MICHAŁ KNAUFF*, PIOTR KNYZIAK**

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
Streszczenie
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 różnice głębsze, dotykające podstawowych problemów projektowania konstrukcji sprężonych,
a zwłaszcza dopuszczalnego poziomu zarysowania konstrukcji
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Abstract
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.
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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
Prof. dr hab. inż. Michał Knauff, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Szkoła Gospodarstwa Wiejskiego.
**
Dr inż. Piotr Knyziak, Instytut Inżynierii Budowlanej, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika
Warszawska.
*

62
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 poprzedzająca 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 Europejski Komitet Normalizacyjny w 2004 r.
W normie [2] znajduje się więc wiele przepisów zaczerpniętych z Eurokodu, ale widoczny jest silny wpływ starszych polskich norm takich jak np. [4]. W związku z tym w projektowaniu 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 kombinacje 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 trzeba sprawdzać wymagania w sytuacji trwałej, początkowej i w innych sytuacjach, które
mogą okazać się krytyczne. W Eurokodzie w ogóle nie stosuje się określenia sytuacja (dawniej 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 długotrwałych) pojawiła się kombinacja częsta. Jest to istotna zmiana, ugięcia oblicza się jak
dawniej dla kombinacji quasi-stałej (ale przy zmodyfikowanych wymaganiach dotyczących wartości dopuszczalnych), a niektóre warunki zarysowania sprawdza dla kombinacji
częstej. Jeżeli projekt dotyczy przekrycia dachowego, to poszczególne kombinacje składają się z:
– kombinacja quasi-stała: ciężar własny + obciążenia stałe (konstrukcja przekrycia, warstwy 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 kombinacji charakterystycznej, dziś można sprawdzać dla kombinacji częstej, co przy lekkim przekryciu, 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 pomiary sprężenia), to można przyjąć rsup = rinf = 1,0.
Według norm [2] i [3] przyjmowano rsup=1,1, rinf = 0,9, a według [4] stosowano współczynniki niedokładności naciągu cięgien sprężających (0,95 lub 1,05) i współczynniki niedokładności oceny strat sprężania (1,15 przy korzystnym wpływie sprężenia i 0,85 przy wpływie 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 normie [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 angielsku at transfer (najwyższe zalecane wartości zestawiono w tabeli 1).
Ta 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] otrzymuje 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 pełzania 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 wykorzystująca 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 wykreślnej 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 relaksacją stali sprężającej wyznaczano na podstawie prostego wykresu, na którym względną relaksację (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 określające 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 wyznaczone (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 sprężającej 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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Ta b e l a 2
Graniczne naprężenia w betonie w sytuacji początkowej
Według
normy

Rodzaj konstrukcji

ściskanie

kablobeton

0,6fck(t0)

strunobeton

0,7fck(t0)*

Norma [1]
kablobeton
Norma [2]
strunobeton
*

sprężenie osiowe

0,5 fcm(t0)

spr. mimośrodowe

0,6 fcm(t0)

sprężenie osiowe

0,6 fcm(t0)

spr. mimośrodowe

0,7 fcm(t0)

rozciąganie
nie ma ograniczenia
Jeżeli naprężenia nie
przekraczają fctk, to można
nie sprawdzać SGN
w sytuacji początkowej

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. Według [2] można było skorzystać z przepisu umieszczonego w ostatnim wierszu tablicy 2.
Teraz naprężenia rozciągające nie są niczym ograniczone – trzeba jedynie zapewnić wystarczającą 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 zastosować „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 racjonalnych 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 przekroczenie 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 wymaganiem „braku rozciągania”).
Ze względu na zmiany w znormalizowanych kombinacjach obciążeń wymagania dotyczące zarysowania są bardziej rozbudowane i umożliwiają konstruktorowi dostosowanie poziomu wymagań do warunków, w których ma znajdować się konstrukcja.
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Ta b e l a 3
Graniczna szerokość rys wmax i wymagania dotyczące dekompresji
Klasa ekspozycji
X0, XC1

XC2, XC3, XC4

2)

Cięgna z przyczepnością

wmax = 0,4 mm1)

wmax = 0,2 mm
dla częstej kombinacji obciążeń

wmax = 0,3 mm

XD1, XD2, XS1, XS2, XS3
1)

Cięgna bez przyczepności.
Wymagania dotyczą prawie
stałej kombinacji obciążeń

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

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.
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, które 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 dominującej przyczepności, to szerokość rys można oszacować przez iloczyn rozstawu rys i odkształcenia 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 powinien spełniać projekt. Można zatem projektować tradycyjnie (jak w p. A poniżej) albo, starając 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 przekraczały fct,eff. Oczywiście, zbrojenie strefy rozciąganej powinno spełniać wymagania
dotyczące minimalnego pola przekroju zbrojenia ze względu na zarysowanie. Pod wpływem 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 rozciąganie i pod wpływem częstej kombinacji obciążeń będą występowały rysy. Trzeba zaprojektować zbrojenie (być może oprócz zbrojenia sprężającego potrzebne będzie w strefie
rozciąganej zbrojenie zwykłe), które zapobiegnie powstawaniu rys o szerokości przekraczającej 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 betonu na rozciąganie.
C. Naprężenia rozciągające w sytuacji początkowej. Norma nie zawiera żadnych ograniczeń
na naprężenia rozciągające beton w sytuacji początkowej. Oczywiście, należy sprawdzić nośność w tej sytuacji, ale możliwe jest osiągnięcie wystarczającej nośności przy
bardzo dużych naprężeniach rozciągających, czemu mogą towarzyszyć znaczne ugięcia 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 kolejności:
Krok 1. Sprawdzić – jeżeli trzeba – wymaganie dekompresji.
Krok 2. Sprawdzić (lub pominąć sprawdzenie) szerokości rys i/albo warunku minimalnego 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.
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9. Strefa przypodporowa, zakotwienie cięgien, strefa zakotwień
w kablobetonie i strunobetonie
Zasady projektowania stref przy podporach w belkach strunobetonowych są ujęte obszerniej 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 początkowej i od wytrzymałości betonu przy zwalnianiu naciągu. W [8] przedstawiono tablicę znacznie usprawniającą te długie obliczenia.
Długość dyspersji ldisp, wzdłuż której naprężenia normalne w betonie stopniowo rozprzestrzeniają 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 prostopadłe 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 wcześniejszych polskich norm [2] zbrojenie poprzeczne w strefie zakotwienia cięgien sprężających (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 sx
Fig. 7. Mesh of elements and sx 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 niekorzystnych 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.
Ta b e l a 4
Wpływ rozmieszczenia cięgien na strefę zakotwienia
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

Układ cięgien

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 konstruowania. 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. Największe 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 zarysowaniem i naprężeniami rozciągającymi w sytuacji trwałej.
W tekście normy [1] znajduje się sporo niejasności, a nawet błędów – niektóre z nich
omówiono (pobieżnie) w referacie.
Literatura
[1] PN-EN 1992-1-1: 2008. Eurokod 2 Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły
ogólne i reguły dla budynków.
[2] PN-B-03264: 2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone, obliczenia statyczne i projektowanie.
[3] PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie,
1999.
[4] PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie, 1984.
[5] PN-EN 1990: 2004 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
[6] A j d u k i e w i c z A., M a m e s J., Konstrukcje z betonu sprężonego, Polski Cement, 2004.
[7] K n a u f f M., G ł o w a c k i M., U r b a ń s k i M., Metoda obliczania końcowego współczynnika pełzania j(∞,t0), Inżynieria i Budownictwo, nr 3/2011, 131-132.
[8] K n a u f f M., G ł o w a c k i M., U r b a ń s k i M., Zmodyfikowany wiek i wytrzymałość betonu według Eurokodu 2, Inżynieria i Budownictwo, 9/2011, 496-498.
[9] K n a u f f M., G o l u b i ń s k a A., K n y z i a k P., Nośność na ścinanie i strefa zakotwienia
w strunobetonie według Eurokodu 2, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, Budownictwo
nr 60, grudzień 2009, 65-79.
[10] G o l u b i ń s k a A., K n a u f f M., K n y z i a k P., Anchorage zone reinforcement of prestressed
elements – finite element method analysis, Slovak University of Technology in Bratislava, 2011.

