to brak przekroju. Dla charakterystyk 
części ściskanej cały przekrój może być rozciągany, a więc pole powierzchni części ściskanej 
może być zerowe, co jest poprawnym wynikiem.

Możliwe jest również, że ściskanie występuje jedynie w obszarach miary zero. Takie zde-
generowane obszary generują listę punktów brzegu składającą się z mniej niż trzech punk-
tów. Należy zabezpieczyć się przed próbą obliczeń dla listy brzegu składającego się z mniej 
niż trzy punkty. W szczególności niebezpieczny jest przypadek pustej listy punktów – algo-
rytm charakterystyk (rys. 5) nie załamuje się i daje poprawne wyniki już dla jednego punktu.

Nie wyczerpuje to listy możliwych problemów.

6.3.1. Trójkąt o niewłaściwej orientacji. Błąd wyznaczenia strony
Możliwe jest nawet uzyskanie ujemnej wartości pola powierzchni. Jest to kolejny skutek 

skończonej precyzji arytmetyki procesora, kiedy punkt przecięcia zostanie wyznaczony po 
niewłaściwej stronie brzegu i w efekcie obszar będzie miał odwrotną orientację. Ponieważ 
efekt ten ujawnia się jedynie w przypadkach, kiedy obszar ściskany jest bardzo bliski zeru, 
należy to traktować jako brak przekroju ściskanego. W konsekwencji, procedurę obliczającą 
charakterystyki należałoby uzupełnić o warunek, że jeśli A < 0 to wartości wszystkich cha-
rakterystyk są zerowe, co jest uwzględnione na rys. 5.

6.4. Uogólnienie

Algorytm wyznaczania strefy ściskanej daje się w sposób naturalny uogólnić na dowolne 
związki konstytutywne dane przedziałami. Wymagany jest wtedy podział przekroju na strefy, 
gdzie obowiązuje jeden z przedziałów związków konstytutywnych. Modyfikacji wymaga 
jedynie warunek na punkty pośrednie do postaci ( )( ) ,ε ε ε εa i

h
b i

h− − < 0  gdzie wielkości ei
h

 
określają punkty charakterystyczne związków konstytutywnych.

W przypadku związków odcinkowo-liniowych poprzez charakterystyki można wyrazić 
wszystkie potrzebne wielkości przekrojowe. Jeśli związki nie są liniowe w danym przedzia-
le, obliczanie charakterystyk na ogół nie wystarcza do rozwiązania zadania, jednak podział 
na strefy jest dalej użyteczny.

W przypadku podziału na strefy pojawia się dodatkowy problem; dla jednorodnego stanu 
odkształcenia będącego którąś z wartości ei

h  otrzymuje się podwójne wyniki. Można tego 
uniknać, znajdując w pierwszym przebiegu emin i emax. Jeśli się nie różnią, to jest to stan jed-
norodny.
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7.  Wnioski

Obliczanie charakterystyk strefy ściskanej przekroju jest efektywniejsze, kiedy zostanie 
rozdzielone na dwa etapy: wyznaczenie strefy ściskanej oraz obliczanie charakterystyk.

W artykule do obliczania charakterystyk wykorzystano całki brzegowe zamiast po-
wierzchniowych, co bardzo upraszcza i przyspiesza obliczenia.

Wyprowadzono na drodze elementarnej zestaw wzorów służących od obliczania charak-
terystyk, dodatkowe uproszczenia w wyprowadzeniach były możliwe dzięki wykorzystaniu 
kwadratury Simpsona w nietypowej roli.

Pokazano, że równoważne wzory można otrzymać wykorzystując twierdzenie Greena. 
Jednak najważniejszą korzyścią, jakie wnosi to twierdzenie, jest sposób traktowania brzegu, 
dzięki któremu najbardziej nawet złożony przekrój topologicznie nie różni się od wypukłego 
wieloboku.

Szczegółowo potraktowano reprezentacje˛ danych niezbędnych do opisu brzegu przekro-
ju. Zestawiono dokładny algorytm obliczania charakterystyk geometrycznych obszaru. Opi-
sano współpracujący algorytm wyznaczania strefy ściskanej przekroju. Poruszono problemy 
numeryczne występujące przy realizacji tego typu algorytmów.

Artykuł szeroko opisuje kwestie obliczania charakterystyk strefy ściskanej dla przekroju, 
którego brzeg daje się opisać łamanymi, jednak zdaniem Autora, brakuje algorytmu – wraz 
z reprezentacją danych – który uwzględniałby występowanie na brzegu kilku fragmentów 
łuku kołowego.

L i t e r a t u r a

[1] B o n e t  J.L., B a r r o s  M.H.F.M, R o m e r o  M.L., Comparative  study  of  analytical  and 
numerical algorithms for designing reinforced concrete sections under biaxial bending, Computers 
& Structures, 84(31–32), 2006, 2184-2193.

[2] B o n e t  J.L., R o m e r o  M.L., M i g u e l  P.F, F e r n a n d e z  M.A., A  fast  stress  integration 
algorithm  for  reinforced concrete  sections with axial  loads and biaxial bending, Computers & 
Structures, 82(2–3), 2004, 213-225.

[3] C e d o l i n  L., C u s a t i s  G., E c c h e l i  S., R o v e d a  M., Capacity  of  Rectangular  Cross 
Sections under Biaxially Eccentric Loads, ACI Structural Journal, 105(2), 2008, 3-4.

[4] C h a r a l a m p a k i s  A.E., K o u m o u s i s  V.K., Ultimate  strength  analysis  of  composite 
sections under biaxial bending and axial load, Advances in Engineering Software, 39(11), 2008, 
923-936.

[5] D i a s  d a  S i l v a  V., B a r r o s  M.H.F.M, J ú l i o  E.N.B.S., F e r r e i r a  C.C., Closed form 
ultimate  strength  of  multi-rectangle  reinforced  concrete  sections  under  axial  load  and  biaxial 
bending, Computers and Concrete, 6(6), 2009, 505-521.

[6] D i  L u d o v i c o  M., L i g n o l a  G.P., P r o t a  A., C o s e n z a  E., Nonlinear  Analysis  of 
Cross Sections under Axial Load and Biaxial Bending, ACI Structural Journal, 107(4), 7/8, 2010,  
390-399.

[7] D u n d a r  C., T o k g o z  S., T a n r i k u l u  A.K., B a r a n  T., Behaviour  of  reinforced  and 
concrete-encased composite columns subjected to biaxial bending and axial load, Building and 
Environment, 43(6), 2008, 1109-1120.

[8] I z z u d d i n  B.A., S i y a m  A.A.F.M., L l o y d - S m i t h  D., An  efficient  beam-column 
formulation for 3D reinforced concrete frames, Computers & Structures, 80(7-8), 2002, 659-676.



111

 [9] K a w a k a m i  M., G h a l i  A., Time-Dependent  Stresses  in  Prestressed  Concrete  Sections  
of General Shape, PCI Journal, 41, 5-6, 1996, 96-102.

[10] M a t u s z a k  A., Algorytm  wyznaczania  strefy  ściskanej  w  zagadnieniu  zakotwień  oraz  
w  przypadku  przekroju  żelbetowego  projektowanego  według  NL, Czasopismo Techniczne, 
108(2-B), 2011, 49-78.

[11] P a l u c h  M., Mechanika teoretyczna, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Skrypt, 1988.
[12] S f a k i a n a k i s  M.G., Biaxial bending with axial force of reinforced, composite and repaired 

concrete  sections  of  arbitrary  shape  by  fiber  model  and  computer  graphics, Advances in 
Engineering Software, 33(4), 2002, 227-242.

[13] S h e w c h u k  J.R., Robust Adaptive Floating-Point Geometric Predicates, Proceedings of the 
Twelfth Annual Symposium on Computational Geometry, Association for Computing Machinery, 
maj 1996, 141-150.

[14] S o u s a  J.B.M., C e r e n o  F.D.G., M u n i z , Analytical integration of cross section properties 
for numerical analysis of reinforced concrete, steel and composite frames, Engineering Structures, 
29(4), 2007, 618-625.

[15] Z a k  M.L., Computer  analysis  of  reinforced  concrete  sections  under  biaxial  bending  and 
longitudinal load, ACI Structural Journal, 90(2), 3-4, 1993, 163-169.

[16] Z u p a n  D., S a j e  M., Analytical integration of stress field and tangent material moduli over 
concrete cross-sections, Computers & Structures, 83(28-30), 2005, 2368-2380.





EDYTA PIĘCIORAK*, MAREK PIEKARCZYK**

WYZNACZANIE EFEKTYWNEGO PRZEKROJU 
ZGINANEJ BLACHY TRAPEZOWEJ 
W UJĘCIU NORMY PN-EN 1993-1-3

DETERMINATION OF EFFECTIVE CROSS-SECTION 
FOR TRAPEZOIDAL SHEET IN BENDING 

ACCORDING TO PN-EN 1993-1-3 STANDARD

S t r e s z c z e n i e

W artykule przedstawiono wraz z komentarzem algorytm oraz przykłady obliczeniowe wyzna-
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1.  Wstęp

Blachy trapezowe, które będąc dźwigarami powierzchniowymi wykonanymi z płaskich 
blach przez ich kształtowanie na zimno, wykazują specyficzne właściwości wymagające 
sprawdzania stanów granicznych nośności i użytkowalności z uwzględnieniem różnych form 
niestateczności, a także interakcji tych form [2–7]. Duża smukłość ścianek powoduje, że są 
one narażone na miejscową, dystorsyjną oraz ogólną utratę stateczności. Niestateczność miej-
scowa związana jest z utratą stateczności powierzchni środkowej płyt składowych elementu 
cienkościennego bez zmiany położenia naroży przekroju. Postać dystorsyjna występuje wte-
dy, gdy grupa przylegających do siebie ścianek wybacza się, co powoduje przemieszczenia 
niektórych naroży. Przy niestateczności ogólnej zmianie położenia ulegają wszystkie naroża 
przekroju pręta. Wpływ niestateczności miejscowej jak również dystorsyjnej uwzględnia się 
w wymiarowaniu, sprowadzając cechy geometryczne przekroju rzeczywistego do cech geo-
metrycznych przekroju zastępczego, ustalonego wskutek redukcji rzeczywistych szerokości 
ścianek do szerokości współpracujących, co wymaga, jak się wydaje szerszego komentarza 
(szczególnie w przypadku skomplikowanego kształtu przekroju). Poniżej omówiono algo-
rytm wyznaczania przekroju efektywnego blachy trapezowej wraz z usztywnieniami pośred-
nimi w pasach i środniku wg PN-EN 1993-1-3 [1] ujęty tu w punktach od 2 do 6 i odwołujący 
się do oznaczeń przyjętych w tej normie oraz podano przykłady obliczeniowe dla wybranego 
przekroju o złożonej geometrii.

2.  Określanie wymiarów przekrojów poprzecznych

Jeśli nie podano inaczej, wymiary całkowite (gabarytowe) elementów giętych z blach na 
zimno, takie jak: całkowita szerokość b, całkowita wysokość h, wewnętrzny promień gięcia 
r oraz inne wymiary zewnętrzne oznaczone symbolami bez indeksów c lub d są mierzone do 
lica materiału, jak pokazano na rys. 1.

Rys. 1. Umowna szerokość części płaskich pasów  [1]
Fig. 1. Notional flat width of plane elements [1]
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Pozostałe wymiary profilowanych na zimno kształtowników i blach oznaczone symbo-
lami z indeksami takimi jak hw lub sw są mierzone albo do linii środkowej ścianki, albo do 
punktu środkowego naroża, jak pokazano na rysunku 2.

W przypadku elementów nachylonych, takich jak środniki blach fałdowych, wysokość 
ukośną sw mierzy się równolegle do linii spadku. Spadek wyznacza linia prosta przechodząca 
przez punkty przecięcia pasów ze środnikiem.

Rys. 2. Umowna szerokość części płaskich środnika [1]
Fig. 2. Notional flat width for a web [1]

3.  Określanie grubości i odchyłki grubości ścianek

Postanowienia dotyczące wymiarowania blach profilowanych podane w normie [1] sto-
suje się do stali w określonych zakresach grubości rdzennych tcor. Zalecane zakresy tych 
grubości dla blach i elementów są następujące: 0,45 mm ≤ tcor ≤ 15 mm. Można stosować 
materiał cieńszy lub grubszy, pod warunkiem, że projektowanie (wyznaczanie nośności) jest 
wspomagane badaniami.

Grubość obliczeniową  t przy uwzględnieniu pkt. 3.2.4.(4) i (5) normy [1] przyjmuje się 
zależnie od grubości rdzenia tcor jak następuje:

 t = tcor jeśli tol ≤ 5% (1)

 t t tol
cor=

−100
95

jeśli tol > 5% (2)

przy czym:

 tcor = tnom – tmetallic_coatings (3)

gdzie:
tcor – grubość rdzenia blachy,
tol – odchyłka ujemna w procentach,
tnom – grubość nominalna blachy po profilowaniu,
tmetallic_coatings – grubość zewnętrznych powłok blachy; w przypadku typowej powłoki 

cynkowej Z 275: tzinc = 0,04 mm.
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4.  Sprawdzenie proporcji geometrycznych przekroju poprzecznego

Zasady obliczeń podane w normie PN-EN-1993-1-3 [1] opracowane zostały dla elemen-
tów o przekrojach poprzecznych, których smukłości ścianek spełniają warunki określone  
w tabeli 5.1 tejże normy. Wartości graniczne podane poniżej na rys. 3 i w tabeli 5.1 [1] okre-
ślają zakres stosowania, dla którego uzyskano wystarczające dane doświadczalne i weryfi-
kację eksperymentalną.

Rys. 3. Maksymalne stosunki szerokości do grubości [1]
Fig. 3. Maximum width-to-thickness ratios [1]

Można również stosować przekroje o większych smukłościach ścianek, o ile ich nośność 
oraz zachowanie w stanie granicznym użytkowalności są zweryfikowane eksperymental-
nie i/lub obliczeniowo, a wyniki są potwierdzone odpowiednią liczbą prób. W przeciwnym 
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wypadku zachodzi potrzeba wykonania badań doświadczalnych zgodnie z załącznikiem A 
normy [1], które wraz z programami numerycznymi MES wspomagają normowe określenie 
nośności tych blach [8, 9].

Przykład obliczeniowy nr 1

Sprawdzić, czy proporcje wymiarów przekroju poprzecznego blachy trapezowej jak na 
rysunku 4 o grubości 1,0 mm i powłoce cynkowej Z 275 pozwalają na zastosowanie do obli-
czeń przepisów normy PN-EN 1993-1-3 [1].

Rys. 4. Przekrój poprzeczny blachy trapezowej
Fig. 4. Cross-section of a trapezoidal sheet

Ustalenie grubości obliczeniowej blachy trapezowej

Według wzorów (1)–(3):
t = tcor = tnom – tmetallic_coatings = 1,0 – 0,04 = 0,96 mm

gdzie:
tnom = 1,0 mm,
tmetallic_coatings = tzinc = 0,04 mm.

Sprawdzenie proporcji geometrycznych przekroju poprzecznego blachy

Dla półki górnej:

b
t
= = <
115
0 96

119 79 500
,

,

gdzie wg rys. 4: b = 115 mm, wg obliczeń: t = 0,96 mm.
Dla półki dolnej:

d
t
= = <
65
0 96

67 71 500
,

,

gdzie wg rys. 4: d = 65 mm, wg obliczeń: t = 0,96 mm.

Dla środnika:
45° ≤ f = 69,4° ≤ 90°

h
t
= = < ⋅ =
133 7
0 96

139 27 500 468 03,
,

, sin( ) ,φ

gdzie wg rys. 4: h = 133,7 mm, f = 69,4°, wg obliczeń: t = 0,96 mm.
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Wniosek: Proporcje wymiarowe przekroju poprzecznego blachy trapezowej jak na ry-
sunku 4 o grubości 1,0 mm pozwalają na zastosowanie do obliczeń przepisów PN-EN-1993- 
-1-3 [1].

5.  Uwzględnianie wpływu zaokrąglania naroży przekroju poprzecznego

Zaokrąglone naroża przekrojów poprzecznych elementów z kształtowników i blach pro-
filowanych na zimno komplikują obliczenia charakterystyk geometryczno-wytrzymałościo-
wych. W celu ułatwienia obliczeń tych charakterystyk w zapisach normowych dopuszczono 
uproszczenie geometrii przekroju, eliminując z przekroju zaokrąglenia naroży, a pozosta-
wiając ścianki płaskie o umownej szerokości bp , wg pkt. 5.1 jak pokazano przykładowo 
w normie [1] na rysunkach 5.1 i 5.2 oraz na rysunku 6 niniejszej pracy. Zawsze powinno 
się uwzględniać wpływ zaokrąglenia naroży na cechy decydujące o sztywności przekro-
ju. Wpływ zaokrąglenia naroży można pominąć przy określaniu nośności przekroju tylko  
w przypadku spełnienia przez promień wewnętrzny r następujących warunków:

 r ≤ 5t (4)

 r ≤ 0,10bp (5)

gdzie (por. rys. 1):
r –  promień wewnętrzny zagięcia naroża,
t – grubość ścianki,
bp – umowna szerokość części płaskiej przekroju o ostrych narożach.

Jeśli warunek (4) lub (5) nie jest spełniony, to wpływ zaokrąglenia naroży powinien być 
uwzględniony przy wyznaczaniu cech geometrycznych przekroju. Można to uczynić reduku-
jąc cechy analogicznego przekroju o ostrych narożach za pomocą następujących zależności 
przybliżonych [1]:

 Ag ≈ Ag,sh (1 – d) (6)

 Ig ≈ Ig,sh (1 – 2d) (7)

 Iw ≈ Iw,sh (1 – 4d) (8)

 δ

φ

= =

=

∑

∑
0 43

901

1

,

,

r

b

j
j

j

n

p i
i

m



 (9)

gdzie:
Ag – pole przekroju poprzecznego brutto,
Ag,sh – wartość Ag dla przekroju o ostrych narożach,
bp,i – umowna szerokość części płaskiej i przekroju o ostrych narożach,
Ig – moment bezwładności przekroju brutto,
Ig,sh – wartość Ig dla przekroju o ostrych narożach,
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Iw – wycinkowy moment bezwładności przekroju brutto,
Iw,sh – wartość Iw dla przekroju o ostrych narożach,
f – kąt zagięcia (blachy) w narożu (por. rys. 2),
m – liczba części płaskich,
n – liczba części zakrzywionych,
rj – promień wewnętrzny elementu zakrzywionego j.

 Zależności redukcyjne od (6) do (8) można również stosować do obliczeń efektywnych 
cech przekroju Aeff , Iy,eff , Iz,eff, Iw,eff pod warunkiem że umowne szerokości części płaskich są 
mierzone między punktami przecięcia ich linii środkowych.

 Gdy promień wewnętrzny r spełnia poniższy warunek (10) wg [1] to nośność przekroju 
zaleca się wyznaczać eksperymentalnie.

 r t E
f y

> 0 04,  (10)

gdzie:
fy – granica plastyczności stali,
E – współczynnik sprężystości podłużnej.

6.  Wyznaczanie wymiarów geometrycznych przekroju efektywnego

6.1. Wyznaczanie szerokości współpracujących dla ścianek płaskich bez usztywnień

Szerokości współpracujące nieusztywnionych ściskanych osiowo lub zginanych ścianek 
płaskich wyznacza się wg wzorów podanych tabelach 4.1 i 4.2 normy PN-EN-1993-1-5:2008 
[10] w zależności od warunków podparcia i rozkładu ściskających naprężeń normalnych  
w ściance. Przykładowo dla równomiernie ściskanej ścianki przęsłowej stosuje się wzór:

 b beff = ⋅ρ  (11)

gdzie:

b  – miarodajna szerokość ścianek b bp= ,
bp – umowna szerokość części płaskich przekroju.
Współczynnik redukcyjny r należy przyjmować:

−  w przypadku elementów podpartych wzdłuż dwóch krawędzi (ścianki przęsłowe: środniki 
kształtowników, środniki i pasy blach, środniki blachownic, pasy blachownic skrzynko-
wych) [11]:

 ρ λ ψ= ≤ + −1 0 5 0 085 0 055dla p , , ,  (12)

 ρ
λ ψ

λ
λ ψ=

− +
≤ > + −p

p
p

0 055 3
1 0 5 0 085 0 0552

, ( )
, , ,dla  (13)

−  w przypadku elementów podpartych wzdłuż jednej krawędzi (ścianki wspornikowe: pasy 
kształtowników bez usztywnień, usztywnienia brzegowe kształtowników) [10]:
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 ρ λ= ≤1 0 748dla p ,  (14)

 ρ
λ

λ
λ=

−
≤ >p

p
p

0 188
1 0 7482

,
,dla  (15)

gdzie: 
y – stosunek naprężeń krawędziowych s2/ s1,
s2 – mniejsze krawędziowe naprężenie ściskające lub rozciągające w ściance,
s1 – większe krawędziowe naprężenie ściskające w ściance,

λ p  – względna smukłość płytowa.

Wartość y może być obliczana w sposób przybliżony, biorąc pod uwagę: dla pasów ce-
chy geometryczne przekroju poprzecznego brutto, dla środników efektywne pole przekroju 
pasa ściskanego i pole przekroju środnika brutto lub dokładnie, wyznaczając przekrój efek-
tywny pasa ściskanego i środnika w sposób iteracyjny. Najpierw wyznacza się wartość y 
w sposób przybliżony, a następnie określa się przekrój zastępczy i dla niego ustala wartość 
naprężeń y. Obliczenia ponawia się aż do uzyskania zgodności wyników, którą można uznać 
za wystarczającą, przy czym stosuje się co najmniej dwie iteracje.

Względną smukłość płytową λ p  norma określa następująco:

 λ
σ ε σ

p
y

cr

f
b
t
k

= =
28 4,

 (16)

gdzie:
scr – sprężyste naprężenie krytyczne przy niestateczności miejscowej ścianki wg 

załącznika A1(2) i tabel 4.1 i 4.2 normy [10],
ks – parametr niestateczności miejscowej uzależniony od stosunku naprężeń y wg 

tabel 4.1 i 4.2 normy [10].

 ε =
235
f y

 (17)

Wartość współczynnika redukcyjnego r ustala się przy założeniu, że większa wartość na-
prężenia ściskającego występującego w ściance scom,Ed = fyb/gM0 (osiągana jest nośność prze-
kroju poprzecznego). W przypadku, gdy stan graniczny nośności nie jest osiągany scom,Ed <  
< fyb/gM0, wówczas współczynnik redukcyjny r można obliczać przyjmując zamiast względ-
nej smukłości płytowej λ p  smukłość płytową zredukowaną λ p red,  określoną wzorem [10]:

 λ λ
σ

γ

p red p
com Ed

y

MO

f,
,=  (18)
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gdzie:
scom,Ed – maksymalne obliczeniowe naprężenie ściskające w ściance, od kombinacji 

oddziaływań, wyznaczone na podstawie cech przekroju współpracującego 
[10],

W przypadku stanu granicznego użytkowalności większe krawędziowe naprężenie ści-
skające ścianki oblicza się na podstawie zastępczego przekroju pręta poddanego obciążeniu 
charakterystycznemu właściwemu dla  stanu granicznego użytkowalności.

Przykład obliczeniowy nr 2

Wyznaczyć szerokość współpracującą równomiernie ściskanego nieusztywnionego pasa 
górnego przekroju poprzecznego blachy trapezowej o grubości 1,0 mm i powłoce cynkowej 
Z 275, fyb = 280 MPa.

Rys. 5. Przekrój poprzeczny pasa blachy trapezowej
Fig. 5. Cross-section of the flange of a trapezoidal sheet

Ustalenie grubości obliczeniowej blachy trapezowej

Według wzorów (1)–(3):

t = tcor = tnom – tmetallic_coatings = 1,0 – 0,04 = 0,96 mm

gdzie:
tnom = 1,0 mm,
tmetallic_coatings = tzinc = 0,04 mm.

Sprawdzenie wpływu zaokrąglenia naroży

Wyznaczenie umownej szerokości ścianki bp pasa górnego (por. rys. 5.1a w [1]):

bp = b – 2gr = 119 – 2 · 0,29 = 118,4 mm

gdzie wg rys. 5: r = 4,5 mm, f = 55°, gr = 0,29 mm (obliczone wg poniższego wzoru).
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Sprawdzenie warunków pomijania wpływu zaokrąglenia naroży:

r = 4,5 mm ≤ 5t = 5 · 0,96 = 4,8 mm

r = 4,5 mm ≤ 0,10bp = 0,1· 118,4 = 11,84 mm

Ponieważ powyższe warunki są spełnione, można pominąć wpływ zaokrąglenia naroży, 
przyjmując gr = 0, stąd:

bp = b – 2gr = 119 – 2 · 0 = 119 mm

Rys. 6. Uproszczony przekrój poprzeczny pasa blachy trapezowej
Fig. 6. Simplified cross-section of the flange of a trapezoidal sheet

Obliczenia szerokości współpracującej beff pasa górnego

Obliczenie względnej smukłości płytowej:
Przyjęto, że naprężenia normalne w skrajnych włóknach osiągają wartość granicy pla-

styczności scom,Ed = fyb/gM0, wówczas:

λ
ε σ

p

b
t
k

= =
⋅ ⋅

=
28 4
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0 96

28 4 0 916 4
2 382

,
,

, ,
,

gdzie: b b kp= = = = =119 4 0 12

1
mm, dlaσ ψ

σ
σ

,  (ścianka bp  równomiernie ściskana),

ε = = =
235 235
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0 916

f y
, .

Obliczenie współczynnika redukcyjnego ρ dla ścianki przęsłowej:

Ponieważ λ ψp = > + − = + − ⋅ =2 382 0 5 0 085 0 055 0 5 0 085 0 055 1 0 0 673, , , , , , , , , ,  to

ρ
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Obliczenie szerokości współpracującej:

b beff = ⋅ = ⋅ =ρ 0 381 119 45 34, , mm,
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be1 = be2 = 0,5 · beff = 0,5 · 45,34 = 22,67 mm

Rys. 7. Przekrój współpracujący pasa górnego blachy trapezowej
Fig. 7. Effective cross-section of the top flange of the trapezoidal sheet

6.2. Wyznaczanie szerokości współpracujących dla ścianek płaskich  
z usztywnieniami pośrednimi

Usztywnienia pośrednie kształtuje się w postaci bruzd lub przegięć podczas profilowania 
na zimno. Usztywnienia powinny być projektowane o jednakowych kształtach, a ich liczba 

Rys. 8. Geometria usztywnień pośrednich [1]
Fig. 8. Geometry of intermediate stiffeners [1]
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w ściance nie powinna przekraczać dwóch. Przekrój poprzeczny usztywnienia pośredniego 
składa się z usztywnienia o szerokości bs wraz z efektywnymi odcinkami sąsiednich części 
płaskich bp,1 i bp,2, jak podano na rysunku 8.

W stanie granicznym nośności szerokości współpracujące przekroju poprzecznego 
usztywnienia pośredniego można określić zgodnie z rys. 5.10 i procedurą 5.5.3.3(3) normy 
[1] w następujący sposób:
1. Wyznaczyć szerokości współpracujące b1,e2 ścianki bp,1 oraz b2,e1 ścianki bp,2 (por. rys. 8) 

przy założeniu, że scom,Ed = fyb/gM0 . Wartości szerokości współpracujących b1,e2 oraz b2,e1 
wyznacza się jak dla ścianek płaskich bez usztywnień (por. punkt 6.1) i przy założeniu, że 
części płaskie są dwustronnie podparte (rys. 8a).

Rys. 8a. Przekrój efektywny dla scom,Ed = fyb/gM0  [1]
Fig. 8a. Effective cross-section for scom,Ed = fyb/gM0 [1]

2. Dla wyznaczonego w punkcie 1 przekroju efektywnego usztywnienia wyznaczyć kry-
tyczne naprężenie sprężyste scr,s wg wzoru 5.19 normy [1] (rys. 8b).

Rys. 8b. Sprężyste naprężenie krytyczne dla efektywnego przekroju usztywnienia As [1]
Fig. 8b. Elastic critical stress for effective area of stiffener As [1]

3. Na podstawie krytycznego naprężenia sprężystego scr,s wyznaczonego w punkcie 2 obli-
czyć smukłość względną λd  wg wzoru 5.12d normy [1].

4. W zależności od otrzymanej w punkcie 3 smukłości względnej λd  wyznaczyć współczyn-
nik redukcyjny cd ze względu na wyboczenie dystorsyjne (wyboczenie giętne  usztywnie-
nia) wg wzorów od 5.12a do 5.12c normy [1] (rys. 8c).

5. Gdy cd < 1, obliczenia można uściślać iteracyjnie, obliczając szerokość współpracują-
cą (powtarzając procedurę z punktu 1) przy zredukowanych naprężeniach ściskających 
scom,Ed = cd fyb/gM0 oraz przyjmując współczynnik cd z ostatniej iteracji aż do wystąpienia 
zgodności kroku iteracyjnego (rys. 8d).
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Rys 8c. Zredukowana wytrzymałość cd fyb/gM0 dla efektywnego przekroju usztywnienia As [1]
Fig. 8c. Reduced strength cd fyb/gM0 for effective area of stiffener As [1]

Rys. 8d. Zredukowana wytrzymałość cd,n fyb/gM0 dla efektywnego przekroju usztywnienia As [1]
Fig. 8d. Reduced strength cd,n fyb/gM0 for effective area of stiffener As [1]

6. Dla wyznaczonego w ostatnim kroku współczynnika cd ustalić przekrój efektywny 
usztywnienia o zredukowanej grubości tred wg 5.5.3.3(11) normy [1].

Rys. 8e. Przekrój efektywny o wymiarach b1,e2,n, b2,e1,n i grubości tred odpowiadające cd,n [1]
Fig. 8e. Effective cross-section with b1,e2,n, b2,e1,n and thickness tred corresponding to cd,n [1]

6.3. Wyznaczanie szerokości współpracujących dla pasów blach trapezowych  
z usztywnieniami pośrednimi

Gdy pas blachy trapezowej z usztywnieniami pośrednimi poddany jest równomierne-
mu ściskaniu, wówczas zastępczy przekrój poprzeczny pasa składa się ze zredukowanych 
usztywnień pośrednich (jednego, dwóch, trzech lub większej liczby) oraz z dwóch odcinków 
przylegających do środników o szerokościach współpracujących ustalonych odpowiednio 
przy szerokościach bp,1 lub bp,1 i bp,2 (patrz rys. 9).
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Rys. 9. Pas ściskany z jedną, dwiema lub większą liczbą bruzd [1]
Fig. 9. Compression flange with one, two or more stiffeners [1]

W stanie granicznym nośności szerokości współpracujące przekroju poprzecznego pasa 
blachy trapezowej z usztywnieniami pośrednimi można określić zgodnie z pkt. 5.5.3.4.2  
i pkt. 5.5.3.3 normy [1] w następujący sposób:
1. Wyznaczyć szerokości współpracujące b1,e1, b1,e2 ścianki bp,1 w przypadku jednego usztyw-

nienia i b1,e2 oraz b2,e1 odpowiednio ścianek bp,1 i bp,2 w przypadku dwóch usztywnień (por. 
rys. 9). Obliczenia przeprowadzić jak dla ścianek płaskich bez usztywnień i przy założe-
niu,  że części płaskie są dwustronnie podparte (por. punkt 6.1).

2. Dla wyznaczonego w punkcie 1 przekroju efektywnego usztywnienia (lub usztywnień) 
wyznaczyć krytyczne naprężenie sprężyste scr,s w zależności od liczby usztywnień.  
W przypadku jednego usztywnienia centralnego w pasie wg wzoru (5.22), dla dwóch 
symetrycznie rozmieszczonych usztywnień wg wzoru (5.23a) i w przypadku trzech lub 
większej liczby jednakowych usztywnień wg wzoru (5.23c) normy [1].
Wzory te można stosować przy szerokich bruzdach pod warunkiem, że część płaska 
usztywnienia jest zredukowana ze względu na wyboczenie lokalne, a we wzorach (5.22, 
5.23a, 5.23c) zamiast bp przyjmuje się większą z wartości: bp albo 0,25(3bp + br), (por. 
rys. 9).

3. Jeśli środniki blachy trapezowej są nieusztywnione, to na podstawie krytycznego naprę-
żenia sprężystego scr,s wyznaczonego w punkcie 2 obliczyć smukłość względną λd  wg 
wzoru 5.12d normy [1]. Jeśli środniki blachy trapezowej są usztywnione, to smukłość 
względną λd  wyznaczyć na podstawie zmodyfikowanej wartości scr,mod określonej wg 
wzoru (5.42) [1].

4. W zależności od otrzymanej w punkcie 3 smukłości względnej λd  wyznaczyć współczyn-
nik redukcyjny cd ze względu na wyboczenie dystorsyjne (wyboczenie giętne usztywnie-
nia) wg wzorów od 5.12a do 5.12c normy [1].
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5. Dla wyznaczonego w punkcie 4 współczynnika cd ustalić przekrój efektywny usztywnie-
nia o zredukowanej grubości tred wg 5.5.3.4.2(11) normy [1].

Zgodnie z pkt. 5.5.3.4.2(11) normy [1] efektywne cechy przekroju w stanach granicznych 
użytkowalności ustala się na podstawie grubości obliczeniowej t.

Przykład obliczeniowy nr 3

Wyznaczyć szerokość współpracującą równomiernie ściskanego usztywnionego pasa 
górnego przekroju poprzecznego blachy trapezowej z przykładu nr 1 o grubości 1,0 mm  
i fyb = 350 MPa. Szerokość współpracująca ścianki płaskiej została wyznaczona w sposób 
podany w przykładzie nr 2.

Rys. 10. Przekrój poprzeczny pasa blachy trapezowej z usztywnieniem
Fig. 10. Cross-section of the flange of the trapezoidal sheet with stiffener

Obliczenie wartości krytycznej naprężenia sprężystego

Według wzoru (5.22) w [1]:
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gdzie wg rys. 10: bp = bp,1 = bp,2 = 32,5 mm, bs = 54,8 mm, t = 0,96 mm, Is = 723 mm4 – 
moment bezwładności usztywnienia względem osi środkowej a-a (usztywnienie pasa wraz 
z przylegającymi odcinkami równymi 15t każdy, patrz rys. 9) (odczytany z programu [12] 
AutoCAD), As – pole przekroju usztywnienia pośredniego wg rys. 10, kw = 1,0 – współczynnik 
uwzględniający częściowe utwierdzenie skrętne usztywnionego pasa przez środnik lub inny 
element.

AS = t · (b1,e2 + b2,e1 + bS) = 0,96 · (15,58 + 15,58 + 54,8) = 82,48 mm2
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Obliczenie współczynnika redukcyjnego

Według wzoru (5.12b) w [1]:

χ λd d= − ⋅ = − ⋅ =1 47 0 723 1 47 0 723 1 129 0 654, , , , , ,

gdzie:
λd  – smukłość względna wg wzoru (5.12d) wg [1]:
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Obliczenie zredukowanej grubości usztywnienia
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gdzie wg rys. 10: t = 0,96 mm wg obliczeń, As = 82,48 mm2, As,red – zredukowane ze względu 
na wyboczenie dystorsyjne efektywne pole przekroju usztywnienia pośredniego wg wzoru 
(5.29) w [1].
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AS,red = 53,95 mm2 ≤ AS = 82,48 mm2

Przy czym w przypadku, gdy usztywnienia występują zarówno w pasach, jak i w środ-
nikach, interakcję wyboczenia giętnego usztywnień pasa i środnika uwzględnia się, stosując 
w odniesieniu do obu typów usztywnień zmodyfikowane naprężenie krytyczne usztywnie- 
nia scr,mod.

Obliczenie zmodyfikowanego krytycznego naprężenia sprężystego

Według wzoru (5.42) w [1]:
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gdzie wg obliczeń scr,s = 274,8 MPa – naprężenie krytyczne usztywnienia pośredniego  
w pasie, scr,sa = 422,4 MPa – naprężenie krytyczne usztywnienia pojedynczego wyznaczone 
w przykładzie nr 4, bs – dla elementów zginanych wyznaczamy następująco, (patrz rys. 12):
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Obliczenie współczynnika redukcyjnego

χ λd d= − ⋅ = − ⋅ =1 47 0 723 1 47 0 723 1 132 0 652, , , , , ,

gdzie:
λd  – smukłość względna określona następująco:
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gdzie wg rys. 10: t = 0,96 mm, dla zaznaczonego owalem usztywnienia w programie Autocad 
[12] odczytano As = 82,48 mm2.
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Rys. 11. Przekrój efektywny usztywnionego pasa górnego blachy trapezowej
Fig. 11. Effective cross-section of the flange with an intermediate stiffener of trapezoidal sheet

Uwaga: W powyższym przykładzie 3 wpływ usztywnień w środniku na zredukowaną 
grubość ścianki usztywnienia w pasie jest nieistotny, co wynika z porównania wielkości  
tred = 0,628mm (dla scr,s) i tred = 0,626 mm (dla scr,mod). Obie te wartości są sobie bliskie.

6.4. Wyznaczanie szerokości współpracujących dla środników blach trapezowych  
z usztywnieniami pośrednimi

Efektywny przekrój zginanego środnika obejmuje, jak pokazano na rysunku 12, jedno  
lub dwa zredukowane usztywnienia pośrednie, pasmo przyległe do pasa ściskanego o sze- 
rokości seff,1, pasmo przyległe do osi obojętnej przekroju efektywnego o szerokości seff,n oraz 
część środnika położoną poniżej osi obojętnej przekroju zastępczego (część rozciąganą 
środnika).
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Rys. 12. Efektywne przekroje środników w blachach trapezowych [1]
Fig. 12. Effective cross-sections of webs in trapezoidal sheets [1]
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W stanie granicznym nośności szerokości współpracujące przekroju poprzecznego środ-
nika blachy trapezowej z usztywnieniami pośrednimi można określić zgodnie z pkt. 5.5.3.4.3 
normy [1] w następujący sposób:
 1. Wyznaczyć wstępne położenie osi obojętnej przekroju złożonego z efektywnych prze-

krojów pasów oraz przekrojów brutto środników.
 2. Wyznaczyć szerokości współpracujące od seff,0 do seff,n wg wzorów od (5.32) do (5.33f) 

normy [1] w zależności od liczby usztywnień.
 3. Na podstawie wyznaczonych w punkcie 2 szerokości współpracujących sprawdzić po-

niższe warunki wg pkt. 5.5.3.4.3(6) normy [1]:
– dla środników nieusztywnionych:

seff,1 + seff,n ≥ sn,

– dla środników z jednym usztywnieniem:

seff,1 + seff,2 ≥ sa ; seff,3 + seff,n ≥ sn ,

– dla środników z dwoma usztywnieniami:

seff,1 + seff,2 ≥ sa ; seff,3 + seff,4 ≥ sb ; seff,5 + seff,n ≥ sn .

 4. Jeśli warunki z punktu 3 nie zostaną spełnione, oznacza to, że części płaskie środnika 
sn, sa, sb nie są w pełni efektywne i szerokości współpracujące od seff,1 do seff,n pozostają 
bez zmian.

 5. Jeśli warunki z punktu 3 zostaną spełnione, oznacza to że części płaskie środnika sn, sa, sb 
są w pełni efektywne i szerokości współpracujące od seff,1 do seff,n wyznaczone w punkcie 
2 podlegają odpowiedniej korekcie wg wzorów z normy [1]:
– dla środników nieusztywnionych wg wzorów (5.34a) i (5.34b),
– dla środników z jednym usztywnieniem wg wzorów (5.35a, 5.35b, 5.36a, 5.36b),
– dla środników z dwoma usztywnieniami wg wzorów (5.35a, 5.35b, 5.37a, 5.37b, 

5.38a, 5.38b).
 6. Wyznaczyć dla pojedynczego usztywnienia lub usztywnienia położonego bliżej pasa ści-

skanego, gdy środnik zaprojektowano z dwoma usztywnieniami, krytyczne naprężenie 
sprężyste scr,sa wg wzoru 5.39a normy [1].

 7. Jeśli pasy blachy trapezowej są nieusztywnione, to na podstawie krytycznego naprężenia 
sprężystego scr,sa wyznaczonego w punkcie 6, obliczyć smukłość względną λd  wg wzo-
ru 5.12d normy [1]. Jeśli również pasy blachy trapezowej są usztywnione, to smukłość 
względną λd  wg wzoru 5.12d wyznaczyć na podstawie zmodyfikowanej wartości scr,mod 
określonej w pkt. 5.5.3.4.4 i wg wzoru 5.42 [1].

 8. W zależności od otrzymanej w punkcie 7 smukłości względnej λd  wyznaczyć współ-
czynnik redukcyjny cd ze względu na wyboczenie dystorsyjne (wyboczenie giętne 
usztywnienia) wg wzorów od 5.12a do 5.12c normy [1].

 9. Dla wyznaczonego w punkcie 8 współczynnika cd ustalić przekrój efektywny usztyw-
nienia o zredukowanej grubości tred wg 5.5.3.4.3(14) normy [1].

10. Zgodnie z pkt. 5.5.3.4.3(16) [1] cechy przekroju efektywnego można uściślić iteracyjnie, 
przyjmując do ustalenia położenia osi środkowej (patrz punkt 1) efektywny przekrój 
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środnika z poprzedniej iteracji oraz efektywne przekroje pasów wyznaczone przy zre-
dukowanej grubości tred w odniesieniu do wszystkich elementów stanowiących przekrój 
usztywnienia pasa. Iterację rozpoczyna się od zwiększonej szerokości współpracującej 
seff,0, określonej wzorem 5.41 normy [1].

Zgodnie z pkt. 5.5.3.4.3(15) [1] efektywne cechy przekroju w stanach granicznych użyt-
kowalności ustala się na podstawie grubości obliczeniowej t.

Przykład obliczeniowy nr 4

Wyznaczyć szerokość współpracującą środnika blachy trapezowej z dwoma usztywnie-
niami o wymiarach jak w przykładzie nr 1, grubości 1,0 mm i fyb = 350 MPa. Szerokość 
współpracująca pasa blachy trapezowej z jednym usztywnieniem pośrednim została wyzna-
czona w przykładzie nr 3.

Obliczenia szedrokości współpracujących środnika

Wyjściowa szerokość współpracująca wg wzoru (5.32) w [1]:
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Szerokości współpracujące środnika z usztywnieniem w pobliżu pasa ściskanego  
(w środniku z dwoma usztywnieniami) wg wzorów (5.33a, 5.33b, 5.33c) oraz (5.33f) w [1]:
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gdzie wg rys. 13: ha = 24 mm, ec = 63,6 mm – odległość linii środkowej pasa ściskanego  
od osi obojętnej odczytana z programu AutoCAD [12].

Wstępne położenie osi obojętnej ustalono dla przekroju złożonego ze współpracujących 
pasów obliczonych w przykładzie 3 oraz przekrojów brutto środników.
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gdzie wg rys. 13: hsa = 13 mm.

seff,n = 1,5 · seff,0 = 1,5 · 17,87 = 26,81 mm

Sprawdzenie czy części płaskie są w pełni współpracujące

seff,1 + seff,2 = 17,87 + 21,24 = 39,11 mm ≥ sa = 25,64 mm

seff,3 + seff,n = 23,07 + 26,81 = 49,88 mm ≥ sn = 28,65 mm

gdzie wg rys.13: sa = 25,64 mm, sn = 28,65 mm.
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Rys. 13. Przekrój złożony ze współpracujących pasów oraz przekroju brutto środnika
Fig. 13. The cross-section including effective cross-sections of the flange  

and the gross cross-section of the web

Części płaskie środnika są w pełni współpracujące, podlegają więc korekcie wg wzorów 
(5.35a, 5.35b, 5.36a, 5.36b) w [1]:
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Obliczenie krytycznego naprężenia sprężystego

Według wzoru (5.39a) w [1]:
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gdzie: wg rys. 5.13 w normie [1] i rys.13 niniejszej pracy s1 i s2 wynosi:

s1 = 0,9 · (sa + ssa + sc) = 0,9 · (25,64 + 18,35 + 77,58) = 109,41 mm

s2 = s1 – sa – 0,5 · ssa = 109,41 – 25,64 – 0,5 · 18,35 = 74,60 mm

gdzie: współczynnik uwzględniający częściowe utwierdzenie skrętne usztywnionego środ- 
nika przez pas kf  = 1,0, Asa – pole przekroju usztywnienia środnika obliczono następująco:

Asa = t · (seff,2 + seff,3 + ssa) = 0,96 · (13,93 + 13,25 + 18,35) = 43,71 mm2

gdzie Is = 488,5 mm4 – odczytany z programu AutoCAD [12] moment bezwładności 
usztywnienia względem własnej osi środkowej równoległej do pasa (patrz rys. 14 i rys. 5.13 
w normie [1]).

Rys. 14. Przekrój poprzeczny usztywnienia obejmujący fałdę o szerokości ssa  
i dwa przyległe pasma o szerokości seff,1 każde

Fig. 14. Cross-section of the stiffener including the fold width ssa  
and two adjacent strips, each of width seff,1
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Obliczenie zmodyfikowanego krytycznego naprężenia sprężystego

Wartość współczynnika redukcyjnego cd w przypadku występowania usztywnień pośred-
nich w środnikach blach trapezowych uzyskuje się na podstawie zmodyfikowanej wartości 
scr,mod wg wzoru (5.42) w [1].
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gdzie: scr,s = 274,8 MPa – naprężenie krytyczne usztywnienia pośredniego w pasie, scr,sa  = 
= 422,4 MPa – naprężenie krytyczne usztywnienia pojedynczego, bs – dla elementów 
zginanych wyznaczamy:
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Rys. 15. Przekrój współpracujący blachy trapezowej z usztywnieniami pośrednimi  
w pasach i dwoma usztywnieniami w środniku

Fig. 15. Effective cross-section of a trapezoidal sheet with intermediate stiffeners  
in the flanges and in the web
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Obliczenie współczynnika redukcyjnego

χ λd d= − ⋅ = − ⋅ =1 47 0 723 1 47 0 723 1 132 0 652, , , , , ,

gdzie:
λd  – smukłość względna określona następująco:
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Obliczenie zredukowanej grubości usztywnienia

tred = t · cd = 0,96 · 0,652 = 0,626 mm

7.  Wnioski

Podane tu przykłady wyznaczania współpracujących przekrojów poprzecznych blach 
profilowanych na zimno zostały opracowane dla potrzeb środowiska inżynierów projektan-
tów i przedstawione na XXVII Warsztatach Pracy Projektanta Konstrukcji [13].

W odniesieniu do ścianek wspornikowych można zastosować także alternatywną do 
omówionej tu metody szerokości współpracujących mieszaną metodę efektywnej szeroko-
ści/grubości podaną w szczegółach w załączniku D do normy [1].

Publikacja została wykonana częściowo w ramach projektu 11.11.100.197/AS (AGH  
w Krakowie).
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PRZYDATNOŚĆ UŻYTKOWA BETONOWYCH 
NAWIERZCHNI LOTNISKOWYCH

SERVICE LIVES OF AIRPORT CONCRETE PAVEMENTS

S t r e s z c z e n i e

W artykule przedstawiono problemy związane z projektowaniem i wykonawstwem betono-
wych nawierzchni lotniskowych. W szczególności przeanalizowano takie czynniki jak rodzaj 
cementu, uziarnienie kruszywa, skład mieszanki betonowej oraz takie właściwości mechanicz-
ne jak wytrzymałość betonu na ściskanie i zginanie, które mają wpływ na trwałość betonu.  
W oparciu o wyniki otrzymane z badań doświadczalnych prowadzonych w Polsce i w USA 
stwierdzono, że zastosowanie cementu z udziałem żużla wielkopiecowego zwiększa wytrzy-
małość betonu na zginanie i obniża przepuszczalność betonu. Biorąc pod uwagę wnioski wyni-
kające z analizy, uznano, że do wykonywania betonowych nawierzchni lotniskowych w Polsce 
powinien być stosowany cement typu CEM II/B-S 42,5 N.

Słowa  kluczowe:  nawierzchnie lotniskowe, betonowe nawierzchnie dyblowane

A b s t r a c t

In the paper there are presented the problems dealing with the design and execution of airport 
concrete pavements. Such factors as type of cement, aggregate gradation, compressive strength, 
flexural strength influenced on concrete durability were particularly analyzed. Based on the 
results of experimental investigation conducted in Poland and USA it can be concluded that slag 
cement increases the flexural strength and decreases the permeability of the concrete. Taking 
into consideration this findings the slag cement type CEM II/B-S42,5 N should be used in 
concrete mix, to construction of airport concrete pavement in Poland.

Keywords:  airport concrete pavements, dowel jointed concrete pavements

*  Dr hab. inż. Andrzej Seruga, prof. PK, dr inż. Teresa Seruga, Instytut Materiałów i Konstrukcji 
Budowlanych, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska.
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1.  Wstęp

Przydatność użytkowa nawierzchni lotniskowych ma istotny wpływ na funkcjonowa-
nie portów lotniczych i we wszystkich krajach jest ważnym problemem. Obserwowany  
w ostatnich latach, szczególnie w Polsce, intensywny wzrost ruchu lotniczego z jednocze-
snym wzrostem masy samolotów jest przyczyną częstych napraw istniejących nawierzchni. 
Zakres napraw, łącznie z koniecznością położenia nowych nawierzchni przy zapewnieniu 
ciągłości lotów, bez zamykania lotniska, uzależniony jest od rodzaju nawierzchni i zastoso-
wanego rozwiązania konstrukcyjnego. Nawierzchnie asfaltowo-betonowe wymagają częst-
szych napraw i mimo iż można je wykonać w krótszym czasie niż nawierzchnie betonowe  
na cemencie portlandzkim, obserwuje się powszechną tendencję do wykonywania nawierzch-
ni betonowych. Okazuje się, iż opłacalne jest poniesienie większych kosztów początkowych 
związanych z wykonaniem nawierzchni betonowych przy zapewnieniu maksymalnego okre-
su przydatności użytkowej i obniżeniu kosztów utrzymania nawierzchni.

Nawierzchnie betonowe mogą być wykonywane jako łączone dyblowane, zbrojone  
w sposób ciągły lub z betonu sprężonego. Nie analizując efektywności zastosowania po-
szczególnych rozwiązań konstrukcyjnych, należałoby się w pierwszej kolejności skupić na 
mieszance betonowej i właściwościach mechanicznych betonu stwardniałego.

2. Beton do nawierzchni – wybrane wymagania normowe

W 2007 roku Polski Komitet Normalizacyjny zatwierdził normy [1–3] dotyczące na-
wierzchni betonowych. Zgodnie z normą [1] nawierzchnia betonowa jest to warstwa betono-
wa przeznaczona do przenoszenia obciążeń od ruchu pojazdów i odporna na warunki środo-
wiskowe. Wśród wymienionych rodzajów nawierzchni podana jest nawierzchnia betonowa 
łączona niezbrojona, łączona zbrojona i betonowa zbrojona w sposób ciągły. Do tej grupy 
nawierzchni należy dodać nawierzchnie z betonu sprężonego, które często stosowane są na 
lotniskach.

Przytoczone normy są tak skonstruowane, że sformułowanie wytycznych dla projektanta 
mieszanki betonowej wymaga dodatkowo przestudiowania kilku innych norm związanych. 
Ponadto w wielu przypadkach podawane są ogólne wymagania, jakim powinien odpowiadać 
beton, a bardziej szczegółowe dane, dotyczące np. kruszywa [4] i cementu winny być sprecy-
zowane dla projektantów w formie wymagań krajowych. Podstawowym parametrem betonu 
dla nawierzchni jest wytrzymałość betonu na rozciąganie przy zginaniu, często określana 
jako wytrzymałość na zginanie. W normie [1] w tabeli 2 podano błędną definicję wytrzy-
małości na zginanie: „…badana na kostkach sześciennych o przekroju…” (winno być: na 
belkach o przekroju poprzecznym 150 × 150 mm).

W normie [2] dotyczącej wymagań funkcjonalnych  dla nawierzchni betonowych nie ma 
żadnej wzmianki o sposobie kontrolowania wytrzymałości na zginanie, a przecież ta wiel-
kość decyduje o grubości nawierzchni betonowej.

Jeśli chodzi o składniki betonu, to należy stosować tylko materiały dopuszczone przez 
normę [5] i dobierać je w taki sposób, aby spełnione zostały wymagania podane w normie 
[5] zarówno dla niezwiązanego jak i związanego betonu. Gdy w beton wbudowane są ele-



141

menty stalowe niezabezpieczone przed korozją (kotwy, dyble i pręty zbrojeniowe), całkowi-
ta zawartość jonów chlorkowych nie powinna przekroczyć 0,40% masy cementu, zgodnie  
z normą [5].

Oddziaływanie środowiska sklasyfikowane jest w postaci klas ekspozycji. Jezdnie dróg 
i mostów, narażone na zamrażanie/odmrażanie bez środków odladzających albo ze środ-
kami odladzającymi, należy zaliczyć zgodnie z normą [5] do klasy XF4. W załączniku F 
do normy [5] podane są zalecenia dotyczące granicznych wartości parametrów betonu. Do 
wykonywania konstrukcji betonowych w klasie ekspozycji XF4 zaleca się stosować beton  
o następujących wymaganiach:
– minimalna klasa wytrzymałości na ściskanie C30/37,
– maksymalny stosunek w/c = 0,45,
– minimalna zawartość cementu 340 kg/m3,
– kruszywo o odpowiedniej mrozoodporności zgodnie z normą [4].

Rodzaje i klasy kruszywa dopuszczone do stosowania powinny być określone w odpo-
wiednich normach krajowych lub specyfikacjach. Maksymalny wymiar ziaren kruszywa nie 
powinien przekraczać jednej czwartej (1/4) grubości warstwy. Do wykonywania nawierzch-
ni betonowych łączonych zbrojonych oraz nawierzchni betonowych zbrojonych w sposób  
ciągły, maksymalny wymiar kruszywa nie powinien przekraczać jednej trzeciej (1/3) odle-
głości w świetle między podłużnymi prętami zbrojeniowymi.

Rodzaj cementu powinien być dobrany zgodnie z EN 206-1 [5] dla określonej klasy be-
tonu. Dodatkowe wymagania mogą być określone przez odpowiednie normy krajowe lub też 
przez specyfikacje dotyczące miejsca zastosowania.

Mechaniczna wytrzymałość betonu powinna być określona w zakresie następujących 
właściwości mechanicznych:
– wytrzymałość na ściskanie zgodnie z normą EN 12390 – 3 [6],
– wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu wg EN 12390 – 6 [7],
– wytrzymałość na zginanie wg EN 12390 – 5 [8].

Pobrane do badań próbki betonowe powinny być pielęgnowane zgodnie z normą [9].
Klasę wytrzymałości betonu na ściskanie należy określić zgodnie z normą [5], natomiast 

klasę wytrzymałości betonu na rozciąganie przy rozłupywaniu i klasę wytrzymałości betonu 
na zginanie zgodnie z tabelami odpowiednio 1 i 2 [1].

T a b e l a  1
Klasy wytrzymałości betonu na rozciąganie przy rozłupywaniu, fsk

Klasa wytrzymałości fsk [N/mm2] Klasa wytrzymałości fsk [N/mm2]
S 1,3 1,3 S 3,3 3,3
S 1,7 1,7 S 4,0 4,0
S 2,0 2,0 S 5,0 5,0
S 2,4 2,4 S 5,5 5,5
S 2,7 2,7 S 6,0 6,0
S 3,0 3,0

fsk – wytrzymałość charakterystyczna betonu na rozciąganie przy rozłupywaniu po 28 dniach dojrzewania betonu, 
określona na próbkach cylindrycznych f150 × 300 mm.
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T a b e l a  2
Klasy wytrzymałości betonu na zginanie, ffk

Klasa wytrzymałości ffk [N/mm2] Klasa wytrzymałości ffk [N/mm2]
F 2 2,0 F 5,5 5,5
F 3 3,0 F 6,5 6,5

F 3,5 3,5 F 8,5 8,5
F 4 4,0 F 9 9,0

F 4,5 4,5 F 10 10,0
ffk – wytrzymałość charakterystyczna betonu na zginanie po 28 dniach dojrzewania betonu, określona na belkach o 

przekroju poprzecznym 150 × 150 mm.

Obowiązująca do niedawna norma [10] nakazywała stosować do produkcji betonów 
nawierzchniowych kruszywo łamane, a w szczególności granitowe. Maksymalna wielkość 
ziaren kruszywa grubego nie powinna przekraczać 32 mm. W przypadku wykonywania nie-
wielkich fragmentów robót powierzchniowych, norma ta dopuszczała stosowanie kruszywa 
do 16 mm.

Do budowy nawierzchni lotniskowych z betonu cementowego należało stosować czy-
sty klinkierowy cement portlandzki CEM I 42,5 lub cement drogowy, klasy nie niższej niż 
42,5. Cement miał mieć oznaczoną alkaliczność. Graniczna jej wartość nie powinna była 
przekraczać 0,6% w przeliczeniu na Na2O. Skład mieszanki betonowej można było projekto-
wać dowolną metodą, zapewniając stosunek wodno-cementowy w/c poniżej 0,40. W świetle 
wytycznych normowych łączna zawartość cementu i kruszywa drobnego (od 0 do 0,25 mm) 
nie powinna była przekraczać 450 kg na 1 m3 betonu. W tabeli 4 normy [10] zamieszczo-
no właściwości fizykomechaniczne, którym powinien odpowiadać beton cementowy B35 
stosowany do budowy lotniskowych nawierzchni z betonu cementowego. Poniżej podano 
niektóre z nich:
– wytrzymałość gwarantowana na ściskanie  ≥ 35 MPa,
– wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, 

określona na kostkach 150 × 150 × 150 mm  ≥ 45 MPa,
– wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu po 28 dniach,

określona na belkach 150 × 150 × 700 mm  ≥ 5,5 MPa,
– wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu  ≥ 4,0 MPa,
– po 7 dniach dojrzewania w warunkach naturalnych, wytrzymałość betonu na ściskanie 

powinna odpowiadać klasie B30 (wg [10]).
Z ostatnio publikowanych prac dotyczących realizacji nawierzchni betonowych o gru-

bości 0,2–0,3 m wynika, iż do produkcji mieszanki betonowej stosowany jest cement port-
landzki CEM I 42,5 i kruszywo o uziarnieniu do 16 mm. Ponadto zakłada się między innymi 
następujące parametry betonu nawierzchniowego:
– klasa betonu C35/45,
– klasa ekspozycji XF4,
– stosunek w/c < 0,45,
– wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu po 28 dniach dojrzewania betonu,

określona na belkach o przekroju poprzecznym 150 × 150 mm ≥ 5,5 MPa,
– zawartość powietrza  3,5–6,0%.
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W podawanych wynikach badań doświadczalnych przytaczana jest wytrzymałość na 
ściskanie, zawartość powietrza, mrozoodporność, natomiast nie ma żadnych informacji  
na temat wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu (wytrzymałości na zginanie). Nasu-
wa się zatem pytanie, czy jest ona kontrolowana, zarówno na etapie projektowania składu 
mieszanki betonowej przez właściwe laboratoria, jak i w chwili układania nawierzchni be-
tonowej na danym odcinku. Jeśli jest kontrolowana, to jaka jest jej wartość w stosunku do 
wartości projektowanej?

Należy zauważyć, że nie ma jednoznacznie określonej zależności pomiędzy wytrzymało-
ścią na ściskanie, a wytrzymałością na rozciąganie betonu przy zginaniu. Relacje podawane 
w normach są bardzo przybliżone. Wytrzymałość betonu na zginanie zależy w dużym stop-
niu od rodzaju zastosowanego kruszywa, wielkości uziarnienia, od warunków pielęgnacji 
betonu oraz od stopnia napowietrzenia. Z nielicznych danych wynika, że zależy ona również 
od rodzaju zastosowanego cementu.

3.  Własne badania doświadczalne

W 2010 roku na jednym z krajowych lotnisk budowano drogę kołowania. Jako rozwią-
zanie konstrukcyjne przyjęto nawierzchnię łączoną niezbrojoną dyblowaną, która była beto-
nowana  pasami o szerokości 10,0 m. W kierunku podłużnym zastosowano kotwy stalowe, 
natomiast w kierunku poprzecznym dyble stalowe powlekane. Ogólny widok nawierzch-
ni podczas osadzania kotew w pasmach już zabetonowanych przedstawiono na rys. 1. Na 
rysunkach 2 i 3 pokazano proces układania mieszanki betonowej. Zabetonowane pasma 
nacinano w obu kierunkach, w wyniku czego rozstaw szczelin utrzymany był w układzie  
5,0 × 5,0 m. Widok krzyżujących się nacięć przedstawiono na rys. 4.

Rys. 1. Ogólny widok nawierzchni podczas osadzania kotew
Fig. 1. General view of concrete pavement during mounting of dowels
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Rys. 2. Betonowanie pasa płyty kołowania
Fig. 2. Taxi-way under construction

Rys. 3. Betonowanie pasa płyty kołowania
Fig. 3. Taxi-way under construction
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Rys. 4. Krzyżujące się nacięcia podłużne i poprzeczne nawierzchni
Fig. 4. Cross saw cuting of concrete pavement

T a b e l a  3
Rozwój wytrzymałości betonu na ściskanie

Wiek [dni]

WYTRZYMAŁOŚĆ BETONU NA ŚCISKANIE
kostki 150 × 150 × 150 mm walce Ø150 × 300 mm

fc fc,śred, n fc fc,śred, n
[MPa] [MPa], [%] [MPa] [MPa], [%]

2
20,94

20,55
5,3321,39

19,31

3
26,67

27,56
2,7928,00

28,00

4

24,98
25,98
3,47

26,60
25,47
26,88

7
39,11

37,33
4,77

30,56
31,50
10,3935,55 35,14

37,33 28,80

28 46,96
3,67

42,78
39,11
6,65

45,56 38,52
46,44 36,65
48,89 38,48

90

51,78
52,50
3,01

47,78
44,98
5,54

50,67 44,14
54,22 43,01
53,33
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Do wykonania betonu o projektowanej klasie B 40 zastosowano kruszywo granitowe  
o uziarnieniu do 16 mm i cement portlandzki CEM I 42,5 HSR. Podczas betonowania jedne-
go z odcinków nawierzchni pobrano próbki walcowe f 150 × 300 mm, kostki 150 × 150 × 
× 150 mm, belki o wymiarach 150 × 150 × 600 mm oraz belki o wymiarach 100 × 100 ×  
× 500 mm. Badania doświadczalne przeprowadzono w Laboratorium Instytutu Materiałów i 
Konstrukcji Budowlanych Politechniki Krakowskiej:
– wytrzymałość betonu na rozciąganie przy rozłupywaniu została określona na próbkach 

150 × 150 × 150 mm [7],
– wytrzymałość betonu na rozciąganie osiowe została określona na próbkach f 150 ×  

× 300 mm [11].
Otrzymane wytrzymałości betonu na ściskanie i rozciąganie zestawiono w tabelach 3  

i 4. W tabelach tych podano również wartości współczynników zmienności n. Na rysun- 
kach 5 i 6 przedstawiono odpowiednio rozwój wytrzymałości betonu na ściskanie i rozciąga-
nie w okresie do 90 dni dojrzewania.

T a b e l a  4
Rozwój wytrzymałości betonu na rozciąganie

Wiek [dni]

WYTRZYMAŁOŚĆ BETONU NA ROZCIĄGANIE

przy rozłupywaniu osiowe przy zginaniu

fct,spl fct,spl,śred, n fct,d fct,d,śred, n fct,b fct,b,śred, n

[MPa] [MPa], [%] [MPa] [MPa], [%] [MPa] [MPa], [%]

3

3,57
3,47
2,883,37

3,47

7

2,83
2,82
4,63

1,82
1,82
4,40

3,73
3,95
5,162,68 1,90 4,00

2,94 1,74 4,13

28

3,31
3,38
4,21

2,11
2,09
3,92

4,60
4,64
3,023,28 2,16 4,80

3,54 2,00 4,53

90

3,54

3,59
2,24

2,32
3,45

5,08
3,16

3,62 2,32 5,25

3,51 2,40 5,07

3,71 2,24 4,93

3,55
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W oparciu o przedstawione wyniki otrzymane z badań doświadczalnych można wysnuć 
następujące wnioski:
– wytrzymałość betonu na ściskanie określona na kostkach 150 × 150 × 150 mm oraz na 

walcach f 150 × 300 mm [6] po 28 dniach dojrzewania betonu spełnia założone wyma-
gania projektowe,

– wytrzymałość betonu na rozciąganie przy zginaniu określona na belkach 150 × 150 ×  
× 600 cm [8] po 28 dniach dojrzewania betonu wynosi 4,64 MPa i jest niższa od 28 dnio-
wej wytrzymałości, projektowanej na poziomie 5,5 MPa.

Rys. 5. Rozkład wytrzymałości betonu na ściskanie
Fig. 5. Concrete compressive strength distribution

Rys. 6. Rozkład wytrzymałości betonu na rozciąganie
Fig. 6. Concrete tensile strength distribution
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4.  Doświadczenia z realizacji nawierzchni lotniskowych w Nowym Jorku

Z problemem polepszenia zdolności użytkowej nawierzchni lotniskowych musiały się 
zmierzyć również władze trzech portów lotniczych (John F. Kennedy International, Newark 
Liberty International i La Guardia) obsługujących New York City w U.S.A. W celu zwięk-
szenia trwałości nawierzchni Zarząd Portu Lotniczego zatwierdził receptury mieszanek be-
tonowych i zaakceptował do realizacji niezbędny program badawczy dotyczący opracowania 
składu mieszanki betonowej i zaprojektowania nawierzchni łączonej dyblowanej [12].

4.1. Mieszanki betonowe

– nominalne maksymalne ziarno kruszywa, 50 mm,
– całkowita objętość kruszywa ma stanowić co najmniej 70% mieszanki betonowej, ogra-

niczając tym samym zawartość zaczynu, minimalizując zarysowanie skurczowe i wywi-
nięcie nawierzchni,

– stosunek w/s ≤ 0,45, 
– zawartość powietrza w mieszance betonowej 5%  ± 1,5%,
– minimalna 28 dniowa wytrzymałość betonu na rozciąganie przy zginaniu 4,8 MPa  

(wg ASTM C78),
– w celu obniżenia potencjalnego zagrożenia ze strony siarczanów lub reaktywności al-

kaliczno-krzemionkowej oraz aby zmniejszyć przepuszczalność betonu, zezwolono na 
zastąpienie cementu portlandzkiego popiołem lotnym lub żużlem wielkopiecowym odpo-
wiednio w ilości 30% i 40%.

4.2. Nawierzchnia łączona dyblowana

W stosunku do obowiązujących zaleceń Federal Aviation Administration (FAA), w myśl 
których rozstaw nacięć należy przyjmować co 6 m dla nawierzchni o grubości większej lub 
równej 406 mm, zezwolono na zwiększenie rozstawu do 8 m. Daje to oszczędności rzędu 
20%, w wyniku redukcji liczby dybli poprzecznych, nacięć betonu i ich wypełnienia.

W 1998 roku przedłużono pas startowy w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Newark 
Liberty, spełniając wymagania stawiane projektowanej nawierzchni betonowej. Dwu wyko-
nawców układało 115 000 m3 betonu. Jeden z nich do układania betonu zastosował meto-
dę ślizgową, a drugi użył stałych deskowań bocznych. Składy mieszanek betonowych były 
identyczne, przy czym drugi wykonawca zastosował domieszkę w dużym stopniu redukującą 
wodę w celu zwiększenia opadu stożka.

Aby zapewnić wykonanie mieszanki betonowej o wymaganym uziarnieniu bez segrega-
cji kruszywa, zastosowano cztery przedziały uziarnienia; trzy przedziały dla kruszywa gru-
bego: 50 do 25 mm, 25 do 4,75 mm i 9,5 do 2,36 mm oraz piasek. Producent betonu zmieszał 
dostępne na rynku trzy rodzaje kruszywa z piaskiem. Mieszanka była urabialna i nie ulegała 
segregacji. Zastosowanie kruszywa o większym uziarnieniu skutkowało powstaniem bardzo 
drobnych rys w wyniku skurczu betonu pomimo zwiększenia rozstawu nacięć do 8 m.

Skład mieszanki betonowej ułożonej metodą ślizgową i wyniki badań przeprowadzonych 
w warunkach polowych podano w tabeli 5. Jako uzupełnienie normowo prowadzonych ba-
dań wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu (belki o wymiarach 150 × 150 × 510 mm), 



149

przeprowadzono badania wytrzymałości betonu na ściskanie na próbkach cylindrycznych  
o średnicy 150 mm i wysokości 300 mm. Po 12 latach użytkowania nawierzchnia przedłu-
żonego pasa startowego jest w bardzo dobrym stanie. Autorzy pracy [12] stwierdzają, że 
duża objętość betonu została ułożona przez niedopatrzenie bez dodatku napowietrzającego. 
Pomimo tego, nie ma widocznych śladów zniszczenia w wyniku zamarzania i rozmrażania 
betonu. Podkreśla się również niską przepuszczalność betonu.

4.3. Wpływ udziału żużla wielkopiecowego w składzie betonu na jego cechy użytkowe
Wprowadzenie granulowanego żużla wielkopiecowego do cementu portlandzkiego wpły-

wa na strukturę i mikrostrukturę stwardniałego zaczynu cementowego. Podstawowym skład-
nikiem fazowym stwardniałego zaczynu cementu żużlowego jest faza CSH. Charakteryzuje 
się ona niskim stosunkiem C/S (1–1,5), skutkiem czego mogą się wbudowywać w jej struk-
turę obce jony takie jak Na+, MG2+. Faza CSH występuje w zaczynie w postaci formy żelo-
wej i submikrokrystalicznej. W zaczynie cementu żużlowego są mniejsze ilości portlandytu  
i uwodnionych glinianów wapniowych (które nie są odporne na korozję chemiczną), niż  
w zaczynie cementu portlandzkiego. Powstaje nowa faza – hydrogelenit (C2ASH8) o więk-
szej odporności na korozję chemiczną. W wyniku zachodzącego procesu hydratacji wzrasta 
ilość porów żelowych, a maleje ilość porów kapilarnych. W miarę upływu czasu zmniejsza 
się porowatość kapilarna zaczynów z cementów żużlowych, co powoduje, że betony wyko-
nane z tych cementów wykazują małą przepuszczalność dla agresywnych roztworów soli  
i gazów.

Warstwa przejściowa kruszywo–zaczyn o grubości 2–3 mm, bezpośrednio związana  
z kruszywem jest bardziej zwarta i posiada mniej wodorotlenku wapniowego niż warstwa 
przejściowa w betonie wykonanym na czystym cemencie portlandzkim. Czynnik ten zna-
cząco wpływa na wzrost trwałości betonów wykonanych na cemencie portlandzkim z dodat-
kiem żużla. Wprowadzenie granulowanego żużla wielkopiecowego do cementu portlandz-
kiego powoduje obniżenie szybkości i ilości wydzielanego ciepła. Jednocześnie skutkuje to 
nieznacznym wydłużeniem czasu wiązania w stosunku do betonu na cemencie portlandzkim. 
Wolniejszy przyrost wytrzymałości w okresie pierwszych 7 dni dojrzewania betonu jest re-
kompensowany dużym przyrostem wytrzymałości w okresie 28 do 90 dni. Przyrostowi wy-
trzymałości betonu sprzyja większe rozdrobnienie żużla [13].

W większości nawierzchni betonowych z cementu portlandzkiego, obecnie realizowa-
nych na terenie portów lotniczych w USA, 40% cementu portlandzkiego zastępuje się żuż-
lem wielkopiecowym klasy 100 lub 120. Jak wynika z prowadzonych badań doświadczal-
nych, cement żużlowy zwiększa wytrzymałość betonu na rozciąganie przy zginaniu i obniża 
przepuszczalność betonu. Przez zastąpienie cementu portlandzkiego popiołem lotnym typu 
F w ilości 30%, nie uzyskuje się tak wysokiej wytrzymałości betonu na zginanie jak w przy-
padku zastosowania cementu żużlowego. W tabeli 6 podano wyniki badań betonu pocho-
dzącego od tego samego producenta (jak w tabeli 5). Podobne rezultaty uzyskano również  
w przypadku innych producentów betonu.

Badania wytrzymałości betonu na zginanie są bardziej pracochłonne i uciążliwe niż 
badania wytrzymałości betonu na ściskanie. Powszechnie uznaje się, że wyniki uzyskane  
z badań wytrzymałości na zginanie charakteryzują się większą zmiennością niż ma to miej-
sce w przypadku wyników z badań wytrzymałości na ściskanie. W pracy [12] przedstawiono 
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T a b e l a  5
Skład mieszanki betonowej i wyniki badań doświadczalnych [12]

Rodzaj materiału Zawartość 
[kg/m3] Rodzaj badań Wartość 

średnia
Odchylenie 
standardowe

Cement portlandzki  
(typ 1) 297 28 dniowa wytrzymałość  

na ściskanie [MPa] 41,3 3,5

Cement żużlowy 59,3
28 dniowa wytrzymałość  
na rozciąganie przy zginaniu 
[MPa]

6,3 0,6

Kruszywo drobne 593 w/s 0,42 0,04
Kruszywo grube 1305 Opad stożka [mm] 31,75 –

Woda 150 Gęstość pozorna betonu [kg/m3] 2412 –

Dodatek 
napowietrzający [ml]

177 do 
591 Zawartość powietrza [%] 4,2

Domieszka redukująca 
wodę [ml] 444 Liczba badań 279 –

T a b e l a  6
Skład badanych mieszanek betonowych i otrzymane wyniki [12]

Rodzaj materiału i przeprowadzonych badań Dodatek popiołu 
lotnego [kg/m3]

Dodatek cementu 
żużlowego [kg/m3]

Cement portlandzki 208 208
Cement żużlowy – 89
Popiół lotny 89 –
Kruszywo drobne (piasek) 682 682
Kruszywo grube
(25do 50mm; 4,75 do 25mm) 860 860

Kruszywo grube (2,36 do 9,5mm) 427 427
Woda 145 142
Zawartość powietrza [%] 5,5 5,5
Opad stożka [mm] 63,5 38,1
28-dniowa wytrzymałość na ściskanie [MPa] 36,3 51,2
28-dniowa wytrzymałość na zginanie [MPa] – 6,6
56-dniowa wytrzymałość na zginanie [MPa] 4,3 –

program podjętych badań doświadczalnych, których celem było rozważenie możliwości za-
stąpienia obowiązującej w USA metody kontroli nawierzchni, czyli badania wytrzymałości 
na zginanie (ASTM C78), badaniem wytrzymałości na ściskanie (wg ASTM C39). Ponadto 
dążono również do ustalenia korelacji pomiędzy obiema metodami badawczymi. W pod-
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jętym programie badawczym przeanalizowano 6 mieszanek betonowych, które zastosowa-
no do wykonania 76 500 m3 betonu. Zawartość cementu w badanych mieszankach podano  
w tabeli 7. Maksymalny wymiar ziarna wynosił 50 mm. Ponieważ mieszanki betonowe za-
wierały pewien procent nadziarna do 63 mm, zdecydowano się na przesianie mokrej mie-
szanki przez sito o oczku 50 mm i odrzucenie kruszywa o uziarnieniu powyżej 50 mm,  
co stanowiło ok. 3% kruszywa, w celu obniżenia zmienności wyników badań doświadczal-
nych. Przesiewanie mokrej mieszanki betonowej nie jest uregulowane przepisami norma-
lizacyjnymi. Specyfikacje projektowe przyjęte przez władze portów lotniczych wymagają 
stosowania kruszywa o większym uziarnieniu niż w typowo stosowanych nawierzchniach. 
Specyfikacje typowych betonów do nawierzchni w USA obejmują kruszywa grube od 4,75 
do 25mm i od 4,75 do 37,5 mm wg normy ASTM C33, która dopuszcza pozostałość 5% 
ziarna na sicie o największym oczku dla obu krzywych.

T a b e l a  7
Udział cementu żużlowego w badanych mieszankach betonowych [12]

Symbol mieszanki 
betonowej

cement portlandzki  
[kg/m3]

cement żużlowy  
[kg/m3]

ciężar objętościowy  
[kg/m3]

1999 255 83 2433
2024 267 89 2409
2079 267 89 2403
2177 227 122 2395
2185 227 122 2395
2357 203 135 2406

W tabeli 8 zestawiono otrzymane wyniki wytrzymałości na ściskanie i rozciąganie beto-
nów badanych po 28 dniach dojrzewania. Średnia wytrzymałość betonu na ściskanie wynosi 
49,3 MPa. Średnia wytrzymałość betonu na zginanie wynosi 6,6 MPa i znacznie przekracza 
wartość projektowaną równą 4,8 MPa.

T a b e l a  8
Właściwości mechaniczne badanych mieszanek betonowych  

po 28 dniach dojrzewania betonu [12]

Symbol 
mieszanki 
betonowej

Liczba 
badanych 

próbek 
(łącznie 637)

Wytrzymałość na ściskanie [MPa] Wytrzymałość na zginanie [MPa]

Wartość 
średnia

Odchylenie 
standardowe

Współczynnik 
zmienności,  

[%]
Wartość 
średnia

Odchylenie 
standardowe

Współczynnik 
zmienności

[%]

ogólny wewnętrzny ogólny wewnętrzny

1999 66 48,6 5,6 11,6 3,2 6,3 0,6 9,7 3,6

2024 91 51,4 6,2 12,1 3,5 6,3 0,5 8,6 5,0

2079 122 49,5 3,8 7,6 2,9 6,4 0,6 9,0 4,2

2177 153 50,1 5,8 11,6 3,1 6,7 0,7 11,0 4,6

2185 64 47,6 4,5 9,5 3,2 7,0 0,9 12,4 6,4

2357 141 48,0 5,4 11,2 3,9 6,5 0,5 8,3 3,8

Średnia ważona 49,3 5,2 10,6 3,3 6,6 0,6 9,7 4,5
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Podany w tabeli 8 średni współczynnik zmienności dla wszystkich badanych próbek  
na ściskanie wynosi 10,6 %, natomiast w danej serii 3,3 %. W przypadku wytrzymałości na 
zginanie, średni współczynnik zmienności dla wszystkich próbek wynosi 9,7%, natomiast 
w danej serii 4,5%. W świetle otrzymanych wyników można zakwalifikować jakość bada-
nego betonu jako dobrą. Ponadto widać, że ogólny współczynnik zmienności dla wyników  
wytrzymałości na zginanie jest niższy niż analogiczny współczynnik dla wytrzymałości  
na ściskanie.

Mając do dyspozycji znaczną liczbę wyników wytrzymałości na ściskanie i wytrzyma-
łości na zginanie, otrzymaną z badań doświadczalnych, przeprowadzonych na sześciu mie-
szankach betonowych, autorzy pracy [12] przetestowali dwie zależności używane do korela-
cji wytrzymałości na ściskanie i zginanie:

wg autorów [12] (Walker i Bloem) f fr c= ′9  (1)

wg ACI 330 R-08 f fr c= ′10  (2)

gdzie:
  fr – wytrzymałość betonu na zginanie (psi) określona dla 3-punktowego obciążenia 

belki
′fc  – wytrzymałość betonu na ściskanie (psi) na walcach f 150 × 300mm (1 MPa =  

= 145 psi)
Wytrzymałości betonu na zginanie obliczone wg obu zależności zestawiono w tabeli 9. 

Widać wyraźnie, że proponowane zależności nie doszacowują rzeczywistej wytrzymałości 
betonu na zginanie.

T a b e l a  9
Wytrzymałość betonu na zginanie rzeczywista i obliczona wg zależności (1) i (2) [12]

Symbol 
mieszanki 
betonowej

Liczba 
badanych 

próbek

Średnia rzeczywista 
wytrzymałość [MPa]

Obliczona wytrzymałość  
na zginanie [MPa]

Na ściskanie Na zginanie Zal. (1) Zal. (2)
1999 66 48,6 6,3 5,2 5,8
2024 91 51,4 6,3 5,3 6,0
2079 122 49,5 6,4 5,2 5,9
2177 153 50,1 6,7 5,3 5,9
2185 64 47,6 7,0 5,1 5,7
2357 141 48,0 6,5 5,2 5,8

W trosce o zapewnienie lepszej trwałości betonowych nawierzchni lotniskowych Fe-
deralna Administracja Lotnictwa (FAA) przyznaje wykonawcom premie aż do 6 % tylko  
w przypadku, gdy wytrzymałość betonu na zginanie przekroczy wartość projektowaną. Wła-
dze Portów Lotniczych (PA) płacą premie wówczas, gdy wytrzymałość na zginanie przekro-
czy 4,8 MPa oraz gdy spełnione są następujące kryteria:
– stosunek w/s ≤ 0,45,
– zawartość powietrza w mieszance betonowej zawiera się w przedziale 3,5 do 6%.



153

Ponadto władze PA wymagają stosowania połączeń w nawierzchni betonowej co 9,0 m, 
podczas gdy FAA wymaga utrzymania rozstawu połączeń co 6,0 m.

Pomimo tych istotnych rozbieżności władze PA otrzymały zgodę władz FAA na reali-
zację przebudowy pasa startowego na międzynarodowym lotnisku im. J.F. Kennedy w No-
wym Jorku wg swoich wymagań. W 2010 roku w ciągu trzech  miesięcy ułożono około 
153 000 m3 betonu, przy całkowitym zamknięciu pasa startowego.

W tabeli 10 podano skład i parametry mieszanki betonowej oraz wyniki przeprowadzo-
nych badań doświadczalnych. Otrzymane wartości potwierdziły możliwość uzyskania na-
wierzchni betonowych o wysokich parametrach. Należy podkreślić, że na 6000 płyt tylko  
35 sztuk zostało wymienionych z uwagi na powstałe zarysowania.

T a b e l a  1 0
Skład mieszanki betonowej dla pasa startowego JFK 13R-31L i wyniki badań [12]

Rodzaj materiału
Ilość 

materiału 
[kg/m3]

Rodzaj badania Wartość 
średnia

Odchylenie 
standardowe

Cement typu IS 
(58% cement portlandzki 
42% cement żużlowy)

326 28-dniowa wytrzymałość 
na ściskanie [MPa] 53,3 6,2

Kruszywo drobne 706 28-dniowa wytrzymałość 
na zginanie [MPa] 7,5 0,6

Kruszywo grube 1354 w/s 0,4 0,03
Woda 131 Opad stożka [mm] 48,3 –
Dodatek  
napowietrzający [ml] 59 Gęstość pozorna [kg/m3] 2504 40

Domieszka redukująca 
wodę [ml] 887 Badanie przepuszczalności 

chlorków 694 131

w/s 0,4 Zawartość powietrza [%] 5 1

5.  Wnioski

Znaczący wpływ obecności granulowanego żużla wielkopiecowego na właściwości ce-
mentów i betonów powoduje, że cementy portlandzkie z dodatkiem żużla odgrywają istotną 
rolę w technologii betonów. Cementy tego typu są powszechnie stosowane w takich krajach, 
jak Holandia, Belgia, Niemcy, Japonia [13]. Ostatnio zauważa się większe zastosowanie ce-
mentów portlandzkich z dodatkiem żużla również w USA.

Udział granulowanego żużla wielkopiecowego w cemencie portlandzkim wpływa na 
strukturę i mikrostrukturę stwardniałego zaczynu cementowego.

Betony wykonane z tych cementów wykazują małą przepuszczalność dla agresywnych 
roztworów soli i gazów. Wolniejszy przyrost wytrzymałości w okresie pierwszych 7 dni doj-
rzewania betonu jest rekompensowany dużym przyrostem wytrzymałości w okresie 28 do 
90 dni.
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Istotne korzyści uzyskane podczas realizacji betonowych nawierzchni lotniskowych  
w USA w sposób jednoznaczny wskazują na konieczność podjęcia zdecydowanych działań 
w tym kierunku również w Polsce. Stosowne badania doświadczalne, których celem jest 
ocena zachowania się betonowych nawierzchni wykonywanych na cemencie CEM II/B-S  
42,5 N, zostały podjęte przez Zakład Konstrukcji Sprężonych Instytutu Materiałów i Kon-
strukcji Budowlanych Politechniki Krakowskiej.
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ODCHYŁKI OD ZAPLANOWANEGO POŁOŻENIA 
PREFABRYKATÓW POWSTAJĄCE W CZASIE MONTAŻU 
I ICH WPŁYW NA PRZEMIESZCZENIA PŁYT W WYNIKU 

SPRĘŻENIA ŚCIANY ZBIORNIKA W SYSTEMIE C–8

DEVIATIONS FROM DESIGN PRECAST ELEMENTS 
POSITIONS DURING THE ERACTION AND THEIR 

INFLUENCE ON PANELS DISPLACEMENTS DUE TO 
POST-TENSIONING OF THE TANK WALL IN SYSTEM C–8

S t r e s z c z e n i e
Artykuł przedstawia wyniki badań doświadczalnych przeprowadzonych podczas realizacji ścian 
zbiorników cylindrycznych wykonanych z prefabrykowanych płyt strunobetonowych, sprężonych 
wewnętrznymi cięgnami bez przyczepności. Celem pomiarów było określenie dokładności montażu 
ściany z elementów prefabrykowanych oraz wartości przemieszczeń radialnych ściany w wyniku 
sprężenia. W analizowanym rozwiązaniu konstrukcyjnym realizowane są suche pionowe styki wy-
pełnione profilem EPDM.
Słowa  kluczowe:  zbiorniki  z  betonu  sprężonego, cięgna  bez  przyczepności, wznoszenie  ścian 

zbiorników prefabrykowanych, pomiary geodezyjne
A b s t r a c t

The paper presents the results of the experimental investigations conducted during construction 
process of the circular tanks wall made of precast prestressed concrete panels, post-tensioned with 
internal unbounded tendons. The aims of the experimental investigations were, the quality evaluation 
of precast tank wall erection as well as evaluation of tank’s wall radial displacements due to the 
process of post-tensioning. In analysed structural solution the vertical joint is a dry joint, provided 
with an EPDM profile.
Keywords:  prestressed  concrete  tank,  unbonded  tendons,  erection  of  precast  tank  wall,  geodesy 

measurement
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1.  Wstęp

W ostatnich 20 latach w Polsce realizowany jest program budowy nowych oczyszczalni 
ścieków oraz modernizacji i rozbudowy istniejących stacji wodociągowych. Występuje też 
znaczne zapotrzebowanie na zbiorniki przeznaczone do magazynowania gnojowic w przed-
siębiorstwach rolniczych i indywidualnych gospodarstwach rolnych. Coraz częściej realizo-
wane są biogazownie, w których podstawowym obiektem są zbiorniki.

Wszystkie zbiorniki na ciecze muszą spełniać warunek trwałości, a ich pełną przydatność 
eksploatacyjną planuje się na 50 lat. Podstawowym kryterium trwałości jest warunek wo-
doszczelności konstrukcji, sprawdzany podczas próby szczelności przed jej przekazaniem 
do eksploatacji. Drugim kryterium jest warunek rysoodporności, który musi być spełniony 
na etapie realizacji konstrukcji i w stadium eksploatacji z uwzględnieniem wszystkich moż-
liwych przypadków obciążenia. Zagadnienia te są omówione w pracach [1–4]. Problematyka 
dotycząca realizacji zbiorników o ścianie z elementów prefabrykowanych sprężonej cięgna-
mi bez przyczepności analizowana jest między innymi w pracach [5–10].

Zbiorniki żelbetowe i z betonu sprężonego mogą być wykonywane zarówno w wersji 
monolitycznej, jak i prefabrykowanej. Zastosowanie rozwiązania, w którym ściana jest 
wykonana z elementów prefabrykowanych znacznie przyspiesza tempo realizacji obiektu,  
a ponadto eliminuje problem zarysowania ściany we wczesnym okresie dojrzewania betonu. 
Zostaje wyeliminowany bowiem podstawowy czynnik, jakim jest skrępowanie ściany na 
dolnej krawędzi przez istniejącą płytę denną.

Prefabrykacja ściany zbiornika ujawnia nowe problemy, do których należy zaliczyć: za-
pewnienie szczelności połączenia ściany z dnem zbiornika i zapewnienie szczelności piono-
wych styków. Ponadto imperfekcje montażowe i wykonawcze będące skutkiem przemiesz-
czeń elementów prefabrykowanych w procesie sprężania, mogą powodować wystąpienie 
dodatkowych sił wewnętrznych w ścianie zbiornika. Zagadnienia te są przedmiotem prac 
doświadczalnych i analitycznych podjętych przez Zakład Konstrukcji Sprężonych Instytutu 
Materiałów i Konstrukcji Budowlanych Politechniki Krakowskiej [10, 11, 13].

Celem podjętych działań w niniejszej pracy było dokonanie oceny dokładności montażu 
elementów prefabrykowanych i ewentualnego jego wpływu na zachowanie się ściany zbior-
nika w systemie C–8 podczas jej sprężania.

2.  Rozwiązanie konstrukcyjne zbiorników w systemie C–8 i pomiary geodezyjne 
przeprowadzone podczas ich realizacji

2.1. Opis konstrukcji zbiorników

Badania doświadczalne zostały przeprowadzone w 2012 roku podczas realizacji dwóch 
identycznych zbiorników o nominalnej pojemności jednostkowej V = 900 m3, na terenie Cen-
tralnej Oczyszczalni Ścieków w Gliwicach. Przekrój pionowy obu zbiorników przedstawio-
no na rys. 1. Przekroje poziome i rozmieszczenie prefabrykowanych elementów na zbiorniku 
nr 1 i nr 2 przedstawiono odpowiednio na rys. 2 i 3.

Szczegóły połączenia prefabrykatu ściennego z dnem zbiornika przed betonowaniem ob-
wodowego pierścienia (etapy montażu i sprężania) i po zabetonowaniu pierścienia, przed-
stawiono na rys. 4. W każdym elemencie usytuowano 8 osłonek polietylenowych o średni-
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cy f40 mm do przeprowadzenia obwodowych cięgien sprężających. Widok elementu wraz  
z rozmieszczeniem cięgien sprężających oraz oba przekroje poprzeczne płyty przedstawio- 
no na rys. 5. W pobliżu dolnej krawędzi płyty zaznaczono miejsce stabilizacji śrub służą- 
cych do regulacji przemieszczenia płyt.

Oba zbiorniki należało sprężyć 8 cięgnami wykonanymi ze stali Bridon-Dyform,  
o docelowej sile naciągu 200 kN, kotwionymi w jednym pilastrze.

Rys. 1. Przekrój pionowy zbiorników nr 1 i nr 2
Fig. 1. Vertical cross section of  tanks no. 1 and no. 2

Rys. 2. Przekrój poziomy i numeracja prefabrykowanych elementów w zbiorniku nr 1
Fig. 2. Horizontal cross section and numeration of  precast panels of the tank no. 1
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Rys. 3. Przekrój poziomy i numeracja prefabrykowanych elementów w zbiorniku nr 2
Fig. 3. Horizontal cross section and numeration of  precast panels of the tank no. 2

Rys. 4. Szczegół połączenia elementu prefabrykowanego z płytą fundamentową  
a) przed betonowaniem pierścienia b) po zabetonowaniu pierścienia

Fig. 4. Joint’s detail of precast wall to the foundation slab a) before concreting foundation ring  
b) after concreting foundation ring
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W analizowanym przypadku ściana zbiornika była sprężana w 4 etapach. W każdym 
etapie zachowana była ta sama kolejność realizacji siły naciągowej (cięgna – 1, 8, 2, 7, 3, 6, 
4, 5) zgodnie z numeracją przedstawioną na rys. 5. Prasa naciągowa była zakładana z jednej 
strony pilastra na cięgnach 1, 3, 5 i 7, natomiast z drugiej strony pilastra na cięgnach 2, 4, 6 
i 8. W I, II, III i IV etapie sprężania wprowadzono odpowiednio siły naciągowe 30, 70, 140 
i 200 kN. Obwodowy pierścień fundamentowy zabetonowano dopiero po całkowitym sprę-
żeniu ściany zbiornika.

2.2. Opis systemu

System zbiorników kołowych z prefabrykowanych elementów strunobetonowych pod 
nazwą Abetong C–8 został opracowany w Szwecji. Istotą systemu jest sposób produk-
cji i montażu strunobetonowych prefabrykowanych płyt betonowych na wykonywanej  
na miejscu płycie fundamentowej. Pionowe połączenia pomiędzy prefabrykowanymi pły-
tami wypełnione są za pomocą profilu EPDM, natomiast poziome połączenie pomiędzy 
prefabrykowanymi płytami a płytą dna zbiornika jest betonowane. W kierunku poziomym 
naciągane są pojedyncze sploty obwodowe, aby utrzymać zaciśnięte styki. Liczba obwo-
dowych cięgien sprężających zależy od wartości obciążeń eksploatacyjnych. Rozwiązanie  
to zapewnia wodoszczelność zbiornika przeznaczonego do magazynowania wody pitnej, 
wody w oczyszczalniach ścieków itp. W ramach systemu opracowano również dach składa-
jący się z elementów o przekroju teowym opartych na prefabrykowanych płytach ściennych 
i słupie centralnym.

Rozwiązanie systemowe zbiornika typu C–8 jest rozwinięciem systemu Abetong  
C–14:
– podobnie jak w systemie C–14 poziome pojedyncze sploty w kierunku obwodowym 

umieszczane wewnątrz plastikowych rur są całkowicie zabezpieczone przed zamierzo-
nym lub niezamierzonym uszkodzeniem. Każdy zbiornik posiada co najmniej jeden pre-
fabrykowany element z zewnętrznym żebrem umożliwiającym wprowadzenie i naciąg 
splotów (element typu pilaster),

– połączenie pionowe w systemie przewidziano jako suche, wypełnione profilem EPDM, 
który ma zapewnić wodoszczelność połączenia i przeniesienie siły sprężającej. Ten ro-
dzaj połączenia czyni możliwym do wykonania i zrealizowania pełnego naciągu splotów  
w jednej operacji. Profil EPDM jest to taśma szerokości 120 mm i grubości 8 mm sta-
bilizowana za pomocą silikonu na całej długości połączenia od strony wklęsłej. Wzdłuż 
taśmy osiowo wycięte są otwory f40 mm w odstępie co 200 mm, umożliwiające wpro-
wadzenie do ściany splotów bez przyczepności. Na obu brzegach taśmy na szerokości 
15 mm wykonane są 3 żeberka na obu jej powierzchniach. Żeberka te powstały w skutek 
pocienienia rdzenia profilu do około 4 mm. Umożliwia to dociśnięcie taśmy w procesie 
sprężania (zbiorniki o różnych promieniach). Taśma jest wykonana z elastomeru EPDM 
11163 o klasie twardości 60 i wytrzymałości na rozciąganie rzędu 10 MPa,

– prefabrykowane płyty są sprężone w kierunku podłużnym, co powoduje że ściana zbiorni-
ka sprężona jest zarówno w kierunku pionowym jak i obwodowym. Tak wykonany zbior-
nik jest zdolny do przenoszenia bez zarysowania różnych przypadków obciążeń, takich 
jak np. różnica temperatur, która może być trudna do przewidzenia.
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Szerokość podstawowego elementu prefabrykowanego wynosi 2160 mm. Krawędzie 
boczne są tak wyprofilowane, że szerokość płyty w osiach pionowego połączenia (styku) 
wynosi 2100 mm. Grubość płyty jest zmienna i wynosi na krawędzi wypukłej 145 mm, na 
krawędzi wklęsłej 180 mm i w połowie szerokości 180 mm. Powierzchnia płyty od we-
wnętrznej strony ściany zbiornika jest płaska (zacierana podczas produkcji). Od zewnętrz-
nej strony płyta jest jednostronnie pogrubiona w połowie swej szerokości. Kanał kablowy 
umożliwiający wprowadzenie pojedynczego obwodowego cięgna sprężającego, usytuowany 
jest w łuku, krzywizną do środka zbiornika. Przekrój poprzeczny typowego elementu jest 
przedstawiony na rys. 5.

Rys. 5. Widok prefabrykatu, przekrój pionowy i poziomy  
oraz rozmieszczenie cięgien sprężających

Fig. 5. View of precast panel, vertical and horizontal cross section, arrangement  
of unbounded tendons
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Element prefabrykowany typu pilaster jest jednostronnie pogrubiony do 320 mm, central-
nie na szerokości 1000 mm (rys. 6). Wzdłuż bocznych krawędzi, na pogrubionej części płyty, 
wykonuje się gniazda umożliwiające osadzenie zakotwień i wprowadzenie siły sprężającej. 
Liczba gniazd i ich rozmieszczenie na wysokości elementu zależy od objętości zbiornika. 
Elementy prefabrykowane wykonane są z betonu klasy C40/50, o wodoszczelności W12  
i mrozoodporności F150.

Rys. 6. Usytuowanie profilu EPDM w pionowym styku
Fig. 6. Stabilization of EPDM profile in vertical joint

W rozwiązaniu systemowym wysokość ściany zbiornika może wynosić 4,6 i 8 m. Naj-
mniejszy promień wewnętrzny zbiornika mierzony w styku połączenia wynosi 3,99 m przy 
12 elementach, a największy 14,99 m przy 45 elementach prefabrykowanych. Dzięki szyb-
kiemu montażowi oraz dużym możliwościom produkcyjnym, czas wznoszenia zbiorników 
jest stosunkowo krótki w porównaniu z wykonaniem takiego obiektu w wersji monolitycz-
nej. Zbiorniki w systemie C–8 są wznoszone praktycznie w każdych warunkach atmosfe-
rycznych. Mogą być sytuowane bezpośrednio na powierzchni terenu lub być całkowicie  
obsypane ziemią. Ponadto zbiorniki mogą być otwarte lub przykryte.

2.3. Program i przebieg geodezyjnych pomiarów geometrii zbiorników

Przewidziano następujący program badań:
– pomiar dokładności montażu elementów prefabrykowanych, tj.: wyznaczenie odległości 

dolnej i górnej krawędzi każdego elementu prefabrykowanego od średniego promienia 
zbiornika,

– określenie ewentualnego wychylenia każdego elementu prefabrykowanego z pionu, jak 
również możliwego obrócenia płaszczyzny prefabrykatu w stosunku do średniego pro-
mienia ściany zbiornika,

– pomiar zmiany geometrycznego usytuowania poszczególnych płyt ściennych w wy-
niku sprężenia ściany zbiornika, któremu towarzyszy zaciskanie pionowych styków. 
Uformowanie obwodu zbiornika o ścianie łamanej może mieć znaczny wpływ na stan 
naprężenia w elementach prefabrykowanych.
W celu przeprowadzenia pomiarów geodezyjnych, na każdym prefabrykowanym ele-

mencie oznaczono 4 punkty odniesienia zlokalizowane w każdym narożu płyty.
Na górze płyty 2 repery usytuowane były w odległościach 100 mm od krawędzi bocz-

nych i od górnej krawędzi płyty. Na dole płyty dwa repery usytuowane były w odległościach  
100 mm od krawędzi bocznych i 200 mm od dolnej krawędzi płyty. Sposób rozmieszcze-
nia reperów przedstawiono na rys. 7. Dolne repery były usytuowane na wysokości 0,2 m  
w stosunku do dolnej krawędzi płyty z uwagi na oparcie płyty na obwodowym podcięciu  
dna zbiornika (rys. 4). Podcięcie dna zbiornika stanowi zarazem spód fundamentowego 
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pierścienia żelbetowego, który był betonowany po sprężeniu ściany zbiornika. Na obrzeżu 
podcięcia płyty usytuowane jest zbrojenie pierścienia (rys. 4a), co wizualnie tworzy rowek  
w płycie dna zbiornika.  Pomiary przeprowadzono dwukrotnie tachimetrem laserowym typu 
Topcon GPT 9003A w dniach 16 i 19 lipca 2012 roku.

Rys. 7. Rozmieszczenie reperów geodezyjnych na elementach prefabrykowanych
Fig. 7. Arrangement of bench marks at the precast panels

Tachimetrem skanującym nazywamy zrobotyzowaną stację pomiarową wyposażoną  
w dalmierz bezzwierciadlany, która ma możliwość programowania obserwacji kątów i od-
ległości. Tachimetr Topcon 9003A wyposażony jest w serwomotory, działa pod systemem 
MS-DOS. Funkcję skanowania realizuje zespół bezlustrowego dalmierza, serwomotoru  
i komputera polowego z programem sterującym. Impulsowy dalmierz wyznacza odległość 
od każdej powierzchni, pod warunkiem że powierzchnia nie jest błyszcząca, a kąt między ce-
lową a powierzchnią jest większy niż 15°. Odległość do 1200 m dalmierz mierzy bez użycia 
lustra z dokładnością do 3 mm + 2mm/km. Serwomotor o siedmiu stopniach prędkości po-
zwala na obrót z prędkością 85°/s i przesuwa automatycznie oś celową lunety w płaszczyźnie 
poziomej i pionowej z minimalną rozdzielczością 1’’. Gęstość siatki skanowania sterowana 
jest przez zadanie skoku obrotu alidady i skoku ruchu pionowego lunety. Z tachimetrem 
współpracuje komputer polowy FC-100 ze specjalistycznym oprogramowaniem Filed Scan. 
Umożliwia to sterowanie pomiarem, przechowywanie danych i wstępne opracowanie wyni-
ków. W komputerze polowym działającym pod systemem Windows zastosowano kolorowy 
dotykowy wyświetlacz o rozdzielczości 240 × 320 punktów. Wyposażony jest w złącza kart 
CF i SD, porty RS232 i USB. Pole skanowania w postaci wieloboku o dowolnym kształcie 
można wskazać na wyświetlaczu na cyfrowym zdjęciu obiektu. Zdjęcie musi być wykonane 
aparatem skalibrowanym w programie Pi-Calib.
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Pomiar odległości bez pryzmatu odbywa się w dwóch trybach: standard od 1,5 do 250 m  
z dokładnością ±5 mm i long od 5 do 2000 m z dokładnością ±10 mm + 10 mm/km. Pomiar 
odległości z zastosowaniem 1 pryzmatu do 4000 m z dokładnością ±2 mm + 2 mm/km.  
Zastosowana luneta pozwala na powiększenie 30-krotne, pole widzenia 1°30', zdolność roz-
dzielacza 3'' i minimalna celowa 1,3 m. Maksymalna szybkość śledzenia to 15°/s, zakres 
wyszukiwania celu ±5°, zasięg śledzenia dla 1 pryzmatu od 8 do 1000 m, dla pryzmatu 360° 
od 10 do 600 m. Średni czas pracy urządzenia to 6 godzin przy zastosowaniu dwóch baterii  
(2 × 3 h). Więcej informacji, testy urządzenia oraz przykłady skanowania obiektów inżynier-
skich podano w pracy [12].

2.4. Wyniki pomiarów geodezyjnych

Po opracowaniu wyników otrzymanych z pomiarów geodezyjnych zestawiono w tabe-
lach 1 i 2, odpowiednio na górnej i dolnej krawędzi ściany, wyliczone odległości punktów 
pomiarowych od średniego promienia w wyniku sprężenia odpowiednio zbiornika nr 1  
i nr 2. Cyfry ,,1” i ,,2” oznaczają odpowiednio etap montażu elementów prefabrykowanych  
i etap całkowitego sprężenia ściany zbiornika (wszystkie cięgna z siłą 200kN). W kolumnach 
oznaczonych jako ,,L-P”, podano różnice pomiarów dokonanych na lewej i prawej krawędzi 
każdej płyty po zmontowaniu ściany zbiornika (etap ,,1”) i po całkowitym sprężeniu ściany 
zbiornika (etap ,,2”). Z porównania zestawionych wartości wynika, że mimo prowadzenia 
starannego montażu wiele elementów jest obróconych.

W przypadku zbiornika nr 1 na górnej i dolnej krawędzi w etapie ,,1” po 9 elemen-
tów było skręconych o więcej niż 20 mm (wartość maksymalna skręcenia wynosiła 49 mm  
na krawędzi górnej i 51 mm na krawędzi dolnej). W etapie ,,2” na górnej krawędzi 13 ele-
mentów było skręconych o więcej niż 20 mm (wartość maksymalna skręcenia wynosiła  
84 mm), a na dolnej krawędzi 15 elementów było skręconych o więcej niż 20 mm (wartość 
maksymalna skręcenia wynosiła 83 mm).

W przypadku zbiornika nr 2 w etapie 1 na górnej krawędzi 3 elementy były skręcone  
o więcej niż 20 mm (wartość maksymalna skręcenia wynosiła 40 mm), a na dolnej krawędzi 
5 elementów było skręconych o więcej niż 20 mm (wartość maksymalna skręcenia wynosiła 
43 mm). W etapie ,,2” na górnej krawędzi 8 elementów było skręconych o więcej niż 20 mm 
(wartość maksymalna skręcenia wynosiła 50 mm), a na dolnej krawędzi 9 elementów było 
skręconych o więcej niż 20 mm (wartość maksymalna skręcenia wynosiła 51 mm).

Rozkłady przemieszczeń radialnych wyznaczonych na górnych i dolnych punktach  
pomiarowych dla całkowitego sprężenia ściany zbiornika ,,2-1” (tablice 1 i 2) przedstawio- 
no na rys. 8 i 9 odpowiednio dla zbiornika nr 1 i nr 2. Podane na rys. 8 i 9 wartości śred- 
nich promieni na górnej i dolnej krawędzi dotyczą etapu montażu. Znakiem (–) minus  
oznaczono przemieszczenia płyt do środka zbiornika. W przypadku zbiornika nr 1 naj-
większe przemieszczenia odnotowano na pionowych stykach między elementami 1–2  
(do 71 mm), 5–6 (do 47 mm), 8–9 (do 112 mm), 14–15 (do 54 mm), 19–20 (do 55 mm)  
i 22–23 (do 72 mm). Jako ostatni został zamontowany element prefabrykowany oznaczo- 
ny cyfrą 8. Zakotwienia cięgien sprężających osadzone zostały w elemencie typu pilaster 
oznaczonym liczbą 17.
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Rys. 8. Rozkłady przemieszczeń radialnych pomierzonych na górnej i dolnej krawędzi ściany  
po całkowitym sprężeniu ściany zbiornika nr 1

Fig. 8. Distributions of radial displacements measured on top and bottom wall edge after  
final post-tensioning of tank wall no. 1

Rys. 9. Rozkłady przemieszczeń radialnych pomierzonych na górnej i dolnej krawędzi ściany  
po całkowitym sprężeniu ściany zbiornika nr 2

Fig. 9. Distributions of radial displacements measured on top and bottom wall edge after  
final post-tensioning of tank wall no. 2



165

T a b e l a  1
Zmiana odległości punktów pomiarowych ΔRi [mm] od średniego promienia zbiornika nr 1,  

na górnej i dolnej krawędzi elementów prefabrykowanych w wyniku sprężenia

Element Krawędź
Krawędź górna, ΔRi [mm] Krawędź dolna, ΔRi [mm]

„2-1” Etap 1  
„L-P”

Etap 2  
„L-P” „2-1” Etap 1 

„L-P”
Etap 2 
„L-P”

1 L –5 21 84 –1 15 79P –68 –65
2 L –71 –17 –67 –65 –14 –66P –21 –13
3 L –17 23 19 –12 24 19P –12 –7
4 L 0 –35 –18 –19 –20 –38P –18 –2
5 L –18 0 28 –6 2 26P –45 –30
6 L –47 28 –4 –31 34 6P –15 –3
7 L –11 27 27 –3 30 33P –11 –5
8 L –17 –13 75 –5 –5 83P –104 –93
9 L –112 1 –77 –99 –2 –78P –34 –24
10 L –24 17 11 –22 23 19P –18 –19
11 L –12 –2 –18 –20 –5 –16P 3 –8
12 L 0 10 29 –6 6 21P –19 –22
13 L –28 –8 13 –25 –3 15P –48 –44
14 L –48 21 26 –46 24 33P –53 –54
15 L –53 4 –33 –54 0 –35P –16 –18
16 L –19 13 15 –12 17 20P –22 –15
17 L –23 –3 –9 –15 –2 –12P –17 –6
18 L –22 13 13 –6 12 13P –22 –7
19 L –31 –16 8 –8 –13 12P –55 –32
20 L –49 24 –11 –36 24 –9P –14 –4
21 L –2 –1 33 –3 9 46P –35 –39
22 L –42 49 71 –46 51 72P –64 –66
23 L –66 –33 –79 –72 –29 –74P –20 –27
24 L –22 3 –19 –28 4 –22P 0 –2
Wartość średnia –30,56 –26,02

Odchylenie 
standardowe 25,45 24,70
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T a b e l a  2
Zmiana odległości punktów pomiarowych ΔRi [mm] od średniego promienia zbiornika nr 2,  

na górnej i dolnej krawędzi elementów prefabrykowanych w wyniku sprężenia

Element Krawędź
Krawędź górna, ΔRi [mm] Krawędź dolna, ΔRi [mm]

„2-1” Etap 1  
„L-P”

Etap 2  
„L-P” „2-1” Etap 1  

„L-P”
Etap 2  
„L-P”

1 L –44 16 2 –29 17 5P –31 –16
2 L –30 10 0 –20 11 2P –20 –11
3 L –15 6 50 –13 4 51P –59 –59
4 L –58 4 –40 –57 9 –38P –14 –10
5 L –20 13 23 –9 20 25P –30 –15
6 L –31 5 7 –19 5 –4P –34 –9
7 L –35 17 5 –32 23 –10P –23 0
8 L –26 –10 –4 –14 –4 0P –32 –19
9 L –38 3 2 –23 10 8P –38 –21
10 L –32 40 43 –25 43 43P –34 –25
11 L –32 –7 –15 –29 0 –12P –23 –16
12 L –26 –12 –24 –22 –7 –20P –13 –10
13 L –17 12 20 –13 16 21P –25 –19
14 L –23 26 37 –18 28 37P –34 –28
15 L –41 –9 –19 –30 –13 –22P –31 –21
16 L –29 6 8 –21 3 4P –32 –22
17 L –32 8 8 –24 13 10P –31 –21
18 L –39 3 2 –24 3 –1P –38 –20
19 L –35 27 27 –18 25 24P –35 –18
20 L –36 9 5 –20 3 4P –32 –21
21 L –30 10 4 –19 3 5P –25 –21
22 L –29 –1 –12 –19 2 –4P –18 –13
23 L –18 6 0 –9 –16 3P –12 –28
24 L –21 6 20 –7 3 –6P –35 2
Wartość średnia –29,92 –19,88
Odchylenie 
standardowe 9,83 10,86
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T a b e l a  3
Różnice odległości punktów pomiarowych od środka zbiornika nr 1 pomierzonych  

na górnej i dolnej krawędzi elementów prefabrykowanych

Element Krawędź
„Góra-Dół” [mm]

„1” „2” „2-1”

1 L 7 3 –4
P 2 –2 –4

2 L 5 –1 –6
P 9 1 –8

3 L 1 –5 –6
P 1 –5 –6

4 L –6 13 19
P 8 –8 –16

5 L 9 –3 –12
P 10 –6 –16

6 L 7 –9 –16
P 13 1 –12

7 L 5 –3 –8
P 8 3 –5

8 L 10 –2 –12
P 18 6 –12

9 L 20 7 –13
P 16 6 –10

10 L 11 10 –1
P 17 18 1

11 L 1 9 8
P –2 9 11

12 L 2 8 6
P –2 2 4

13 L 4 2 –2
P 9 5 –4

14 L 11 10 –1
P 15 16 1

15 L 2 3 1
P –2 0 2

16 L 6 0 –6
P 11 4 –7

17 L –1 –9 –8
P 0 –11 –11

18 L 8 –8 –16
P 6 –9 –15

19 L 15 –7 –22
P 19 –4 –23

20 L 11 –1 –12
P 12 2 –10

21 L 1 2 1
P 10 15 5

22 L 13 18 5
P 16 19 3

23 L 6 13 7
P 10 17 7

24 L 7 13 6
P 7 9 2

Wartość średnia 7,58 3,04 –4,54
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T a b e l a  4
Różnice odległości punktów pomiarowych od środka zbiornika nr 2 pomierzonych  

na górnej i dolnej krawędzi elementów prefabrykowanych

Element Krawędź
„Góra-Dół” [mm]

„1” „2” „2-1”

1 L 15 0 –15
P 17 2 –15

2 L 13 3 –10
P 14 5 –9

3 L 6 4 –2
P 3 4 1

4 L 1 0 –1
P 6 2 –4

5 L 8 –3 –11
P 15 0 –15

6 L 11 –1 –12
P 11 –13 –24

7 L 5 2 –3
P 11 –12 –23

8 L 6 –5 –11
P 12 –2 –14

9 L 10 –6 –16
P 17 0 –17

10 L 6 0 –6
P 9 0 –9

11 L 6 2 –4
P 12 5 –7

12 L 1 –3 –4
P 6 2 –4

13 L 4 1 –3
P 7 1 –6

14 L 8 3 –5
P 9 4 –5

15 L 10 0 –10
P 6 –4 –10

16 L 9 1 –8
P 7 –3 –10

17 L 8 0 –8
P 12 2 –10

18 L 16 1 –15
P 16 –2 –18

19 L 15 –2 –17
P 13 –4 –17

20 L 9 –7 –16
P 3 –8 –11

21 L 6 –5 –11
P 0 –4 –4

22 L 7 –3 –10
P 10 5 –5

23 L 6 –3 –9
P –16 0 16

24 L 16 2 –14
P 14 –23 –37

Wartość średnia 8,68 –1,35 –10,03
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T a b e l a  5
Odchylenia ΔRi [mm] punktów pomiarowych zbiornika nr 1, na górnej i dolnej krawędzi 

elementów prefabrykowanych od promienia średniego Rśr

Element Krawędź
Krawędź górna [mm] Krawędź dolna [mm]

„1” „2” „1” „2”

1 L 6 31 6 31
P –15 –53 –9 –48

2 L –10 –51 –8 –47
P 7 16 6 19

3 L 9 23 16 30
P –14 4 –8 11

4 L –15 15 –1 5
P 20 33 19 43

5 L 24 37 23 43
P 24 9 21 17

6 L 27 11 28 23
P –1 15 –6 17

7 L 0 20 3 26
P –27 –7 –27 –7

8 L –19 –5 –21 0
P –6 –80 –16 –83

9 L 6 –76 –6 –80
P 5 1 –4 –2

10 L 10 17 6 10
P –7 6 –17 –9

11 L –11 7 –4 2
P –9 25 1 18

12 L –2 29 4 23
P –12 0 –2 2

13 L 5 8 8 9
P 13 –5 11 –6

14 L 17 0 13 –6
P –4 –26 –11 –39

15 L –5 –28 0 –27
P –9 5 0 8

16 L 3 14 4 18
P –10 –1 –13 –2

17 L –9 –2 –1 10
P –6 7 1 22

18 L 10 18 10 30
P –3 5 –2 17

19 L 12 12 4 22
P 28 4 17 10

20 L 28 10 24 13
P 4 21 0 22

21 L –1 28 6 29
P 0 –5 –3 –17

22 L 9 –2 3 –17
P –40 –73 –48 –89

23 L –36 –71 –35 –81
P –3 8 –6 –7

24 L 6 14 7 5
P 3 33 3 27

Średni promień 7966 7935 7958 7932
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T a b e l a  6
Odchylenia ΔRi [mm] punktów pomiarowych zbiornika nr 2, na górnej  

i dolnej krawędzi elementów prefabrykowanych od promienia średniego Rśr

Element Krawędź
Krawędź górna [mm] Krawędź dolna [mm]

„1” „2” „1” „2”

1 L 18 3 11 3
P 2 1 –6 –2

2 L 8 8 3 4
P –2 8 –8 2

3 L –1 14 2 10
P –7 –36 –2 –41

4 L –1 –29 7 –30
P –5 11 –2 8

5 L 10 20 11 22
P –3 –3 –9 –3

6 L 3 1 0 2
P –2 –6 –5 6

7 L 3 –2 7 –5
P –14 –7 –16 5

8 L –4 0 –1 5
P 6 4 3 5

9 L 20 11 19 16
P 17 9 9 8

10 L 14 13 17 12
P –26 –30 –26 –31

11 L –22 –24 –19 –27
P –15 –9 –19 –15

12 L –8 –3 0 –2
P 4 21 7 18

13 L 13 26 18 25
P 1 6 2 4

14 L 8 15 9 11
P –18 –22 –19 –26

15 L –7 –18 –8 –18
P 2 1 5 4

16 L 10 10 9 8
P 4 2 6 4

17 L 11 9 12 9
P 3 1 –1 –1

18 L 14 5 7 3
P 11 3 4 4

19 L 16 11 10 12
P –11 –16 –15 –12

20 L –8 –14 –8 –8
P –17 –19 –11 –12

21 L –8 –9 –6 –5
P –18 –13 –9 –10

22 L –5 –4 –3 –2
P –4 8 –5 2

23 L –1 11 1 13
P –7 11 17 10

24 L 11 20 3 17
P 5 0 0 23

Średni promień 7966 7936 7957 7937
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W przypadku zbiornika nr 2 największe przemieszczenia odnotowano na pionowych sty-
kach między elementami 3–4 (do 59 mm), 14–15 (do 41 mm) i 24–1 (do 44 mm). Pozostałe 
płyty przemieszczały się w miarę równomiernie. Jako ostatni zmontowany został element 
prefabrykowany oznaczony liczbą 11. Element typu pilaste oznaczono liczbą 14.

Bardzo istotnym elementem w ocenie poprawności montażu i ocenie wpływu kolejności 
naciągu cięgien na geometrię ściany zbiornika jest utrzymanie elementów prefabrykowanych 
w pozycji pionowej. W tabeli 3 zestawiono różnice odległości punktów pomiarowych od 
środka zbiornika nr 1 pomierzonych na górnej i dolnej krawędzi elementów prefabrykowa-
nych. Z porównania zestawionych wartości wynika, że po zakończeniu montażu elementów 
prefabrykowanych ich średnie wychylenie z pionu na zewnątrz zbiornika wynosiło 7,58 mm 
na górnej krawędzi ściany. Po całkowitym sprężeniu ściany 8 cięgnami z siłą 200 kN, średnie 
wychylenie z pionu na zewnątrz zbiornika wynosiło 3,04 mm na górnej krawędzi ściany. 
Oznacza to, że krawędź górna zbiornika wychyliła się w wyniku sprężenia średnio o (–4,54) 
mm do środka zbiornika w stosunku do dolnej krawędzi.

W tabeli 4 zestawiono w sposób analogiczny różnice odległości punktów pomiarowych 
od środka zbiornika nr 2. Po zakończeniu montażu elementów prefabrykowanych ich średnie 
wychylenie z pionu na zewnątrz zbiornika wynosiło 8,68 mm na górnej krawędzi ściany. Po 
całkowitym sprężeniu ściany 8 cięgnami z siłą 200 kN, średnie wychylenie ściany z pionu 
do środka zbiornika wynosiło –1,35 mm na górnej krawędzi ściany. Oznacza to, że krawędź 
górna zbiornika przesunęła się w wyniku sprężenia średnio o –10,03 mm do środka zbiornika 
w stosunku do dolnej krawędzi.

Rys. 10. Rozkłady odchyleń kolejnych punktów pomiarowych na obwodzie zbiornika nr 1  
od promienia średniego w fazie montażu elementów prefabrykowanych

Fig. 10. Distributions of radial deviations of measuring points at tank circumference  
from average radius after erection of tank wall no. 1
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Rys. 11. Rozkłady odchyleń kolejnych punktów pomiarowych na obwodzie zbiornika nr 1  
od promienia średniego po całkowitym sprężeniu ściany zbiornika

Fig. 11. Distributions of radial deviations of measuring points at tank circumference  
from average radius after final post-tensioning of tank wall no. 1

Rys. 12. Rozkłady odchyleń kolejnych punktów pomiarowych na obwodzie zbiornika nr 2  
od promienia średniego w fazie montażu elementów prefabrykowanych

Fig. 12. Distributions of radial deviations of measuring points at tank circumference  
from average radius after erection of tank wall no. 2
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Rys. 13. Rozkłady odchyleń kolejnych punktów pomiarowych na obwodzie zbiornika nr 2  
od promienia średniego po całkowitym sprężeniu ściany zbiornika

Fig. 13. Distributions of radial deviations of measuring points at tank circumference  
from average radius after final post-tensioning of tank wall no. 2

Równie istotnym problemem jest utrzymanie geometrii zbiornika w przekroju pozio-
mym, zmieniającej się w wyniku naciągu kolejnych cięgien sprężających. W tabelach 5 
i 6 zestawiono odchylenia DR [mm] punktów pomiarowych, na górnej i dolnej krawędzi 
elementów prefabrykowanych, od średniego promienia Rśr zbiornika odpowiednio nr 1 i 2. 
Rozkłady tych odchyleń na obwodzie zbiornika nr 1, po zakończonym montażu elementów 
prefabrykowanych i po całkowitym sprężeniu ściany, przedstawiono odpowiednio na rys. 10 
i 11. Analogiczne rozkłady odchyleń na obwodzie zbiornika nr 2 przedstawiono odpowied-
nio na rys. 12 i 13. Znak (–) minus oznacza, że dany element jest wewnątrz promienia śred-
niego. Maksymalne odchylenie punktu pomiarowego w fazie montażu elementów prefabry-
kowanych na zbiorniku nr 1 wynosiło 48 mm (krawędź dolna), natomiast na zbiorniku nr 2 
wynosiło 26 mm (krawędź dolna i górna). Maksymalne odchylenie punktu pomiarowego po 
całkowitym sprężeniu ściany na zbiorniku nr 1 wynosiło 89 mm (krawędź dolna), natomiast 
na zbiorniku nr 2 wynosiło 41 mm (krawędź dolna).

3.  Ocena jakości montażu i wnioski wynikające z dokonanej analizy

W wytycznych do projektowania i wykonywania cylindrycznych zbiorników sprężonych 
cięgnami obwodowymi opracowanych przez American Concrete Institute [14] podano tole-
rancje montażowe zarówno jeśli chodzi o zachowanie kształtu zbiornika (odchyłki pomiędzy 
promieniami mierzone w różnych miejscach), jak i tolerancje odnoszące się do pionowości 
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ściany zbiornika. Odnoszą się one do zbiorników cylindrycznych bez rozróżnienia technolo-
gii wykonania ściany (monolityczna jak i prefabrykowana). Dopuszczalna globalna (dla ca-
łego zbiornika) różnica DRmax.global pomiędzy promieniem maksymalnym Rmax a minimalnym 
Rmax nie powinna przekraczać wartości (1):

 DRmax,global = min(0,1% ⋅ Rśr; 60% ⋅ T ) (1)
gdzie:

Rśr – średnia wartość wewnętrznego promienia zbiornika,
T – grubość ściany.

Dodatkowo wprowadzono dopuszczalne lokalne odchylenie pomiędzy dwoma promie-
niami na długości łuku 3,048 m (tj. 10 ft) wynoszące (2):

 DRmax,lokal =  5% ⋅ T (2)
Podobnie ograniczono dopuszczalne wychylenie ściany zbiornika z pionu do wartości 

9,375 mm (tj. 3/8 in) na każde 3,048m (tj. 10 ft) wysokości ściany zbiornika (3):

 ∆V H
= ⋅9 375

3 048
, [ ]

. [ ]
mm

m
 (3)

gdzie:
H – wysokość elementu [m].

Dla analizowanych zbiorników dopuszczalna globalna odchyłka pomiędzy promieniami 
DRmax.global = 7,93 mm, odchyłka lokalna DRmax.lokal = 8,25 mm, natomiast dopuszczalne wy-
chylenie ściany zbiornika z pionu wynosi DV = 14,30 mm.

Z zestawionych w tabelach 3 i 4 wartości wychyleń z pionu elementów prefabrykowa-
nych wynika, że w przypadku zbiorników nr 1 i 2, odpowiednio w 8 i 9 punktach pomia-
rowych została przekroczona wartość dopuszczalna (14,30 mm) na 48 punków pomiaro-
wych dla każdego ze zbiorników. Maksymalne wartości wychyleń z pionu zarejestrowane na 
zbiornikach nr 1 i 2 wynoszą odpowiednio 20 mm i 17 mm.

Dopuszczalna wartość odchyłki globalnej pomiędzy promieniami (7,93 mm) została 
przekroczona dla zbiornika nr 1 – w 25 i 21 przypadkach odpowiednio na dolnej i górnej 
krawędzi (tabela 5). Analogicznie wartość dopuszczalnej odchyłki globalnej dla zbiornika  
nr 2 została przekroczona w 25 i 23 przypadkach, na 48 punktów pomiarowych dla każdego 
ze zbiorników na dolnej i górnej krawędzi (tabela 6).

Zgodnie z wytycznymi firmy Abetong dotyczącymi tolerancji montażowych w odniesie-
niu do zbiorników, których ściana wykonana jest z elementów prefabrykowanych i sprężona 
cięgnami bez przyczepności [15], odchyłki montażowe rozumiane jako różnica między mak-
symalną (Dmax) a minimalną (Dmin) średnicą zbiornika (rys. 14) na długości łuku rm (4), nie 
powinny przekraczać wartości granicznej DDmax (5).

 r
D

D
H

D
T

m
sr

sr sr

=
⋅

⋅

2 3,
 (4)

gdzie:
Dsr – średnia wartość średnicy zbiornika,
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 DDmax = 0,5% ⋅ x  (5)
gdzie:

x – długość łuku z zakresu [0, rm].

Rys. 14. Tolerancje montażowe wg wytycznych Abetong
Fig. 14. Erection tolerances proposed by Abetong

Przyjmując wysokość i grubość elementu prefabrykowanego odpowiednio: H = 4,65 m i 
T = 0,165 m oraz średnią wartość średnicy zbiornika określoną dla fazy montażu, otrzymano 
graniczną długość łuku rm = 6,31 m. Na tej długości łuku zlokalizowane są 3 elementy pre-
fabrykowane o szerokości 2,06 m, co wyznacza x1, x2, x3 z przedziału [0, rm]. Dla każdego 
xi wyznaczono DDmax dla krawędzi górnej i krawędzi dolnej. W dalszej kolejności przeana-
lizowano 12 przypadków odchyłek montażowych w odniesieniu do każdej ze średnic na 
połączeniu elementów E1 i E13, E2 i E14…E12 i E24. W tabeli 7 zestawiono przykładowo 
wyliczenia odchyłek na górnej krawędzi zbiornika nr 1 dla fazy montażu. Z porównania 
zestawionych wartości można wnioskować, że w większości zaprezentowanych przypadków 
pomierzone wartości odchyłek montażowych przekraczają wartości graniczne.

T a b e l a  7
Odchyłki montażowe [mm] na górnej krawędzi zbiornika nr 1 w fazie montażu

Element Średnica Di-D1+1 Di-D1-1 ΔDmax Di-D1+2 Di-D1-2 ΔDmax Di-D1+3 Di-D1-3 ΔDmax

E1 i E13 15941 –1 14

10,43

28 68

20,85

11 37

31,28

E2 i E14 15942 29 1 12 15 –23 69
E3 i E15 15913 –17 –29 –52 –28 –52 –14
E4 i E16 15930 –35 17 –35 –12 –15 –11
E5 i E17 15965 0 35 20 52 26 23
E6 i E18 15965 20 0 26 35 23 52
E7 i E19 15945 6 –20 3 –20 41 15
E8 i E20 15939 –3 –6 35 –26 66 –26
E9 i E21 15942 38 3 69 –3 15 –23
E10 i E22 15904 31 –38 –23 –35 –37 –41
E11 i E23 15873 –54 –31 –68 –69 –69 –66
E12 i E24 15927 –14 54 –15 23 14 –15
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W wyniku przeprowadzonych analiz i obserwacji poczynionych podczas badań doświad-
czalnych można sprecyzować następujące wnioski:
– Sposób i jakość wykonania podcięcia płyty dna na obwodzie zbiornika, mają zasadni-

czy wpływ na dokładność montażu elementów prefabrykowanych i możliwie równo-
mierne przemieszczanie się płyt podczas naciągu cięgien sprężających. Oznacza to, że 
spód ,,rowka” na którym stabilizowane są podkładki musi być gładki i wypoziomowany. 
Powierzchnia boczna podcięcia musi być również gładka i utrzymana w pionie. Stanowi 
ona bowiem oparcie dla śrub dystansowych wyprowadzonych z elementu prefabryko-
wanego. Z uwagi na fakt, że śruby te w tej technologii realizacji sprężenia przekazują  
na płytę duże siły promieniowe, nie można dopuścić do wciskania się śrub do betonu. 
Takie przypadki mają miejsce przy zastosowaniu deskowania traconego w postaci stalo-
wej siatki. Z kolei w wypadku wykonania podcięcia ze skosem może nastąpić odłupanie 
betonu z płyty dna zbiornika, co generuje dodatkowy obrót i przemieszczenie prefabry-
kowanego elementu;

– Przygotowanie górnej powierzchni podcięcia płyty dna jako chropowatej, co ma zwięk-
szyć przyczepność betonu płyty dna do betonu wykonywanego później pierścienia funda-
mentowego jest zbyteczne. W przypadku realizacji dna zbiornika przez innego wykonaw-
cę (na ogół nie znającego rozwiązania systemowego) dochodzi do błędnej interpretacji 
jakości wykonania tego fragmentu obiektu. Szczelność połączenia ściany z dnem należy 
zapewnić przez odpowiednią wysokość pierścienia obwodowego i jego zbrojenia. Pod 
elementem prefabrykowanym wystarczy zapewnić przestrzeń rzędu 40 mm tak, aby za-
chować ciągłość betonowania. Przemieszczenie elementu prefabrykowanego jest sumą 
przemieszczeń płyty na najwyższej podkładce, przemieszczenia dolnej podkładki spoczy-
wającej na spodzie ,,rowka” oraz przemieszczeń podkładek pośrednich. W przypadku bar-
dzo chropowatej (nierównej) powierzchni oparcia (spód ,,rowka”) i dużej liczbie podkła-
dek o zróżnicowanej grubości, może nastąpić gwałtowne przesunięcie płyty z możliwym 
wysunięciem się jednej z podkładek. Są to zdarzenia losowe i zależą też od wartości luzu 
montażowego na pionowym styku. Skutkiem takiej sytuacji jest znaczące przemieszcze-
nie się płyty w kolejnych etapach sprężania;

– W wyniku dokonanego montażu średnie wychylenie z pionu ściany zbiornika nr 1 wy-
nosiło 7,58 mm a zbiornika nr 2 wynosiło 8,68 mm. Średnie wychylenie z pionu ściany 
zbiornika nr 1 po całkowitym sprężeniu wynosiło 3,04 mm na zewnątrz zbiornika. Średnie 
wychylenie z pionu ściany zbiornika nr 2 po całkowitym sprężeniu wynosiło –1,35 mm  
do środka zbiornika. Oznacza to, że wartości średniego wychylenia ściany z pionu 
(sprężonej tą samą liczbą cięgien obwodowych, rozmieszczonych na tych samych wy-
sokościach) zależą od wartości luzów montażowych na wysokości styków pionowych. 
Potwierdzeniem tego faktu powinno być większe zaciskanie styków na górnej krawędzi 
ściany w przypadku większych luzów montażowych. Ma to istotne znaczenie dla tych 
rozwiązań konstrukcyjnych, w których planuje się montaż urządzeń technologicznych 
przemieszczających się po górnej krawędzi ściany (zgarniacz);

– Średnie przemieszczenia ściany obu zbiorników na górnej krawędzi w wyniku spręże-
nia są porównywalne (zbiornik nr 1 – 30,56 mm, zbiornik nr 2 – 29,92 mm). Różnica 
wynosi 2,14%. Średnie przemieszczenia ściany zbiorników nr 1 i nr 2 na dolnej krawę-
dzi wynoszą odpowiednio 26,02 mm i 19,88 mm. Różnica pomieszczeń wynosi 30,89%. 
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Współczynniki zmienności do wartości średnich przemieszczeń ściany na górnej i dolnej 
krawędzi zbiornika nr 1 wynoszą odpowiednio 83,28% i 94,93%. W przypadku zbiorni-
ka nr 2 analogiczne wartości współczynników zmienności wynoszą 32,85% i 54,63%. 
Nasuwa się wniosek, że zdecydowanie bardziej równomierne przemieszczenia ściany 
zbiornika uzyskano w wyniku prowadzonej ciągłej kontroli położenia elementów prefa-
brykowanych w procesie sprężania i blokowanie (przez wykręcenie śruby dystansowej  
z elementu prefabrykowanego) swobody przemieszczania płyt, wykazujących duże prze-
sunięcie w pierwszym etapie naciągu cięgien sprężających. Niekontrolowane przemiesz-
czanie płyt sprzyja również ich większemu obracaniu się. Potwierdzeniem tego faktu są 
wyniki otrzymane z pomiarów geodezyjnych na zbiorniku nr 1;

– Podane w tabelach 1 i 2 wartości skręceń (obrotów) płyty w fazie montażu nie mają bezpo-
średniego przełożenia na zachowanie się płyt w kolejnych etapach sprężania. Przykładem 
tego mogą być płyty 3 i 4 na zbiorniku nr 1 oraz płyty 8 i 9 na zbiorniku nr 2. Znaczne 
rozrzuty tych wartości wskazują na konieczność kontrolowania odległości pionowych 
krawędzi płyt od środka zbiornika. Dociąganie płyt spoczywających na podkładkach,  
za pomocą mechanizmu łańcuchowego ma na celu zaciśnięcie profilu EPDM w piono-
wym styku, ale również przyczynia się do obracania płyt.

L i t e r a t u r a

 [1] PN-EN 1992-3:2006 Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 3:Silosy i zbiorniki.
 [2] S t a c h o w i c z  A., Z i o b r o ń  W., Podziemne  zbiorniki  wodociągowe, Arkady, Warszawa 

1986.
 [3] K o b i a k  J., S t a c h u r s k i  W., Konstrukcje żelbetowe, tom 4, Arkady, Warszawa 1991.
 [4] L e w i ń s k i  P., Zasady  projektowania  zbiorników  żelbetowych  na  ciecze  z  uwzględnieniem 

wymagań Eurokodu 2, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2011.
 [5] S e r u g a  A., Analiza stanów naprężenia i odkształcenia w powłokach zbiorników cylindrycz- 

nych z betonu sprężonego, Monografia nr 289, Politechnika Krakowska, Kraków 2003.
 [6] F r e n a y  J.W., S t r a m a n  J.P. & B r a a m  C.R., Circular prefabricated concrete tanks, FIP – 

Working Group on Precast Segmental Construction Report 94-25, October 1994.
 [7] S e r u g a  A., Zbiorniki  z  prefabrykowanych elementów  strunobetonowych  sprężone obwodo- 

wymi cięgnami bez przyczepności, Instal nr 2, 2008, 41-46.
 [8] S e r u g a  A., Kołowe  zbiorniki  prefabrykowane  na  wodę  sprężone  cięgnami  zewnętrznymi, 

Inżynieria i Budownictwo nr 12/2008, 662-665.
 [9] K a m i ń s k i  M., B y w a l s k i  Cz., Wybrane  problemy  projektowe  i wykonawcze  prefabry- 

kowanych  zbiorników  cylindrycznych  sprężonych  zewnętrznymi  cięgnami  bez  przyczepności, 
Przegląd Budowlany nr 6/2011, 61-64.

[10] S e r u g a  A., S z y d ł o w s k i  R., Z y c h  M., F a u s t m a n n  D., Zbiorniki  o  ścianie  pre- 
fabrykowanej  z  klejonymi  pionowymi  stykami  sprężone  zewnętrznymi  cięgnami  bez  przyczep- 
ności, Przegląd Budowlany nr 4/2012, 58-63.

[11] S e r u g a  A., T o ś  C., Z i e l i n a  L., F a u s t m a n n  D., Doświadczalna ocena dokładności 
montażu  prefabrykowanych  ścian  w  zbiornikach  sprężonych  zewnętrznymi  cięgnami  bez 
przyczepności, Czasopismo Techniczne 2-B/2011,Wydawnictwo PK, Kraków 2011, 159-192.

[12] T o ś  C., W o l s k i  B., Z i e l i n a  L., Tachimetry skanujące. Aplikacje technologii skanowania 
w  budowie  szczegółowych  modeli  obiektów  inżynierskich, Monografia nr 374, Politechnika 
Krakowska, Kraków 2010.



178

[13] K a z i m i e r c z a k  Sz., Wpływ  imperfekcji  geometrycznych  prefabrykowanej  powłoki  zbior- 
nika na  stan naprężenia wywołany sprężeniem, XIII Konferencja Naukowo-Techniczna ,,Żel- 
betowe i sprężone zbiorniki na materiały sypkie I ciecze”, Szklarska Poręba, 2007.

[14] ACI Committee 373: ACI 373R-97. Design and Construction of Circular Prestressed Concrete 
Structures with Circumferential Tendons, 1997.

[15] Abetong, Erection tolerances, 1994.



ANDRZEJ SERUGA, MARIUSZ ZYCH, WOJCIECH POLITALSKI*

BADANIA DOŚWIADCZALNE WŁAŚCIWOŚCI BETONU  
STOSOWANEGO DO DROGOWYCH NAWIERZCHNI  
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EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF CONCRETE 
PROPERTIES FOR PRESTRESSED ROAD PAVEMENTS

S t r e s z c z e n i e 
W artykule zaprezentowano wyniki badań doświadczalnych właściwości betonu stosowanego 
do nawierzchni betonowych. W procesie projektowym konstrukcji przyjmuje się właściwości 
mechaniczne betonu, które często nie są opisane w żadnych normach czy wytycznych. Po-
szukiwane wartości są często powiązane z podstawowym parametrem betonu, jakim jest jego 
wytrzymałość na ściskanie. Ponadto niektóre z nich są słabo bądź nawet nie są wcale opisane  
w początkowej fazie dojrzewania betonu. Ten artykuł przedstawia wyniki otrzymane z typo-
wych badań właściwości mechanicznych: wytrzymałości na ściskanie i rozciąganie, odkształ-
cenia od skurczu oraz przedstawia autorskie badanie obejmujące pełzanie pod działaniem sta-
łych naprężeń ściskających i rozciągających.
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A b s t r a c t

In this paper the results of experimental investigation of concrete properties for concrete 
pavements are presented. During the design process of concrete structures a number of 
mechanical properties of concrete are used, which are not normally a part of the concrete 
specifications. Desirable values are often related to the primary parameter of concrete – mean 
concrete compressive strength. Some of them are poorly or not described at all at the very 
beginning of concrete maturing. This paper describes the results obtained from a common 
mechanical test of compressive and tensile strength, shrinkage strain and author’s test dealing 
with creep under constant compressive and tensile stresses of young concrete.
Keywords:  Concrete strength, creep, prestressed concrete pavements, young concrete
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1.  Wstęp

Na początku procesu wiązania betonu przyrasta nie tylko jego wytrzymałość, lecz rów-
nież ilość wydzielanego ciepła hydratacji [1]. W większości przypadków znaczący przyrost 
wydzielanego ciepła jest niezauważalny. Stąd też wpływ przyrostu temperatury na odkształ-
cenia w przekroju jest bardzo mały.

Zjawisko to występuje przede wszystkim w konstrukcjach masywnych [1], które z po- 
wodu swojej objętości i kształtu mają zdolność magazynowania większej ilości wygenero-
wanego podczas hydratacji ciepła, lecz także w konstrukcjach poddanych znaczącym zmia-
nom temperatury tj. wpływu promieniowania słonecznego lub ochłodzenia w nocy [2, 3]. Co 
więcej, odkształcenia spowodowane tym wpływem temperatury są prawie w całości ograni-
czone [4]. Stąd też nawierzchnie betonowe są takim rodzajem konstrukcji, która z powodu 
dużych powierzchni może w krótkim czasie podlegać nagłemu ogrzaniu i ochłodzeniu. Od-
kształcenia są częściowo ograniczone na całej dolnej powierzchni, stąd też w takich wypad-
kach jesteśmy zmuszeni wykonać dylatacje. Niniejsza praca jest jedynie fragmentem działań  
dotyczących analizy konstrukcji poddanej zarysowaniu młodego betonu podczas jego dojrze-
wania [5]. Rozkład temperatury w tego typu konstrukcjach wywołany hydratacją i otaczają-
cymi warunkami termicznymi może spowodować powstanie naprężeń rozciągających prze-
kraczających wytrzymałość betonu na rozciąganie. Problem ten jest wnikliwie analizowany 
w zagranicznych ośrodkach naukowych [6–9], bowiem kluczowym zagadnieniem na etapie 
projektowania nawierzchni betonowych jest możliwość oszacowania wartości odkształceń 
występujących w betonie we wczesnym okresie jego dojrzewania, a w szczególności okresie 
pierwszych 7 dni. W zależności od rozwiązania konstrukcyjno-technologicznego nawierzch-
ni (nawierzchnie łączone dyblowane, zbrojone w sposób ciągły i z betonu sprężonego) może 
dojść do nadmiernych deformacji płyty i w konsekwencji jej zarysowania w wyniku zmien-
nych warunków termicznych. Proponowane przez różnych badaczy modele obliczeniowe 
nie mogą być bezpośrednio zaadaptowane dla warunków krajowych z uwagi na odmien-
ne warunki klimatyczne [10], a także wymagania stawiane realizowanym nawierzchniom 
betonowym. W świetle obowiązujących aktualnie zaleceń, w Polsce zaleca się stosowanie 
kruszywa granitowego i cementu portlandzkiego CEM I 42,5. W praktyce sprowadza się 
to do realizacji nawierzchni betonowych z betonu klasy C 35/45 i stawia się wymaganie, 
aby wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu wynosiła 5,5 MPa. W Instytucie Materia-
łów i Konstrukcji Budowlanych Politechniki Krakowskiej opracowano program badawczy,  
w ramach którego przewidziano przeprowadzenie badań doświadczalnych zarówno na od-
cinku doświadczalnym (opisanym poniżej) oraz w laboratorium instytutu. Głównym celem 
niniejszej pracy jest zbadanie oraz prezentacja właściwości młodego betonu, które później 
opisane przy użyciu odpowiednich modeli materiałowych mogą służyć do analizy rozkła-
du naprężeń termicznych i zarysowania młodego betonu. Co więcej, model ten umożliwia 
optymalizację rozwiązań tego typu konstrukcji. Używane przez autorów niniejszego opra-
cowania przykłady modeli numerycznych oparte są na rzeczywistych obiektach, w których 
pojawiło się zarysowanie młodego betonu i zostały przedstawione w następujących publika-
cjach [11–13].

Do stworzenia zaawansowanego modelu konieczne jest znalezienie rozwiązania w po-
szczególnych przypadkach, które będzie uwzględniało rozkład ciepła hydratacji i opisywało 
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zależności pomiędzy s(t) – e(t) podczas dojrzewania betonu. Przedstawione w pracy ba- 
dania obejmują: wytrzymałość betonu na ściskanie i rozciąganie, odkształcenia skurczowe 
i badanie pełzania betonu pod działaniem naprężeń rozciągających i ściskających. Badanie 
pełzania pozwala określić prawidłowe parametry, np. dla modelu lepko-sprężystego w ana-
lizie naprężeń termicznych. Należy zaznaczyć, że przeprowadzone badania pełzania wyko-
nano dla stałego w czasie naprężenia ściskającego oraz rozciągającego. W rzeczywistości 
w nawierzchniach drogowych beton po sprężeniu pracuje w warunkach cyklicznych zmian 
naprężeń i może podlegać procesom zmęczeniowym. Problem odporności zmęczeniowej na-
wierzchni betonowych nie był przedmiotem prowadzonych badań doświadczalnych.

Rys. 1. Dwukierunkowo sprężona płyta zatoki autobusowej
Fig. 1. Bi-directionally prestressed slab of bus stop waiting bay

Przedstawione w pracy badania doświadczalne dotyczą oceny parametrów wytrzyma-
łościowych betonu zastosowanego do wykonania odcinka nawierzchni drogowej z betonu 
dwukierunkowo sprężonego. Badany odcinek drogi o wymiarach 20 × 3,5 m i grubości  
0,23 m był fragmentem zatoki autobusowej przy jednej z dróg szybkiego ruchu w rejonie 
Krakowa (rys. 1). Zatoka była betonowana w połowie lipca 2010 roku, a w maju 2011 roku 
została przekazana do eksploatacji. W tym okresie prowadzone były badania doświadczal- 
ne skoncentrowane na analizie rozkładu temperatury i odkształceń betonu pod wpływem 
zmiennych warunków atmosferycznych. Niektóre wyniki z tych badań zaprezentowano  
w pracy [14]. Celem prowadzonych badań na terenie obiektu było określenie rozkładu tem-
peratury na grubości betonowej płyty w początkowym okresie dojrzewania betonu, jak rów-
nież w okresie poprzedzającym dopuszczenie drogi do eksploatacji. Ponadto, za pomocą 
zainstalowanych czujników strunowych rejestrowano zmiany odkształceń betonu w anali-
zowanym okresie.

2.  Badania przeprowadzone podczas dojrzewania betonu

W niniejszym punkcie przedstawiony zostanie rozwój właściwości mechanicznych beto-
nu określonych na podstawie badań próbek pobranych podczas realizacji drogi i dojrzewa-
jących w warunkach laboratoryjnych. Próbki przeznaczone do badań (kostki i walce) były 
przechowywane zgodnie z procedurą w warunkach stałego nasycenia [15]. Próbki przezna-
czone do badań wytrzymałości na rozciąganie przez zginanie (belki) trzymane były w wa-
runkach stałej wilgotności. Z uwagi na niewielką objętość betonu użytego do wykonania 
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nawierzchni betonowej wszystkie próbki betonowe pobrano z jednej dostawy. Za podjęciem 
takiej decyzji przemawiał fakt, że zamierzeniem naszym było określenie rozwoju właści-
wości mechanicznych betonu we wczesnym okresie dojrzewania. Badania doświadczalne 
prowadzono w miarę możliwości po 2, 3, 5, 7, 14, 21, 28 i 90 dniach. Wytrzymałość be-
tonu na ściskanie i rozciąganie przez rozłupanie określano w każdym etapie badawczym 
na małej liczbie próbek od 3 do 6. W efekcie tak założonego programu badań otrzymano 
małe rozrzuty wyników w stosunku do wartości średniej. W związku z badaniem 28-dnio-
wej wytrzymałości betonu na ściskanie, określonej na kostkach oraz walcach oznaczono be-
ton jako C35/45. 28-dniowa wytrzymałość charakterystyczna betonu na ściskanie wyniosła  
39,1 MPa. Na podstawie tego założenia wyznaczono normowe wartości wytrzymałości be-
tonu na ściskanie i rozciąganie oraz moduł sprężystości betonu w funkcji czasu (z wykorzy-
staniem funkcji bcc(t)) i porównano z wynikami badań przyjmując współczynnik s = 0,2 dla 
klasy wytrzymałości cementu R zgodnie z EC2 [16].

Równocześnie w okresie betonowania odcinka próbnego pobrano elementy próbne do 
badań laboratoryjnych, których celem było określenie: pełzania pod działaniem stałych na-
prężeń ściskających i rozciągających oraz rozkładu temperatury w warunkach quasi-adiaba-
tycznych (ostatnie z wymienionych badań nie jest przedmiotem publikacji).

2.1. Badanie wytrzymałości betonu na ściskanie i rozciąganie

W celu otrzymania informacji odnośnie wytrzymałości betonu przeprowadzono badań 
zgodnie z normami [17–19]. Test wytrzymałości na ściskanie obejmował badanie próbek 
walcowych o wymiarach 150 × 300 mm oraz kostek o boku 150 mm. Wytrzymałość na roz-
ciąganie określono przeprowadzając test na rozłupanie kostek o boku 150 mm oraz badanie 
wytrzymałości na zginanie beleczek o wymiarach 150 × 150 × 600 mm. Otrzymane wyniki 
badań porównano z wynikami obliczeń otrzymanych na podstawie wzorów normowych [16, 
20] i przedstawiono na rys. 2, 3, 4 oraz 5.

Poniższe wyniki teoretyczne obliczono w oparciu o następujące założenia:

 fc,cube,15 = 1,25 fc,cyl,15/30 (1)

 fct = 0,9 fct,sp (2)

 fct = Afl fct,fl = 0,67 fct,fl (3)

 A a h a h afl fl b fl b fl= + =( ) / ( ), ,, ,0 7 0 71 0 06  (4)

gdzie: we wzorach (1) i (2) wg EC2 [16] oraz (3) i (4) wg Model Code [20]:
fc,cube,15 – wytrzymałość na ściskanie określone na kostkach o boku 150 mm,
fc,cyl,15/30 – wytrzymałość na ściskanie określone na walcach o wymiarach 150 ×  

× 300 mm,
fct – wytrzymałość na rozciąganie określone w próbie jednoosiowego roz- 

ciągania,
fct,sp – wytrzymałość na rozciąganie przez rozłupanie,
fct,fl – wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu,
hb – wysokość beleczki w próbie wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu 

[mm].
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Rys. 2. Wytrzymałość walcowa na ściskanie
Fig. 2. Compressive cylinder strength

Rys. 3. Wytrzymałość kostkowa na ściskanie
Fig. 3. Compressive cube strength

Rys. 4. Wytrzymałość na rozciąganie przez rozłupanie
Fig. 4. Splitting tensile strength
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Rys.  5.  Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu
Fig.  5.  Flexural tensile strength

2.2.  Badanie modułu sprężystego betonu

Badanie  modułu  sprężystości  betonu  przeprowadzono  na  próbkach  cylindrycznych  
o wymiarach 150 × 300 mm, wg procedury opracowanej przez ITB przyjmując pełny cykl 
obciążenia od 0,05 przewidywanej siły niszczącej do całkowitego zniszczenia z pięcioma 
cyklami odciążenia na poziomie 0,2; 0,3; 0,4; 0,5 oraz 0,6. Pomiar odkształceń mierzono  
w  4  płaszczyznach  za  pomocą  czujnika  nasadowego  typu  DEMEC  o  bazie  pomiarowej  
150 mm. Powierzchnie dolna i górna próbek były szlifowane. Wartości modułu sprężystości 
wyznaczone z badań doświadczalnych na poziomie obciążenia odpowiadającego 40% wy-
trzymałości betonu na ściskanie przedstawiono na rys. 6.

Rys.  6.  Moduł sprężystości betonu
Fig.  6.  Elasticity modulus of concrete

Określenie normowej, 28-dniowej wartości modułu sprężystości betonu przeprowadzo-
no zgodnie z EC2 [16], na podstawie jego wytrzymałości na ściskanie (5) oraz przyjmując 
założenie, że moduł sprężystości betonu na kruszywie granitowym jest o 20% mniejszy niż 
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betonu na kruszywie kwarcytowym. Przyrost wartości modułu sprężystości betonu w czasie 
określono z wykorzystaniem funkcji (6).

 Ecm = 22(0,1 fcm)
0,3  (5)

 Ecm (t) = (fcm(t)/fcm)
0,3 Ecm  (6)

2.3.  Badanie skurczu betonu

Badanie to przeprowadzono na 6 próbkach o wymiarach 100 × 100 × 500 mm. W celu 
określenia średnich zmian odkształceń pomierzono odkształcenia na każdym z boków prób-
ki. Punkty pomiarowe (repery) naklejono w odległości 400 mm. Pomiary rejestrowane były 
za pomocą czujnika nasadowego typu DEMEC o stałej pomiarowej k = 0,4 × 10–5. Wyniki 
badania przedstawiono na rys. 7 i porównano z wynikami obliczeń teoretycznych skurczu 
autogenicznego i od wysychania, podanymi w EC2, przy założeniu, że wilgotność względna 
RH wynosiła 45%. Cement wchodzący w skład mieszanki betonowej był klasy R, miarodaj-
ny wymiar elementu h0 = 50 mm, a wiek betonu na początku procesu wysychania wynosi 
12 godzin. Należy podkreślić, że wyniki badania wykazują bardzo dobrą zbieżność z obli-
czeniami  teoretycznymi. Dodatkowo, na wykresie pokazano zmiany  temperatury podczas 
pierwszego miesiąca dojrzewania betonu od 23 lipca do 23 października 2010 roku.

Rys.  7.  Odkształcenia skurczowe betonu i temperatura od 23 lipca do 23 października 2010 r.
Fig.  7.  Shrinkage strain of concrete and temperature from 23rd June to 23 rd October 2010

2.4. Doświadczenie pełzania młodego betonu przy stałym naprężeniu  
ściskającym oraz rozciągającym

Określenie pełzania, w ujęciu inżynierskim, jest sprowadzone przede wszystkim do peł-
zania dojrzałego betonu i zostało ono opisane w sposób praktyczny i uniwersalny. W przy-
padku  konieczności  określenia  pełzania  młodego  jeszcze  dojrzewającego  betonu  modele 
inżynierskie są bezużyteczne. W celu otrzymania niezbędnych parametrów w zakresie ana-
lizowanych nawierzchni, przeprowadzono badania doświadczalne pełzania młodego betonu 
obciążonego stałym naprężeniem ściskającym oraz rozciągającym. Badane elementy obcią-
żono bardzo wcześnie. Wynikało  to  z  bardzo wczesnych  obciążeń  generowanych  zmianą 
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temperatury w konstrukcji. Naprężenia ściskające powstają w momencie wzrostu tempera-
tury od procesu hydratacji, tj. już w pierwszym dniu od zabetonowania. Naprężenia rozcią-
gające powstają w okresie znacznego obniżenia się temperatury konstrukcji, zatem już kilka 
dni po jej wykonaniu. Badania przeprowadzono na próbkach betonowych o średnicy 0,15 m 
i długości 1,2 m. Pomiary wykonywano z zastosowaniem wgłębnego czujnika strunowego 
o bazie pomiarowej 150 mm, który umieszczono wewnątrz próbki w połowie jej długości. 
Na końcach każdego czujnika zostały dodane poziome elementy, zapewniające stałe jego 
położenie w osi próbki (rys. 8a). Wykorzystano elektroniczny zapis danych (rys. 8b) o kroku 
czasowym 15 min, jednak podczas obciążania zapis był wykonywany co 1 min.

Ze względu na bardzo szybki odpływ ciepła z badanych próbek, zastosowano twardą 
formę styropianową o grubości ścianki 0,15 m i średnicy wewnętrznej 0,15 m. Takie ocie-
plenie zapewniło stosunkowo wolne zmiany temperatury w samym środku elementu, niemal 
jednakową temperaturę w przekroju próbki, a ponadto w znacznym stopniu wytłumiło cy-
kliczne zmiany temperatury otoczenia, co wydatnie poprawia jakość otrzymanych wyników. 
Do wewnętrznych powierzchni form przyklejono folię, aby wykluczyć przepływ wilgoci  
z badanych próbek.

Rys. 8. a) Strunowy czujnik do pomiaru odkształceń wewnątrz betonu b) Stacja pomiarowa
Fig. 8. a) Vibrating wire embended strain gauge b) Measuring station

Wykonano 9 jednakowych próbek, 3 z nich przeznaczono do badania pełzania przy ści-
skaniu. Kolejne 3 do zbadania pełzania przy rozciąganiu, a 3 pozostałe pełniły rolę świad-
ków. Wszystkie próbki włącznie ze świadkami znajdowały się w jednakowych warunkach 
termicznych i wilgotnościowych. Próbki świadki umieszczono w hali laboratoryjnej w po-
bliżu stanowiska badawczego.

Do przeprowadzenia badania pełzania przy stałym naprężeniu ściskającym zaprojekto-
wano odpowiednie stanowisko badawcze (rys. 9 a). Konieczne było wykonanie poprzeczne-
go układu trawersów, z odpowiednim układem łożysk zapewniającym możliwość dokonania 
korekty położenia badanych elementów. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe było osiągnię-
cie równomiernego obciążenia poszczególnych elementów (rys. 9 a). Kontrolę obciążenia 
poszczególnych elementów wykonano za pomocą siłomierzy usytuowanych na górnej po-
wierzchni próbek (rys. 9 b, c).
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Rys. 9. a) Stanowisko do badania pełzania przy stałym naprężeniu ściskającym  
b, c) układ siłomierzy i łożysk

Fig. 9. a) The stand for concrete creep test under constant compressive stresses  
b, c) the system of bearing and forces gauges

Zdecydowanie trudniejsze badanie pełzania, przy stałym naprężeniu rozciągającym jest 
bardzo rzadko przeprowadzane, a w szczególności na kilkudniowym betonie. Do zreali-
zowania tego badania wykorzystano ramę stalową, do której podwieszono badane próbki  
(rys. 10 a), a stałe naprężenia rozciągające zostały wywołane przez podwieszenie stalowych 
obciążników. Na górnej i dolnej powierzchni elementu zastosowano połączenia przegubowe 
(rys. 10 b, c).

W całym okresie prowadzonych badań, tj. od momentu zabetonowania do zakończenia 
badania, dokonywano pomiaru temperatury we wszystkich 9 elementach (rys. 11 a). Tem-
peraturę mierzono w połowie bazy czujnika rejestrującego odkształcenia. Na podstawie za- 
rejestrowanego przebiegu temperatur można zaobserwować, że maksymalne różnice tempe-
ratur dla różnych elementów, były zaledwie w zakresie około 1,5°C (rys. 11 b). Wpływ na  
te różnice miały miedzy innymi różne warunki brzegowe elementów ściskanych, rozcią-
ganych i świadków. Ponadto różnica ta była potęgowana błędem pomiaru wynikającym  
z dokładności czujników. Dlatego też należy uznać otrzymaną powtarzalność wyników za 
bardzo dobrą (wszystkie elementy zabetonowano z jednego zarobu). Z pewnością te niewiel-
kie różnice temperatur miały pewien wpływ na dokładność później otrzymanych wyników.
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Rys. 10. a) Stanowisko do badania pełzania przy stałym naprężeniu rozciągającym 
b) przegubowe połączenie u góry, c) przegubowe połączenie na dole

Fig. 10. a) The stand for concrete creep test under constant tensile stresses  
b) hinge connection at the top c) hinge connection at the bottom

Trzy elementy poddano ściskaniu we wczesnym okresie dojrzewania betonu, tj. 24 go-
dziny po ich zabetonowaniu. Elementy te obciążono siłą ściskającą powodującą bardzo małe 
naprężenia ściskające na poziomie 3,93 MPa (próbka nr 1, 2) oraz 4,48 MPa (próbka nr 3). 
Bardzo wczesny moment obciążenia wynikał z czasu, w którym w rzeczywistej konstrukcji 
powstają naprężenia ściskające. W trakcie tych badań wystąpiły problemy z ciągłością pracy 
maszyny obciążającej. Niespodziewanie wystąpiło kilka przerw spowodowanych brakiem 
prądu – pierwsza przerwa miała miejsce po 20 godzinach od zabetonowania. Później ele-
menty te zostały obciążone większą siłą powodującą naprężenia na poziomie 6,3 i 7,2 MPa. 
Pomierzone zmiany odkształceń w tych elementach przedstawiono na rys. 12 (3 wykresy  
w zakresie minus). Pomiary te jednak nie zawierają kompensacji odkształceń od temperatu-
ry czujnika i zawierają wszystkie składowe odkształcenia betonu podczas jego dojrzewania  
(tj. skurcz, termika).

Kolejne trzy elementy zamierzano poddać stałemu naprężeniu rozciągającemu już 2 dni 
po zabetonowaniu. Moment przyłożenia obciążenia wynikał z okresu, w którym następuje 
studzenie się konstrukcji, ale już na tyle duże, że powstają naprężenia rozciągające. Wartość 
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Rys. 11. a) Rozwój temperatury we wszystkich 9 próbkach, b) zmiany temperatury  
w wybranym przedziale czasu

Fig. 11. a) The temperature changes in all nine elements, b, c) the temperature changes  
in selected range time

Rys. 12. Przyrost pomierzonych odkształceń w elementach ściskanych, rozciąganych i świadkach
Fig. 12. The increase of measured strains in compressed, tensile and free element
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tego obciążenia została ustalona na poziomie 0,56 MPa. Zmiany odkształceń w trzech 
rozciąganych próbkach oraz zmiany odkształceń w trzech świadkach (w zakresie do 100 micro- 
-odkształceń) przedstawiono na rys. 13.

Po zabetonowaniu elementów, następowała stabilizacja zmiany odkształceń poszczegól-
nych czujników. Przez to, że wartości te bardzo się różniły, uznano, że za początek prezento-
wanych pomiarów odkształceń dla wszystkich elementów będzie przyjęty czas przyłożenia 
obciążenia. Dlatego też na przedstawionych wynikach pomiaru przed przyłożeniem obciąże-
nia, odkształcenia są równe zero. Przyjęcie takiego założenia nie wpływa w żaden sposób na 
wynik końcowy prezentowanych pomiarów, tj. odkształceń od działania samego obciążenia 
ściskającego lub rozciągającego, czyli wcześniej zdefiniowanego celu pomiaru.

Rys. 13. Przyrost pomierzonych odkształceń w elementach rozciąganych  oraz świadkach
Fig. 13. The increase of measured strains in tensile and free element

Rys. 14. Przyrost pomierzonych średnich odkształceń w elementach ściskanych,  
rozciąganych i w świadkach

Fig. 14. The increase of mean measured creep strains in compressive,  
tensile and free elements
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Dla otrzymanych w powyższy sposób wyników policzono wartości średnie spośród  
3 elementów ściskanych, 3 elementów rozciąganych i 3 świadków (rys. 14). W dalszej ko- 
lejności poprzez odjęcie uśrednionych wartości odkształceń wyznaczono zmiany odkształce-
nia powodowanego samym naprężeniem ściskającym i rozciągającym (rys. 15) (bez wpływu 
temperatury i skurczu).

Na rysunku 16 przedstawiono wartości średnie przyrostu odkształceń pełzania w elemen-
tach rozciąganych powodowane jedynie obciążeniem zewnętrznym.

Rys. 15. Odkształcenia pełzania w elementach rozciąganych i ściskanych  
od obciążenia zewnętrznego

Fig. 15. Strains in tensile and compressive elements caused only by external loading

Rys. 16. Przyrost odkształceń pełzania w elementach rozciąganych powodowany  
wyłącznie obciążeniem zewnętrznym

Fig. 16. The increase of creep strains in tensile elements caused only by external loading
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3. Wnioski

Stwierdzona doświadczalnie wytrzymałość betonu na ściskanie potwierdziła spełnienie 
wymagań projektowych odnośnie jego klasy.

Wytrzymałość betonu na rozciąganie przy zginaniu, będąca podstawowym parametrem 
przy projektowaniu nawierzchni drogowych, określona doświadczalnie jest relatywnie ni-
ska. Wartość ta odbiega od stawianych przez projektantów wymagań, aby nawierzchnia wy-
konana z betonu klasy C35/45 spełniała wytrzymałość betonu na rozciąganie wynoszącą  
5,5 MPa. Obniżenie jej wartości w stosunku do wyznaczonej teoretycznie w oparciu o Mo- 
del Code 2010 sięga 20% w okresie dojrzewania od 7 do 90 dni. W związku z tym za-
chodzi konieczność przeprowadzenia szerszych badań w tym zakresie z uwzględnieniem 
mieszanek betonowych wykonanych na różnych kruszywach, jak również dla różnych pro-
jektowanych wytrzymałości na ściskanie. W publikacjach dotyczących oceny realizacji  
nawierzchni betonowych nie przytacza się wyników badań wytrzymałości betonu na rozcią-
ganie przez zginanie. Nasuwa się zatem wniosek, że albo nie osiąga się tej wartości projek-
towanej, albo badania takie nie są prowadzone. Przeprowadzane przez autorów niniejszej 
pracy badania wykazują od lat, że wytrzymałość betonu na rozciąganie przez zginanie zależy 
od rodzaju zastosowanego kruszywa i jego uziarnienia. Nie może być jednoznacznie okre-
ślona wyłącznie na podstawie znajomości klasy betonu.

Wyznaczony doświadczalnie moduł sprężystości betonu nie wykazuje tak dynamicznego 
wzrostu do 28 dni, jak wynika z relacji teoretycznych we wczesnym okresie dojrzewania 
betonu.

Wyniki badań doświadczalnych skurczu betonu przeprowadzonych w warunkach labora-
toryjnych miały dobrą zgodność z wartościami obliczonymi w oparciu o EC2.

Zaprojektowane stanowisko i sposób przekazywania obciążenia zapewniły właściwy 
przebieg i równomierny sposób obciążenia elementów.

Wszystkie pomierzone właściwości oraz zmiany tych właściwości w czasie są podstawą 
do określenia i szukania parametrów oraz modeli materiałowych do opisu przebadanego be-
tonu. Pozwoli to na modelowanie rzeczywistych konstrukcji z dokładnym uwzględnieniem 
w ich pracy przebadanych właściwości.
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1.  Wstęp

W normie europejskiej PN-EN 1990 Eurokod. Podstawy projektowania [7] podano zasa-
dy, wymagania i podstawy teoretyczne dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa, użytkowal-
ności i trwałości konstrukcji, pozwalające na spełnienie przez obiekt budowlany przyjętych 
wymagań w określonym czasie i warunkach. PN-EN 1990 zawiera reguły ogólne (np. współ-
czynniki częściowe dla oddziaływań i reguły kombinacji), które są niezależne od materiału, 
z którego wykonana jest konstrukcja i nie zostały powtórzone w innych Eurokodach. Wspo-
mniana norma [7] jest zatem dokumentem wiodącym w stosunku do norm PN-EN 1991–PN-
-EN 1999 i jest przewidziana do łącznego z nimi stosowania.

Zgodnie z wymaganiami [7] konstrukcja powinna być tak zaprojektowana i wykonana, 
aby w podczas założonego okresu użytkowania, z należytym poziomem niezawodności i bez 
nadmiernych kosztów:
−  przejmowała wszystkie oddziaływania i wpływy, które mogą pojawić się podczas jej wy-

konywania i użytkowania,
−  pozostała przydatna do przewidzianego użytkowania pod działaniem wszystkich mogą-

cych wystąpić oddziaływań,
−  miała należytą nośność, użytkowalność  i trwałość,
−  w przypadku pożaru posiadała należytą nośność w wymaganym przedziale czasu,
−  w przypadku wybuchu, uderzenia i konsekwencji ludzkich błędów nie została uszkodzona 

nieproporcjonalnie do pierwotnej przyczyny.
Sprawdzenie niezawodności konstrukcji według zaleceń PN-EN 1990 opiera się na kon-

cepcji stanów granicznych i ich weryfikacji półprobabilistyczną metodą współczynników 
częściowych. Podobnie jak w teorii niezawodności, rozpatruje się tu obiekt budowlany, 
który charakteryzuje się dwoma wykluczającymi się stanami: stanem zdatności, w którym 
obiekt spełnia postawione wymagania i stanem niezdatności, gdy tych wymagań nie spełnia. 
Zgodnie z podejściem tradycyjnym warunki oddzielające stan zdatności od stanu niezdat-
ności noszą nazwę stanów granicznych (SG). Zgodnie z założeniami metody normowej [7]  
konstrukcja, której model uwzględniał wartości obliczeniowe efektów oddziaływań i no-
śności, może być uznawana za zdatną do eksploatacji, jeżeli we wszystkich odpowiednich 
sytuacjach obliczeniowych nie zostanie przekroczony żaden z istotnych stanów granicznych.

2. Sytuacje obliczeniowe i stany graniczne

Różnorodność i zmienność oddziaływań, wpływów środowiskowych i właściwości 
wytrzymałościowych konstrukcji, które mogą wystąpić podczas wykonywania konstrukcji  
i w trakcie przyjętego okresu użytkowania, powinna zostać uwzględniona w projektowa- 
niu obiektów budowlanych poprzez dobór odpowiedniej sytuacji obliczeniowej.

Zgodnie z PN-EN 1990 wyróżnia sie następujące cztery sytuacje obliczeniowe:
−  sytuacje trwałe, odnoszące się do zwykłych warunków użytkowania, zazwyczaj doty-

czą one przyjętego okresu użytkowania konstrukcji i uwzględniają oddziaływania wiatru  
i śniegu oraz obciążenia użytkowe możliwe do wystąpienia w tym okresie,
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−  sytuacje przejściowe, odnoszące się do chwilowych warunków konstrukcji (np. podczas 
wznoszenia lub naprawy), dotyczą okresu czasu krótszego niż przyjęty okres użytkowa-
nia,

−  sytuacje wyjątkowe, odnoszące się do wyjątkowych warunków konstrukcji (np. pożar, 
wybuch, uderzenie, konsekwencje lokalnego zniszczenia itp.), dotyczą stosunkowo krót-
kiego okresu czasu, poza sytuacjami, gdy lokalne zniszczenie może pozostać niezauwa-
żone,

−  sytuacje sejsmiczne, odnoszące się do konstrukcji poddanej oddziaływaniom sejsmicz-
nym.
Informacje szczegółowe dotyczące powyższych sytuacji obliczeniowych podano w nor-

mach PN-EN 1991 do 1999.
Procedury obliczeniowe podane w PN-EN 1990 wymagają przyjęcia modeli oblicze-

niowych konstrukcji i oddziaływań dla odpowiednich stanów granicznych rozpatrywanych  
we wszystkich istotnych sytuacjach obliczeniowych i przypadkach obciążeniowych.

Stany graniczne, czyli stany po przekroczeniu których konstrukcja przestaje spełniać  
postawione jej kryteria projektowe [7], związane są z konkretnymi ograniczeniami nałożo- 
nymi na konstrukcję (np. dotyczącymi nośności, przemieszczeń czy drgań).

Rys. 1. Definicja stanu granicznego a) ostra, b) rozmyta [3]
Fig. 1. Definition of limit states: a) sharp, b) vague [3]

W podejściu tradycyjnym zakłada się, że konstrukcja jest w stanie zdatności aż do pew-
nej granicznej wartości efektu oddziaływań E0, po przekroczeniu której staje się całkowicie 
niezdatna do dalszego spełniania swojej funkcji (rys. 1a). Taki model, w którym wyidealizo-
wany stan graniczny „skokowo” [3] oddziela stan zdatności od stanu niezdatności, przyjęto 
w aktualnych normach europejskich PN-EN 1990 do 1999.
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Dokładne i jednoznaczne sformułowanie kryteriów stanu granicznego może być nie-
kiedy stosunkowo trudne. W takim przypadku model zachowania się konstrukcji powinien 
uwzględniać stan przejściowy, w którym konstrukcja stopniowo traci zdolność do pełnienia 
zadanej funkcji (rys. 1b). Jest to tzw. „rozmyta” definicja stanu granicznego, która może być 
brana pod uwagę w analizie niezawodności konstrukcji przy użyciu specjalnych technik ob-
liczeniowych, które nie są uwzględnione w obecnej generacji Eurokodów [3].

W celu uproszczenia obliczeń norma [7] wprowadza dwa podstawowe rodzaje stanów 
granicznych:
−  stan graniczny nośności (SGN), związany z katastrofą lub innymi podobnymi postaciami 

zniszczenia konstrukcji, 
−  stan graniczny użytkowalności (SGU), odpowiadający warunkom, po przekroczeniu któ-

rych konstrukcja lub jej element przestają spełniać stawiane im wymagania użytkowe.
Kryteria SGN związane są z parametrami wytrzymałościowymi konstrukcji oraz z roz-

patrywanymi oddziaływaniami, natomiast kryteria SGU mogą dodatkowo uwzględniać 
charakterystyki zainstalowanych urządzeń i elementów niekonstrukcyjnych oraz zależeć od  
subiektywnych wymagań użytkowników.

Różnice pomiędzy SGN i SGU znajdują odzwierciedlenie w odrębnym sformułowaniu 
warunków niezawodności i niejednakowych poziomach niezawodności przyjętych przy we-
ryfikacji obu rodzajów stanów granicznych. Stanom granicznym nośności, czyli zagrożeniom 
związanym z bezpieczeństwem konstrukcji, należy przyporządkować znacznie mniejsze 
wartości prawdopodobieństwa niezdatności niż stanom granicznym użytkowalności zwią-
zanym z funkcją i wyglądem konstrukcji oraz komfortem użytkowania – por. rys. 2 [4, 5].

Rys. 2. Zależność prawdopodobieństwa awarii Pf  od wskaźnika niezawodności b [4]
Fig. 2. Relation between probability of failure Pf  and reliability index b [4]

Zgodnie z PN-EN 1990 należy sprawdzić następujące miarodajne stany graniczne no-
śności:
−  EQU – utrata równowagi statycznej konstrukcji lub jakiejkolwiek jej części, uważanej 

za ciało sztywne, kiedy małe zmiany wartości lub rozkładu w przestrzeni oddziaływań 
wywołanych przez jedną przyczynę są znaczące,

−  STR – zniszczenie wewnętrzne lub nadmierne odkształcenia konstrukcji lub elementów 
konstrukcji, łącznie ze stopami fundamentowymi, palami, ścianami części podziemnej 
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itp., w przypadku których decydujące znaczenie ma wytrzymałość materiałów kon- 
strukcji,

−  GEO – zniszczenie lub nadmierne odkształcenie podłoża, w przypadku, gdy istotne zna-
czenie ma wytrzymałość podłoża lub skały,

−  FAT – zniszczenie zmęczeniowe konstrukcji lub elementu konstrukcji,
−  UPL – utrata równowagi konstrukcji lub podłoża spowodowana ciśnieniem wody lub in-

nym oddziaływaniem pionowym,
−  HYD – zniszczenie hydrauliczne, erozja wewnętrzna, przebicie hydrauliczne w gruncie 

spowodowane przez gradienty hydrauliczne.
Stany graniczne użytkowalności można zgodnie z [7] podzielić na nieodwracalne (gdy 

przekroczenie wartości granicznej odpowiedniego kryterium SGU wywołuje trwały efekt  
po ustąpieniu oddziaływania) i odwracalne (po ustąpieniu oddziaływania nie występuje trwa-
ły efekt konieczny do uwzględnienia w kryterium SGU).

W stanach granicznych użytkowalności rozważa się kryteria dotyczące [7]:
−  ugięć wpływających na wygląd, komfort użytkowników, funkcję konstrukcji (w tym 

funkcjonowanie urządzeń) lub powodujących uszkodzenia elementów wykończeniowych 
i niekonstrukcyjnych,

−  drgań powodujących dyskomfort ludzi lub ograniczający przydatność użytkową kon- 
strukcji,

−  uszkodzeń wpływających negatywnie na wygląd, trwałość lub funkcjonowanie kon- 
strukcji.
Dalsze zalecenia dotyczące kryteriów użytkowalności podane zostały w normach  

PN-EN 1992 do 1999.
Celem projektowania metodą stanów granicznych jest wykazanie, że jeżeli w modelach 

obliczeniowych konstrukcji i oddziaływań przyjęte zostaną wartości obliczeniowe: oddzia-
ływań, właściwości materiałów lub wyrobów oraz wielkości geometrycznych, to z zada-
nym prawdopodobieństwem nie zostanie przekroczony żaden stan graniczny. Sprawdzenia 
należy dokonać dla wszystkich istotnych sytuacji obliczeniowych i przypadków obciążeń, 
podając dla każdej sytuacji obliczeniowej krytyczne przypadki obciążeń. Określenie a priori 
układów obciążeń, zbiorów odkształceń i imperfekcji, które mogą wystąpić w konstrukcji 
jednocześnie, pozwala na zredukowanie liczby przypadków obciążeniowych i w ten sposób 
może uprościć wybór krytycznych przypadków obciążeń. Kojarzenie oddziaływań należy 
przeprowadzać racjonalnie, wykorzystując doświadczenie inżynierskie i odrzucając oddzia-
ływania wykluczające się (np. maksymalny śnieg i maksymalną temperaturę dodatnią). Je-
żeli na konstrukcję mogą oddziaływać jednocześnie dwa lub więcej niezależne obciążenia, 
należy rozważyć ich kombinację.

Weryfikacja niezawodności powinna zostać przeprowadzona metodą współczynników 
częściowych lub alternatywnie metodą probabilistyczną, której podstawy podano w Załącz-
niku C normy PN-EN 1990.

Zastosowanie zaleceń normy PN-EN 1990 jest ograniczone do stanów granicznych no-
śności i użytkowalności konstrukcji poddanych działaniu obciążeń statycznych i quasi-sta-
tycznych, w których wpływy dynamiczne uwzględniane są poprzez zwiększenie wartości 
obciążenia quasi-statycznego odpowiednim współczynnikiem dynamicznym.
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3. Oddziaływania

Norma PN-EN 1990 definiuje oddziaływania jako:
a) zbiór sił i momentów oraz obciążeń (powierzchniowych, liniowych lub skupionych) przy-

łożonych do konstrukcji (oddziaływania bezpośrednie),
b) zbiór wymuszonych odkształceń lub przyspieszeń, spowodowanych np. zmianami tem-

peratury, zmiennością wilgotności, różnicami osiadań lub trzęsieniem ziemi (oddziały-
wania pośrednie).
Oddziaływania klasyfikuje się ze względu m.in. na ich charakter (stałe i zmienne), zmien-

ność w czasie (statyczne i dynamiczne) oraz zmienność w przestrzeni (umiejscowione i nie-
umiejscowione lub konserwatywne i niekonserwatywne).

Ostatnie z wymienionych kryteriów podziału oddziaływań jest bardzo istotne i wiąże 
się z porównaniem czasu działania obciążenia z tzw. okresem odniesienia czyli ustalonym 
przedziałem czasu przyjętym jako podstawa do statystycznego określenia oddziaływań. Od-
działywania można zatem podzielić na:
−  stałe (G), które uważa się za działające przez cały zadany okres odniesienia, a zmienność 

jego wielkości w czasie jest pomijalnie mała lub którego zmienność następuje zawsze  
w tym samym kierunku (monotonicznie) do czasu osiągnięcia pewnej wartości granicznej 
(np. ciężar własny konstrukcji, ciężar zamocowanych urządzeń),

−  zmienne (Q), których zmienność wielkości w czasie nie jest ani pomijalna ani monoto-
niczna (np. obciążenie zmienne stropów w budynkach, obciążenie śniegiem lub wiatrem), 

−  wyjątkowe (A), które działają zwykle krótkotrwale i których pojawienie się w przewidy-
wanym okresie użytkowania konstrukcji jest mało prawdopodobne, ale może wywołać 
katastrofalne skutki (np. wybuchy czy uderzenia przez pojazd).
W dalszej części artykułu ograniczono się do szczegółowego opisu oddziaływań stałych 

i zmiennych.
W przypadku oddziaływań zmiennych okres oddziaływania obciążenia na konstrukcję 

może być podzielony na okresy odniesienia, tej samej albo różnej (losowej) długości, w cza-
sie których oddziaływania zmieniają się w podobny sposób. W każdym okresie odniesienia 
oddziaływanie osiąga pewną wartość maksymalną Qmax, a dla otrzymanego w ten sposób 
szeregu maksimów można określić rozkład statystyczny (rys. 3 i 4).

Rys. 3. Model i rozkład klimatycznego oddziaływania zmiennego np. wiatru [1]
Fig. 3. Model and distribution for a variable climatic action, e.g. wind [1]
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Rys. 4. Model i rozkład oddziaływania zmiennego z okresem odniesienia o losowej długości [1]
Fig. 4. Model and distribution for a variable action with reference periods of random length [1]

Długość okresu odniesienia zależy od rodzaju oddziaływania, np. dla obciążeń klima-
tycznych (śnieg, wiatr) odpowiednim okresem odniesienia jest zazwyczaj 1 rok, można 
bowiem założyć, że każde jednoroczne maksimum jest losowo niezależne od maksimów  
z lat ubiegłych i następnych (rys. 3). Dla oddziaływań zmiennych użytkowych odpowiednim 
okresem odniesienia może być np. średni okres pomiędzy zmianami sposobu użytkowania. 
W takim przypadku oddziaływanie może być modelowane procesem poissonowskim, dla 
którego zarówno długość okresu odniesienia, jak i wartości w każdym z okresów są losowe 
(rys. 4). Dla obciążeń stałych okresem odniesienia jest zazwyczaj okres użytkowania.

Oddziaływanie, które może być traktowane jako statystycznie niezależne w czasie i prze-
strzeni od innych oddziaływań nazywa się oddziaływaniem pojedynczym.

W większości przypadków wielkość oddziaływania jest podawana w postaci skalaru, 
który może przyjmować różne wartości reprezentatywne Frep. Wartość reprezentatywną od-
działywania definiuje się [7] jako wartość przyjmowaną do sprawdzania stanu granicznego.

Główną wartością reprezentatywną oddziaływania jest wartość charakterystyczna Fk, jest 
ona również podstawą do wyznaczania pozostałych wartości reprezentatywnych.

Jeżeli wartość charakterystyczna może być ustalona na podstawie danych statystycznych, 
to dobiera się ją w ten sposób, aby wartość charakterystyczna odpowiadała zadanemu praw-
dopodobieństwu jej nieprzekroczenia w niekorzystną stronę w trakcie okresu odniesienia, 
przy uwzględnieniu przewidywanego okresu użytkowania konstrukcji i czasu trwania sy-
tuacji obliczeniowej. W przypadku, gdy dane statystyczne nie są odpowiednio liczne, jako 
wartość charakterystyczną przyjmuje się wartość nominalną (tj. ustaloną w sposób niestaty-
styczny) albo wartość założoną w dokumentacji projektowej, pod warunkiem, że zostanie 
zachowana zgodność z metodami podanymi w PN-EN 1990.

Wartość charakterystyczną oddziaływania stałego G należy ustalać następująco [7]:
−  jeżeli zmienność G można uważać za małą, dopuszczalne jest posługiwanie się jedną, 

pojedynczą wartością Gk,
−  jeżeli zmienności G nie można uważać za małą, należy posługiwać się dwiema wartościa-

mi: wartością wyższą Gk,sup i wartością niższą Gk,inf.
Zmienność oddziaływania stałego można pomijać, gdy nie zmienia się ono znacząco  

w czasie projektowego okresu użytkowania konstrukcji i jego współczynnik zmienności jest 
mały. Ma to miejsce np. w przypadku ciężaru własnego konstrukcji, dla którego wartość 
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współczynnika zmienności nie przekracza 5% [2]. W takich sytuacjach norma PN-EN 1990 
zaleca jako wartość charakterystyczną oddziaływania stałego przyjmować równą wartości 
średniej (rys. 5b).

W przypadkach konstrukcji bardzo czułych na zmienność oddziaływania stałego (np. po-
most przęsła mostowego wykonywany metodą wspornikową, por. rys. 11) należy zgodnie  
z normą [7] przyjmować dwie wartości charakterystyczne, nawet gdy wartość współczynni-
ka zmienności jest mała. Wartość niższa Gk,inf jest wówczas kwantylem 5%, a wartość wyższa 
Gk,sup kwantylem 95% rozkładu statystycznego oddziaływania stałego, który może być przyj-
mowany jako rozkład normalny (Gaussa) – rys. 5a.

Rys. 5. Wartości charakterystyczne oddziaływania stałego a) o dużej zmienności,  
b) o małej zmienności [1]

Fig. 5. Characteristic values of permanent action a) with large variability,  
b) with small variability [1]

Rozkład prawdopodobieństwa obciążenia zmiennych aproksymuje się zazwyczaj rozkła-
dem Gumbela.

Wartość charakterystyczna oddziaływania zmiennego Qk powinna odpowiadać jednej  
z poniższych wartości [7]:
−  wartości górnej przy założonym prawdopodobieństwie jej nieprzekroczenia albo war- 

tości dolnej przy założonym prawdopodobieństwem jej osiągnięcia w określonym okre- 
sie powrotu,

−  wartości nominalnej, która może zostać określona w przypadku, gdy rozkład statystyczny 
jest nieznany.
Wartość charakterystyczną obciążeń klimatycznych (wiatr, śnieg) wyznacza się przy 

założeniu, że prawdopodobieństwo przekroczenia wartości części zmiennej tego oddziały-
wania przez jego jednoroczne maksimum wynosi 0,02 (kwantyl 98%) – rys. 6. Jest to rów-
noważne przyjęciu założenia, że średni okres pomiędzy kolejnymi przekroczeniami części 
zmieniającej się w czasie (średni okres powrotu) wynosi 50 lat [7]. Dla innych rodzajów 
oddziaływań zmiennych, np. dla obciążenia użytkowego w budynkach, inne okresy odnie-
sienia mogą być  bardziej odpowiednie, np. średni okres pomiędzy zmianami sposobu użyt-
kowania, co wiązałoby się ze zmianą przyjętego prawdopodobieństwa przekroczenia w celu 
uzyskania normowego okresu powrotu. Dla obciążeń użytkowych wartość charakterystyczna 
jest zazwyczaj kwantylem 95% przy okresie odniesienia 50 lat [2].
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Rys. 6. Oddziaływanie zmienne Q jako funkcja czasu t oraz wartość charakterystyczna Qk [3]
Fig. 6. Variable action Q as function of time t and characteristic value Qk [3]

Drugim rodzajem wartości reprezentatywnej oddziaływania zmiennego jest jego war-
tość towarzysząca yFk. Wartość oddziaływania zmiennego yQk jest to wartość towarzysząca  
w kombinacji wiodącemu oddziaływaniu zmiennemu (wywołującemu najbardziej nieko-
rzystną wartość rozpatrywanego efektu), może nią być wartość kombinacyjna, wartość czę-
sta lub wartość quasi-stała.

Wartość kombinacyjna, wyrażana w postaci iloczynu y0Qk, jest stosowana przy spraw-
dzaniu stanów granicznych nośności i nieodwracalnych stanów granicznych użytkowalności. 
Współczynnik redukcyjny y0, zwany współczynnikiem kombinacji, ma za zadanie uwzględ-
niać zmniejszone prawdopodobieństwo jednoczesnego wystąpienia najbardziej niekorzyst-
nych wartości dwóch (lub więcej) niezależnych oddziaływań zmiennych. Wartość kombina-
cyjna oddziaływania zmiennego y0Qk jest ustalana (jeżeli jest to możliwe to statystycznie) 
w taki sposób, aby prawdopodobieństwo, że efekt wywołany przez kombinację zostanie 
przekroczony było w przybliżeniu takie samo jak w przypadku wartości charakterystycznej 
pojedynczego oddziaływania.

Wartość częsta, wyrażana w postaci iloczynu y1Qk, jest stosowana przy sprawdzaniu sta-
nów granicznych nośności z uwzględnieniem oddziaływań wyjątkowych i przy sprawdzaniu 
odwracalnych stanów granicznych użytkowalności. Jeżeli jest to możliwe, to wartość częsta 
oddziaływania zmiennego jest ustalana statystycznie w taki sposób, aby okres przekraczania 
tej wartości stanowił małą część okresu odniesienia lub aby częstość przekraczania w okresie 
odniesienia ograniczona była do określonej wartości. W przypadku budynków okres, w któ-
rym wartość częsta jest przekraczana stanowi 0,01 okresu odniesienia [7].

Wartość quasi-stała, wyrażana jako iloczyn y2Qk, jest stosowana przy sprawdzaniu sta-
nów granicznych nośności z uwzględnieniem oddziaływań wyjątkowych, nieodwracalnych 
stanów granicznych użytkowalności w przypadku efektów długotrwałych. Wartość quasi-
-stała oddziaływania zmiennego jest tak ustalona, że okres, w którym jest ona przekraczana, 
stanowi znaczną część okresu odniesienia. Dla obciążeń stropów budynków wartość quasi-
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-stałą przyjmuje się w ten sposób, że okres czasu, w którym jest ona przekraczana stanowi 
nie mniej niż 0,50 okresu odniesienia, natomiast w przypadku obciążenia wiatrem zazwyczaj 
przyjmuje się, że wartość quasi-stała jest równa zero [7].

Na rys. 7 schematycznie przedstawiono obciążenie zmienne i jego wartości reprezenta-
tywne.

Rys. 7. Wartości reprezentatywne oddziaływania zmiennego [2]
Fig. 7. Representative values of variable action [2]

Zalecane przez normę PN-EN 1990 wartości współczynników redukcyjnych y0, y1 i y2 
dla budynków podano w tabeli A.1.1 tej normy.

Należy zauważyć, że w trwałych i przejściowych sytuacjach obliczeniowych stanu gra-
nicznego nośności oraz w kombinacji charakterystycznej stanu granicznego użytkowalności 
redukcji za pomocą współczynników y podlegają tylko jednocześnie występujące, towa-
rzyszące oddziaływania zmienne. W innych przypadkach redukuje się zarówno wiodące jak  
i towarzyszące oddziaływania zmienne.

Wartości charakterystyczne Fk oraz wartości reprezentatywne Frep oddziaływań są, zgod-
nie z zaleceniami normy [7], wykorzystywane do zdefiniowania wartości obliczeniowych 
oddziaływań oraz kombinacji oddziaływań w celu weryfikacji stanów granicznych nośności 
i stanów granicznych użytkowalności.

Wartość obliczeniową oddziaływania [7] można wyrazić w postaci ogólnej wzorem:

 Fd = gf Frep, (1)

gdzie:

 Frep = yFk, (2)

Fk – wartość charakterystyczna oddziaływania,
Frep – odpowiednia wartość reprezentatywna oddziaływania,
gf – współczynnik częściowy dla oddziaływania, uwzględniający możliwość nie- 

korzystnych odchyleń oddziaływania od wartości reprezentatywnych,
y = 1,00 lub y0, y1 lub y2.
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W przypadku, gdy wartości obliczeniowe nie mogą być wyznaczone na podstawie war- 
tości charakterystycznych, można je ustalić bezpośrednio na podstawie danych statystycz-
nych, przyjmując wartości bezpieczne i zachowując co najmniej taki sam poziom niezawod-
ności jak uzyskany w normowej [7] metodzie współczynników częściowych.

4.  Efekty oddziaływań

Pod pojęciem efektu oddziaływań E rozumie się na ogół odpowiedź statyczną (np. siły 
wewnętrzne, momenty, naprężenia) lub kinematyczną (np. odkształcenia, przemieszczenia 
liniowe lub kątowe) elementu konstrukcyjnego lub całej konstrukcji. Efekt oddziaływań jest 
związany z modelem, który został wykorzystany do zdefiniowania stanu granicznego i za-
leży od przyłożonego oddziaływania F, charakterystyk geometrycznych a i w niektórych 
przypadkach również od właściwości materiału X.

Gdy właściwości materiału nie mają wpływu na efekt oddziaływań, wartości obliczenio-
we [7] wyrazić można w postaci ogólnej jako

 Ed = gSd E {gf,i Frep,i ; ad} i ≥ 1, (3)

gdzie:
ad – wartość obliczeniowa wielkości geometrycznej,
gSd – współczynnik częściowy uwzględniający niepewność modelu (modelu efektów 

oddziaływań i, w szczególnych przypadkach, modelu oddziaływań).
W większości przypadków projektowych zamiast wzoru (3) można posłużyć się równa-

niem uproszczonym

 Ed = E {gF,i Frep,i; ad} i ≥ 1, (4)

gdzie:

gF,i = gSd gf,i.

Dekompozycja gF,i = gSd gf,i może okazać się celowa, gdy projektowanie metodą współ-
czynników częściowych zostanie zastąpione metodami bardziej zaawansowanymi, opartymi 
na numerycznymi modelowaniu oddziaływań i ich efektów. W takim przypadku stosuje się 
jedynie współczynnik częściowy gf.

Na rys. 8 pokazano zależności między poszczególnymi normowymi [7] częściowymi 
współczynnikami bezpieczeństwa.

W przypadkach szczególnych, np. gdy występują oddziaływania geotechniczne, norma 
[7] dopuszcza zastosowanie jednego określonego współczynnika gF,1 do efektu kombinacji 
oddziaływań, występujących z odpowiednimi współczynnikami częściowymi, co pozwala 
na przekształcenie równania (4) do następującej postaci [3]

 E E F F a id F k
f i
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Przy wykorzystaniu metody współczynników częściowych w analizie zaawansowanej, 
tj. gdy związek między oddziaływaniami i ich efektami jest nieliniowy, w przypadku gdy  
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w konstrukcji występuje jedno oddziaływanie dominujące, norma [7] pozwala przyjąć po-
niższe uproszczenia:
a) kiedy efekt oddziaływania E(F) rośnie bardziej niż oddziaływanie, współczynnik częścio-

wy gF zaleca się stosować do wartości reprezentatywnej oddziaływania (rys. 9a)

 Ed = E (gF Fk), (6)

b) kiedy efekt oddziaływania E(F) rośnie mniej niż oddziaływanie, współczynnik częścio- 
wy gF zaleca się stosować do efektu oddziaływania wartości reprezentatywnej oddziały-
wania (rys. 9b)

 Ed = gF E (Fk). (7)

Rys. 8. Związek między oddzielnymi współczynnikami częściowymi [7]
Rys. 8. Relationship between individual partial factors [7]

Rys. 9. Zastosowanie współczynnika modelu gSd w przypadku analizy nieliniowej 
(pojedyncze oddziaływanie): a) efekt oddziaływania wzrasta bardziej niż 
oddziaływanie, b) efekt oddziaływania wzrasta mniej niż oddziaływanie [3]

Fig. 9. Application of model factor gSd in case of non-linear analysis (single action): a) action effect 
increases more than action, b) action effect increases less than action [3]



207

Większość konstrukcji i elementów konstrukcji, poza linami, kablami i konstrukcjami 
powłokowymi, należy do kategorii a).

Rys. 10. Zastosowanie współczynnika modelu gSd w przypadku analizy nieliniowej 
(dwa oddziaływania): (a) efekt oddziaływania wzrasta bardziej niż 
oddziaływanie, (b) efekt oddziaływania wzrasta mniej niż oddziaływanie. 

Symbol „+” oznacza „w kombinacji z” [3]

Fig. 10. Application of model factor gSd in case of non-linear analysis (two actions):  
a) action effect increases more than action, b) action effect increases less than 

action [3]. Symbol „+” denotes „to be concerned with”

W przypadku dwóch oddziaływań G i Q obliczeniowy efekt obciążeń dla konstrukcji,  
w której efekt oddziaływań rośnie bardziej niż oddziaływania (rys. 10a) można zapisać ja- 
ko [3]:

 Ed = E (gG Gk + gQ Qk), (8)

gdzie:

gG = gSd gg, gQ = gSd gQ.

Dla konstrukcji, w której efekt oddziaływań rośnie mniej niż oddziaływania (rys. 10b), 
wykorzystanie bardziej zaawansowanych metod pozwoliłoby na zastosowanie częściowego 
współczynnika niepewności modelu gSd do efektu kombinacji oddziaływań G i Q, przyjętych 
jako wartości obliczeniowe [3], np.:

 Ed = gSd E (gq Gk; gq Qk). (9)

W praktyce sytuacja może być bardziej skomplikowana, w związku z tym norma  
PN-EN 1990 zaleca zastosowanie bardziej zaawansowanych metod podanych w pozostałych 
Eurokodach PN-EN 1991 do 1999, a jedynie przy ich braku można wykorzystać podaną 
powyżej metodę uproszczoną.
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5.  Kombinacje oddziaływań

Kombinacje oddziaływań są według PN-EN 1990 przyporządkowane stanom granicznym 
i odpowiednim sytuacjom obliczeniowym i zapisano je w sposób symboliczny z uwzględ-
nieniem obciążeń stałych G, zmiennych Q, wyjątkowych A i sił sprężających P. Ustalając 
kombinacje oddziaływań dla budynków w stanie granicznym nośności, w trwałych i przej-
ściowych sytuacjach obliczeniowych, wykorzystuje się podane poniżej wzory (10) do (19), 
natomiast w stanie granicznym użytkowalności – (20) do (28).

Nie uwzględnia się w jednej kombinacji oddziaływań, które ze względów fizycznych 
lub z uwagi na przewidywany okres użytkowania, nie mogą wystąpić jednocześnie. Prak-
tyczne zastosowanie tego zalecenia polega na tym, że w każdej kombinacji oddziaływań 
określić należy wiodące oddziaływanie zmienne lub wyjątkowe. Dla wiodącego oddziały-
wania zmiennego przyjmuje się pełną wartość obliczeniową (w SGN) lub charakterystycz-
ną (w SGU). Pozostałym oddziaływaniom zmiennym występującym w danej kombinacji 
(oddziaływaniom towarzyszącym), przyporządkowuje się wartości zredukowane za pomocą 
odpowiednich współczynników kombinacyjnych y. W przypadku budynków norma [7] za-
leca, aby odpowiednio do przewidywanego  użytkowania i kształtu budynku kombinacja 
uwzględniała nie więcej niż dwa oddziaływania zmienne. Norma [7] zwraca jednak uwagę 
projektanta na fakt, że użycie proponowanego uproszczenia może zależeć od sposobu użyt-
kowania, formy i lokalizacji budynku.

Norma [7] podaje również dwie dodatkowe zasady:
1. Jeżeli wyniki sprawdzenia zależą w dużej mierze od zmienności lokalizacji i wartości od-

działywania stałego należy uwzględniać oddzielnie części korzystne i niekorzystne tego 
oddziaływania, traktując je jako oddzielne oddziaływania. Przykładem może być sprę-
żona betonowa płyta pomostu przęsła mostowego wykonywana metodą wspornikową. 
W tym przypadku ciężary własne dwóch wsporników pomostu w sytuacji przejściowej 
(montażu) mogą być traktowane jak obciążenia pojedyncze/indywidualne, ponieważ wy-
niki weryfikacji dotyczące równowagi statycznej są bardzo wrażliwe na zmianę wielkości 
ciężaru własnego w zależności od miejsca w konstrukcji. W konsekwencji ciężar własny 
jednego z ramion/wsporników brany jest pod uwagę jako minimalna wartość charaktery-
styczna (gG,inf Gk,inf), zaś ciężar własny drugiego przyjmuje się jako maksymalną wartość 
charakterystyczną (gG,sup Gk,sup) – rys. 11 [3].

Rys. 11. Pomost przęsła mostowego wykonywana metodą wspornikową:  
ryzyko utraty równowagi statycznej [3]

Fig. 11. Bridge deck built by cantilever method: risk of loss of static equilibrium [3]
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2. Jeżeli różne efekty jednego oddziaływania (np. moment zginający i siła normalna, wy-
wołana przez ciężar własny) nie są w pełni wzajemnie skorelowane, można zredukować 
współczynnik częściowy stosowany do składnika korzystnego. Dalsze wskazówki doty-
czące tej redukcji podano w Eurokodach PN-EN 1992 do 1999  lub w ich Załącznikach 
Krajowych. Przykładowo dla słupów obciążonych mimośrodowo współczynnik częścio-
wy stosowany do składników korzystnych może być zredukowany nawet o 20% [3].
Norma [7] zaleca, aby odkształcenia wymuszone, uwzględniające np. nierównomierne 

osiadanie fundamentów lub skurcz betonu, były brane pod uwagę tylko w przypadkach, gdy 
mają one istotne znaczenie. Szczegółowe wskazówki odnośnie uwzględniania odkształceń 
wymuszonych podano w normach PN-EN 1992 do 1999.

W przypadku trwałych lub przejściowych sytuacji obliczeniowych w tzw. kombinacjach 
podstawowych norma [7] zaleca następującą ogólną postać efektów oddziaływań:

 Ed = gSd E {gg,j Gk,j; gp P; gq,1 Qk,1; gq,i y0,i Qk,i} j ≥ 1; i > 1. (10)

W powyższej formule przyjęto, że konstrukcja może być jednocześnie poddana kilku 
oddziaływaniom zmiennym. Oddziaływanie Q1 jest oddziaływaniem wiodącym, co oznacza, 
że wywołuje najbardziej niekorzystną wartości rozpatrywanego efektu (np. momentu zgina-
jącego w przekroju elementu konstrukcyjnego) i dlatego przyjmuje się jego pełną wartość 
charakterystyczną Qk,1. Innym oddziaływaniom zmiennym, mogącym wystąpić równocze-
śnie z oddziaływaniem wiodącym (oddziaływaniom towarzyszącym), przyporządkowuje się 
wartości kombinacyjne y0,i Qk,i. Jeżeli nie można w sposób jednoznaczny określić wiodącego 
oddziaływania zmiennego, należy przeprowadzić analizę porównawczą przyjmując kolej-
ne oddziaływania zmienne jako wiodące. W większości przypadków zmiany temperatury, 
skurcz czy nierównomierne osiadanie mogą zostać przyjęte jako oddziaływania towarzy- 
szące.

W wielu przypadkach wyznaczenie kombinacji efektów oddziaływań opiera się bezpo-
średnio na  wartościach obliczeniowych wszystkich oddziaływań zmiennych [7]:

 Ed = E {gG,j Gk,j; gp P; gQ,1 Qk,1; gQ,i y0,i Qk,i} j ≥ 1; i > 1. (11)

Kombinację oddziaływań podanych w nawiasach { } w (11) można zgodnie z [7] wyrazić 
jako

 Sj ≥ 1 gG,j Gk,j „+” gp P „+”  gQ,1 Qk,1 „+” Si > 1 gQ,i y0,i Qk,i. (12)
 

W przypadkach, gdy nie ma oddziaływania związanego ze wstępnym sprężeniem, 
wszystkie współczynniki gQ,i są równe i wyrażenie (12) przekształca się do postaci [3]:

 SgG,j,sup Gk,j,sup „+” SgG,j,inf Gk,j,inf „+”  gQ [Qk,1 „+” Si > 1 y0,i Qk,i]. (13)

Zgodnie z Załącznikiem Krajowym PN-EN 1990, dla stanów granicznych STR i GEO, 
zaleca się zamiast formuły (12) przyjąć mniej korzystny efekt oddziaływań wyznaczony we-
dług wyrażeń podanych poniżej

 Sj ≥ 1 gG,j Gk,j „+” gp P „+” gQ,1 y0,1 Qk,1 „+” Si > 1 gQ,i y0,i Qk,i, (14)

 Sj ≥ 1 xj gG,j Gk,j „+” gp P „+” gQ,1 Qk,1 „+” Si > 1 gQ,i y0,i Qk,i, (15)
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gdzie:
„+” – oznacza „należy uwzględnić w kombinacji z”,

S – oznacza efekt kombinacji,
x – współczynnik redukcyjny dla niekorzystnych oddziaływań stałych G.

W wyrażeniu (14) wszystkie oddziaływania zmienne są przyjmowane jako wartości kom-
binacyjne (y0 Qk). W wyrażeniu (15) wybrane zostaje jedno wiodące oddziaływanie zmienne 
(pozostałe są traktowane jako oddziaływania towarzyszące), redukcji ulega natomiast war-
tość niekorzystnych oddziaływań stałych. Ten układ równań został wyprowadzony w opar-
ciu o fakt, że prawdopodobieństwo iż dwa lub więcej niezależnych oddziaływań przekroczy 
swoją wartość charakterystyczną w tym samym czasie jest mniejsze niż prawdopodobień-
stwo przekroczenia wartości charakterystycznej przez pojedyncze oddziaływanie [2].

Wartość obliczeniowa efektu oddziaływań wyznaczona na podstawie wyrażeń (14) i (15) 
zawsze będzie mniejsza niż ta wyznaczona na podstawie (12), co skutkuje mniejszym zu-
życiem materiału. Gdy oddziaływania zmienne będą większe niż oddziaływania stałe mniej 
korzystne będzie wyrażenie (14), w przeciwnym przypadku – (15).

Wartości współczynników kombinacyjnych y, stosowanych w obliczeniach budyn-
ków, dla powszechnie występujących oddziaływań podane zostały w Załączniku A normy  
PN-EN 1990, natomiast wartości tych współczynników dla obciążeń wykonawczych poda- 
no w Załączniku A1 normy PN-EN 1991-1-6.

Na rys. 12 przedstawiono schematycznie stany graniczne nośności EQU, STR i GEO dla 
budynku.

Rys. 12. Przykłady stanów granicznych EQU, STR i GEO [3]
Fig. 12. Examples of limit states EQU, STR and GEO [3]

W stałych i przejściowych sytuacjach obliczeniowych stanów granicznych nośności bu-
dynków, PN-EN 1990 podaje trzy zestawy (A, B, C) formuł i związanych z nimi wartości 
współczynników gF służących do wyznaczania wartości obliczeniowych oddziaływań. Jed-
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nocześnie zwraca się uwagę projektanta, na to że w przypadku, gdy stan graniczny zależy  
w dużym stopniu od oddziaływań stałych, zaleca się przyjmowanie górnych i dolnych war-
tości tego oddziaływania. Zalecenie to dotyczy głównie stanu granicznego związanego  
z równowagą statyczną budynku (EQU).

Równowagę statyczną (EQU) budynku lub dowolnej jego części (traktowanej jak cia-
ło sztywne) zaleca się sprawdzać posługując się wartościami obliczeniowymi z zestawu A. 
Kombinacja oddziaływań dla tego przypadku opiera się na równaniu (12), z jednym wiodą-
cym oddziaływaniem zmiennym, zmiennymi oddziaływaniami towarzyszącymi i oddziały-
waniami stałymi, które mogą być „niekorzystne” (jeżeli działają zgodnie z oddziaływaniami 
zmiennymi) lub „korzystne” (gdy działają przeciwnie do oddziaływań zmiennych). Należy 
zauważyć, że przy weryfikacji równowagi statycznej konstrukcji norma [7] nie dopuszcza 
innych reguł kombinacyjnych (tj. wzorów (14) i (15)).

Uwzględniając zalecane wartości współczynników częściowych g podane w uwadze 1 
do ww. tablicy, kombinację oddziaływań stałych i niekorzystnych zmiennych według wzoru 
(12) można zapisać jako

 1,10 S Gk,j,sup „+” 0,90 S Gk,j,inf „+” 1,50 Qk,1 „+” 1,50 Si ≥ 2 y0,i Qk,i. (16)

Jeżeli do zapewnienia równowagi statycznej budynku potrzebne są dodatkowe elementy 
stabilizujące, czyli sprawdzenie równowagi statycznej uwzględnia także nośność elemen-
tów konstrukcyjnych, to zamiast dwukrotnego sprawdzenia przy wykorzystaniu zestawu A 
i B wartości obliczeniowych oddziaływań, można przeprowadzić sprawdzenie jednokrot-
ne z wykorzystaniem wartości współczynników częściowych podanych w Uwadze 2 do  
tabl. A1.2(A) [7]. Równanie kombinacyjne (12) przyjmie wówczas postać

 1,35 S Gk,j,sup „+” 1,15 S Gk,j,inf „+” 1,50 Qk,1 „+” 1,50 Si ≥ 2 y0,i Qk,i. (17)

Przy obliczeniach elementów budynku (STR), nie uwzględniających oddziaływań 
geotechnicznych, wykorzystuje się zestaw B wartości obliczeniowych (tabl. A1.2(B) [7]).  
Załącznik Krajowy normy [7] zaleca przy sprawdzaniu stanów granicznych STR i GEO 
przyjmować jako miarodajną kombinację oddziaływań mniej korzystne z wyrażeń (14)  
i (15), które po wprowadzeniu odpowiednich wartości współczynników częściowych g  
z tabl. A1.2(B) [7]) przyjmą postać

 1,35 S Gk,j,sup „+” S Gk,j,inf „+” 1,50 Si ≥ 1 y0,i Qk,i, (18)

 1,15 S Gk,j,sup „+” S Gk,j,inf „+” 1,50 Qk,1 „+” 1,50 Si ≥ 2 y0,i Qk,i. (19)

Jak już wspomniano, wyrażenie (14) będzie bardziej niekorzystne, gdy oddziaływania 
zmienne są większe niż oddziaływania stałe (np. cienkie płyty żelbetowe, stal, drewno),  
w przeciwnym przypadku (np. grube płyty żelbetowe) bardziej niekorzystne będzie wyraże-
nie (15) [3].

Zgodnie z uwagą 4 tabl. A1.2(B) [7], w specyficznych przypadkach (np. w analizie nie-
liniowej) wartości gG i gQ można podzielić na gg i gq oraz współczynnik gSd uwzględniają-
cy niepewność modelu. Wartości gSd mieszczą się najczęściej w przedziale od 1,05 do 1,15  
(w wielu przypadkach najbardziej odpowiednia jest wartość 1,15 [3]).
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Dla elementów budynku (STR) uwzględniających oddziaływania geotechniczne i no-
śność gruntu (GEO) – stopy fundamentowe, pale, ściany części podziemnej – norma [7] de-
finiuje trzy podejścia, w zależności od tego, na jakie oddziaływania narażona jest konstruk-
cja. Zastosowanie wymienionych podejść jest określone w Załączniku Krajowym normy  
PN-EN 1997.

W podejściu 1 wartości obliczeniowe z tabl. A1.2(C) i tabl. A1.2(B) [7] stosuje się  
w oddzielnych obliczeniach, zarówno do oddziaływań geotechnicznych, jak i innych od-
działywań, którym poddana jest konstrukcję lub pochodzących od konstrukcji. Zazwyczaj 
wymiarowanie fundamentów przeprowadza się na podstawie tablicy A1.2(C) [7], a nośność 
konstrukcji na podstawie tabl. A1.2(B) [7].

Podejście 2 pozwala na zastosowanie wartości obliczeniowe z tabl. A1.2(B) [7]  
do wszystkich rodzajów oddziaływań (w tym również geotechnicznych).

Wykorzystując podejście 3 wartości obliczeniowe z tabl. A1.2(C), stosuje się do oddzia-
ływań geotechnicznych i jednocześnie stosuje się częściowe współczynniki z tabl. A1.2(B) 
[7] do innych oddziaływań działających na konstrukcje lub pochodzących od konstrukcji.

Te trzy podejścia różnią się sposobem, w jaki rozdzielane są współczynniki częściowe 
między oddziaływania, efekty oddziaływań, właściwości materiałowe i nośności.

W zaleceniach PN-EN 1990 nie ma żadnych odniesień dotyczących stanu granicznego 
nośności związanego ze zmęczeniem (FAT).  

Stany graniczne nośności dotyczące zniszczenia hydraulicznego (HYD) i wyparcia hy-
draulicznego (UPL) zaleca się [7] sprawdzać zgodnie z PN-EN 1997.

W sytuacji, gdy związek między oddziaływaniami i ich efektami jest nieliniowy norma 
[7] zaleca, aby wartość obliczeniową efektu w kombinacji oddziaływań wyznaczać według  
wyrażenia (10) lub (11), zależnie od względnego przyrostu efektów oddziaływań porówny-
wanego ze wzrostem wielkości oddziaływań.

W stanie granicznym użytkowalności PN-EN 1990 proponuje trzy rodzaje kombinacji 
oddziaływań: charakterystyczną, częstą i quasi-stałą.

Kombinacje, przyjmowane w odpowiednich sytuacjach obliczeniowych, powinny odpo-
wiadać sprawdzanym wymaganiom użytkowalności i kryteriom zachowania się konstrukcji.

Wartość obliczeniowa efektu oddziaływań w kombinacji charakterystycznej (dawniej 
zwanej rzadką) wyrażona jest wzorem:

 Ed = E {Gk,j; P;  Qk,1; y0,i Qk,i} j ≥ 1; i ≥ 1, (20)

w którym kombinację charakterystyczną oddziaływań podanych w nawiasach { } można 
zapisać jako

 Sj ≥ 1 Gk,j „+” P „+” Qk,1 „+” Si > 1 y0,i Qk,i. (21)

Kombinacja charakterystyczna jest zazwyczaj stosowana w nieodwracalnych stanach 
granicznych np. przekroczenie wartości granicznej rozwarcia rys w konstrukcjach betono-
wych.

W kombinacji częstej wartość obliczeniowa efektu oddziaływań wyznacza się jako

 Ed = E {Gk,j; P;  y1,1 Qk,1; y2,i Qk,i} j ≥ 1; i > 1, (22)

natomiast kombinację częstą podaną w nawiasie { } opisuje wzór
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 Sj ≥ 1 Gk,j „+” P „+” y1,1 Qk,1 „+” Si > 1 y2,i Qk,i. (23)

Kombinacja częsta jest zwykle stosowana w przypadku odwracalnych stanów gra- 
nicznych.

Wzór (24) podaje postać ogólną normowej [7] formuły na wartość obliczeniową efektu 
oddziaływań w kombinacji quasi-stałej

 Ed = E {Gk,j; P;  y2,i Qk,i} j ≥ 1; i ≥ 1. (24)

Quasi-stała kombinacja oddziaływań, stosowana do oceny efektów długotrwałych i wy-
glądu konstrukcji w odwracalnych stanach granicznych, podana w nawiasie { } wzoru (24) 
może zostać zapisana jako

 Sj ≥ 1 Gk,j „+” P „+” Si ≥ 1 y2,i Qk,i. (25)

Szczegółowe zalecenia dotyczące wyboru wartości reprezentatywnych oddziaływań 
sprężających oraz ewentualne modyfikacje wzorów (20) do (25) podano w odpowiednich 
częściach PN-EN 1991 do 1999.

W przypadku budynków wartości obliczeniowe w kombinacjach oddziaływań należy 
przyjmować według tablicy A1.4 [7]. Kombinacje te mogą zostać zapisane w postaci:
– kombinacja charakterystyczna

 S Gk,j,sup „+” S Gk,j,inf „+” Qk,1 „+” Si > 1 y0,i Qk,i, (26)

– kombinacja częsta

 S Gk,j,sup „+” S Gk,j,inf „+” y1,1 Qk,1 „+” Si > 1 y2,i Qk,i, (27)

– kombinacja quasi-stała

 S Gk,j,sup „+” S Gk,j,inf „+” y2,1 Qk,1 „+” Si > 1 y2,i Qk,i. (28)

6. Wnioski

Norma PN-EN 1990 jest dokumentem podstawowym w całym systemie Eurokodów. 
Podaje ona zasady i wymagania dotyczące projektowania oraz weryfikacji konstrukcji z za-
chowaniem bezpieczeństwa, użytkowalności i trwałości. Wprowadza zróżnicowane modele 
obliczeniowe dla stanów granicznych nośności i użytkowalności oraz wartości obliczeniowe 
odpowiednich podstawowych zmiennych projektowych (oddziaływań, właściwości materia-
łu, danych geometrycznych) wyznaczonych na podstawie ich wartości charakterystycznych 
albo reprezentatywnych, a także zestawy współczynników częściowych g i współczynników 
kombinacyjnych y.

Wartość charakterystyczna oddziaływania stałego wyznaczana jest jako wartość średnia, 
przy założeniu, że nie zmienia się ono znacząco w czasie projektowego okresu użytkowania 
konstrukcji i jego współczynnik zmienności jest mały, np. w przypadku ciężaru własnego 
konstrukcji wartość współczynnika zmienności nie przekracza 5% [2]. Jednak w przypadku 
konstrukcji bardzo czułych na zmienność oddziaływania stałego norma PN-EN 1990 naka-
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zuje przyjmować w obliczeniach dwie wartości charakterystyczne Gk,inf i Gk,sup, nawet gdy 
wartość współczynnika zmienności jest mała. Wartość niższa Gk,inf jest wówczas kwantylem 
5%, a wartość wyższa Gk,sup kwantylem 95% rozkładu statystycznego oddziaływania stałego, 
opisywanego zwykle rozkładem normalnym.

Zgodnie z normą PN-EN 1990 szczegółowo rozpatruje się jedynie przypadek, dla któ-
rego równanie stanu zapisać można za pomocą dwóch niezależnych od siebie składowych 
równania stanu, skalarowej, jednoparametrycznej nośności i stowarzyszonego z nią efektu 
oddziaływań [3, 6], przy czym wartości efektów oddziaływań należy wyznaczać stosując 
reguły kombinacyjne sformułowane dla przejściowych, trwałych i wyjątkowych sytuacji ob-
liczeniowych.

W trwałych lub przejściowych sytuacjach obliczeniowych norma [7] podaje dwie alterna-
tywne procedury tworzenia kombinacji oddziaływań, oparte na równaniu (12) albo bardziej 
niekorzystnym z równań (14) i (15). Dla stanów granicznych EQU, STR i GEO budynków 
Załącznik A1 normy [7] podaje trzy zestawy wartości obliczeniowych oddziaływań (A, B  
i C), które należy stosować przy tworzeniu kombinacji.

Wybór miarodajnej reguły kombinacyjnej powinien brać pod uwagę różne aspekty,  
w tym ekonomiczne oraz związane z pracochłonnością i przejrzystością analizy obliczenio-
wej. Polski Załącznik Krajowy normy [7] w stanach granicznych STR i GEO zaleca stoso-
wać kombinacje oddziaływań według (14) i (15). Na podstawie obliczeń przykładowych 
konstrukcji, zweryfikowanych ze względu na stan graniczny STR, można wykazać, że reguła 
kombinacyjna oparta na równaniu (12) prowadzi do znacząco większych efektów oddziały-
wań (wzrost nawet o 18%). Stosowanie reguły wykorzystującej równania (14) i (15) prowa-
dzi zatem do mniejszego zużycia materiału, lecz związane jest ze zwiększoną pracochłonno-
ścią obliczeń ze względu na większą liczbę rozpatrywanych kombinacji oddziaływań.

Na podstawie przeprowadzonych analiz [5] stwierdzono, że efekty oddziaływań wy-
znaczone dla stanu równowagi statycznej (EQU) budynku w oparciu o zestaw A wartości  
obliczeniowych oddziaływań (tabl. A1(a) [7], uwaga 1) przyjmują wartości bardziej nieko-
rzystne niż wyznaczone na podstawie alternatywnego zestawu współczynników (tabl. A1(a) 
[7], uwaga 2).
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