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

W niniejszym artykule przedstawiono metodę badań betonowych i fibrobetonowych pró-
bek poddanych doraźnym obciążeniom zmiennym w stałych przedziałach odkształceń. 
Badania miały na celu wyznaczenie parametrów (funkcji gęstości) stochastycznego mo-
delu betonu i fibrobetonu. Duża liczba uzyskanych wyników wymagała obróbki staty-
stycznej i użycia programu komputerowego. W efekcie powstał program aproksymujący 
wyniki doświadczalne funkcjami wielomianowymi, umożliwiający obserwację charakte-
rystyki krzywej σ(ε) i E(ε) oraz pozwalający na analizę teoretyczną uzyskanych funkcji. 

Słowa kluczowe: naprężenia, odkształcenia, obciążenia zmienne, model stochastyczny, fibrobeton 

A b s t r a c t  

In the paper there is presented a method of the test of concrete and fiber-reinforced con-
crete specimens, which were subjected to short-time changing loads. These experimental 
studies allowed to find parameters of stochastic model of concrete. Because of the big 
amount of the results, it was to necessary to use a computer program. Eventually there 
was build the program which allowed to observe σ(ε) and E(ε) functions and to analyse 
the results.  
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1. Wstęp 
 
Według stochastycznego modelu betonu [2, 3] każdemu wycinkowi elementarnemu próbki, 

poddanemu jednoosiowemu odkształceniu, przyporządkowany jest model ciała sprężysto-pla-
stycznego z ograniczoną odkształcalnością. Parametry modelu: moduł sprężystości – E, od-
kształcenia niszczące: εRC, εRT i granica odkształceń sprężystych: εPC, εPT są zmiennymi loso-
wymi typu ciągłego opisanymi funkcjami gęstości: fE(E), fR(εRC), fR(εRT), fP(εPC), fP(εPC), któ-
rych przebieg należy wyznaczyć doświadczalnie. W niniejszym artykule przedstawiono meto-
dykę prowadzenia niezbędnych badań. 

 
 

2. Badania doświadczalne 
 

2.1. Dane materiałowe 
 
Badaniom poddane zostały trzy rodzaje próbek o wymiarach 100×100×300 mm różniące 

się ilością zastosowanego mikrozbrojenia:  
– I rodzaj: 0,0% zawartości włókien (próbki betonowe),  
– II rodzaj: 1,0% zawartości włókien w stosunku do objętości betonu,  
– III rodzaj: 1,5% zawartości włókien w stosunku do objętości betonu. Próbki wykonano 

z betonu wg receptury dla betonu klasy C 25/30 i konsystencji S2, tj. optymalnych dla fibro-
betonów z włóknami stalowymi [1, 4, 5]. Skład mieszanki betonowej przedstawiono w ta-
blicy 1.  
Jako mikrozbrojenie zostało zastosowane cięte włókno stalowe typu DRAMIX produkcji 

Bekaert o smukłości l/d 80, charakteryzujące się następującymi parametrami:  
– stal (wg informacji od wytwórcy): fyd

Dr = 1100 MPa,  
– długość włókna: lw = 60 mm, 
– średnica włókna: ∅ 0,75 mm,  
– kształt włókien: 

Mikrozbrojenie, w ilości obliczonej dla danego rodzaju próbek, dozowano do mieszanki 
w ostatniej fazie urabiania. Próbki przechowywane były i pielęgnowane na hali laboratoryjnej 
w stałych, normalnych warunkach temperatury i wilgotności. 

 
T a b l i c a  1 

Składniki Ilość 
Cement portlandzki 42,5 R 420 [kg/m3] 
Kruszywo I – grys bazaltowy 5–11 mm (kopalnia Gorażdże) 769 [kg/m3] 
Kruszywo II – grys bazaltowy 11–16 mm (kopalnia Gorażdże) 319 [kg/m3] 
Piasek kopalniany (kopalnia Suków) 788 [kg/m3] 
Woda – wodociąg 145 [l] 
Superplastyfikator – kamafluid ∼1% wagi cementu 
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2.2. Program badań 
 
Do badań próbek przystąpiono po ~60 dniach od daty zabetonowania. Każdy rodzaj próbek 

został zbadany według identycznego programu badawczego. Każdą serię badań wykonano na 
trzech technicznie identycznych próbkach. Program badań obejmował: 
1. Wykonanie badań serii próbek (P0) poddanych odkształceniom rosnącym ze stałą prędko-

ścią ε = 1‰/min aż do osiągnięcia odkształceń niszczących εn, w celu skontrolowania i sko-
rygowania przyjętych wartości odkształceń będących charakterystycznymi punktami w pro-
gramach obciążeniowych: 

 
Seria P0 :  ε = 0,0‰ nε⎯→⎯ε  
2. Wykonanie badań zasadniczych mających na celu wyznaczenie wielkości liczbowych 

parametrów. Ze względu na brak informacji o badanych funkcjach gęstości, trudno było pre-
cyzyjnie ustalić program badań. Przyjęto, że poznanie min. 8 wartości funkcji gęstości 
w przedziale (0; εn) będzie stanowiło dostateczną informację do opisu modelu. Dlatego też 
wykonano badania 8 serii próbek betonowych (P1–P8) poddanych oddziaływaniu pojedyn-
czych pętli histerezy odkształceniowej o różnych górnych granicach odkształceń. Niestety 
badania na poziomie serii 8 zakończyły się wcześniejszym zniszczeniem próbek betono-
wych. Natomiast dla próbek fibrobetonowych ten sam zakres badań można było zwiększyć 
do 9 serii: 

Seria P1 :  0,0‰ ‰1,0‰3,0 ⎯→←⎯→⎯ε n
nε⎯→⎯ε  

Seria P2 : 0,0‰ ‰1,0‰5,0 ⎯→←⎯→⎯ε n
nε⎯→⎯ε  

Seria P3 :  0,0‰ ‰1,0‰7,0 ⎯→←⎯→⎯ε n
nε⎯→⎯ε  

Seria P4 : 0,0‰ ‰1,0‰9,0 ⎯→←⎯→⎯ε n
nε⎯→⎯ε  

Seria P5 :  0,0‰ ‰1,0‰1,1 ⎯→←⎯→⎯ε n
nε⎯→⎯ε  

Seria P6 :  0,0‰ ‰1,0‰3,1 ⎯→←⎯→⎯ε n
nε⎯→⎯ε  

Seria P7 :  0,0‰ ‰1,0‰5,1 ⎯→←⎯→⎯ε n
nε⎯→⎯ε  

Seria P8 :  0,0‰ ‰1,0‰7,1 ⎯→←⎯→⎯ε n
nε⎯→⎯ε  

Seria P9 :  0,0‰ ‰1,0‰9,1 ⎯→←⎯→⎯ε n
nε⎯→⎯ε  

Liczba cykli n była różna (∼10–∼15), zależna od tempa stabilizacji pętli.  
Przyjęte na wstępie zakresy odkształceń zostały skorygowane na podstawie wyników serii 

P0, tak aby przedział odkształcalności betonu 〈0; εn) zawierał min. 8 punktów pomiarowych 
oraz aby zakres naprężeń obejmował 0,5–0,9 wytrzymałości na ściskanie. W każdej serii ba-
dane były po trzy próbki z każdego rodzaju. 
3. Wykonanie badań dwóch serii próbek (Z1–Z2), poddawanych działaniu złożonych pętli 

histerezy odkształceniowej mającej na celu zweryfikowanie modelu: 
 
Seria Z1: 
0,0‰  0,0‰‰3,0 ⎯→⎯⎯→⎯ εε    0,0‰‰5,0 ⎯→⎯⎯→⎯ εε  0,0‰‰7,0 ⎯→⎯⎯→⎯ εε

  0,0‰‰9,0 ⎯→⎯⎯→⎯ εε   0,0‰‰1,1 ⎯→⎯⎯→⎯ εε   0,0‰‰3,1 ⎯→⎯⎯→⎯ εε

  0,0‰‰5,1 ⎯→⎯⎯→⎯ εε  0,0‰‰7,1 ⎯→⎯⎯→⎯ εε   0,0‰‰9,1 ⎯→⎯⎯→⎯ εε
nε⎯→⎯ε  
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Seria Z2:  
0,0‰  0,0‰ 0,3‰ ε⎯→⎯⎯→⎯ε  0,3‰ 0,5‰ ε⎯→⎯⎯→⎯ε  0,5‰0,7‰ ε⎯→⎯⎯→⎯ε

 0,7‰ 0,9‰ ε⎯→⎯⎯→⎯ε  0,9‰ 1,1‰ ε⎯→⎯⎯→⎯ε  1,1‰ 1,3‰ ε⎯→⎯⎯→⎯ε

 1,3‰ 1,5‰ ε⎯→⎯⎯→⎯ε  1,5‰1,7‰ ε⎯→⎯⎯→⎯ε  1,7‰ 1,9‰ ε⎯→⎯⎯→⎯ε
nε⎯→⎯ε  

 
4. Badania dodatkowe: 

Wykonane zostały badania wytrzymałości na ściskanie na trzech rodzajach próbek sze-
ściennych 150×150×150 mm oraz badania skurczu zgodnie z wymogami instrukcji ITB 194/98 
na trzech rodzajach próbek 100×100×300 mm. 

 
2.3. Stanowisko badawcze 

 
Badania wykonano w maszynie prób wytrzymałościowych ZD–100 o klasie dokładności 

0,1%, tj. ±0,001 MN, produkcji VEB wekstoffprufmaschinen Leipzig, sterowanej kompute-
rowo przez jeden z czujników indukcyjnych. Bazę pomiarową przemieszczeń o długości  
l = 100 mm, umieszczoną w 1/3 wysokości próbki, stanowiła ramka stalowa mocująca czujniki 
oraz cztery stalowe, kątownikowe podstawki przyklejane do próbek. Pomiaru przemieszczeń 
dokonano za pomocą czujników indukcyjnych PHILIPS PR 93114/10 o zakresie ±5 mm 
i klasie dokładności 0,1%, połączonych z komputerem z zainstalowanym programem obsługi 
pomiarów CAT MAN 2.0 (ryc. 1). Pomiar siły obciążającej wykonano z dokładnością 0,1 MPa. 
Wyniki pomiarów zarejestrowano w komputerowej bazie danych.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ryc. 1. Zdjęcie próbki przygotowanej do badania 

Fig. 1. The picture of the specimen prepared to the test 
 



 67

2.4. Wyniki doświadczalne 
 
Uzyskane z badań pomiary siły i przemieszczeń, zarejestrowane dla każdej badanej próbki, 

pozwoliły na utworzenie zbiorów zawierających wielkości naprężeń i odkształceń zamiesz-
czone w oddzielnych plikach dla poszczególnych gałęzi obciążenia i odciążenia. 

 
2.5. Błędy pomiarowe 

 
Mierzone wielkości obarczone były błędami wynikającymi ze stopnia dokładności apara-

tury i nierównomiernego odkształcenia badanych próbek. W podrozdziale 2.3 zostały podane 
zakresy i dokładności pomiaru siły i przemieszczeń, z czego wynikają:  
a) dokładność obliczonych odkształceń 
 
 015,0005,001,0 =+=δ+δ=δε sd  
gdzie:  

δd – dokładność związana z bazą pomiarową przemieszczeń: ,01,0
100

1
==δd  

δs – dokładność pomiaru przemieszczeń: 005,0=δ s ; 
 

b) dokładność obliczonych naprężeń 
 

 
σ

+=
⋅σ
Δ

+δ⋅=δσ

01,004,02 2b
N

b  

gdzie: 

δb – dokładność pomiaru boku próbki: ,02,0
100

2
==δb  

ΔN – dokładność pomiaru siły: ΔN = 001,0± MN. 
 
Wartości średnie odkształceń wyznaczono z uwzględnieniem możliwości nierównomiernej 

deformacji przekroju, wynikającej z niejednorodności materiału oraz mimośrodowego działa-
nia sił zewnętrznych. Stąd wartości całkowitych odkształceń średnich wyniosły 

 

 
4

4231
śr

ε−ε−ε+ε
=ε  

 
 

3. Opis programu narzędziowego 
 

3.1. Aproksymacja wyników doświadczalnych 
 
Otrzymane z badań doświadczalnych zbiory wyników zostały poddane obróbce statystycz-

nej wg programu narzędziowego opracowanego w SZKŻiBP PŚk. Rzeczywiste krzywe σ(ε) 
aproksymowano krzywymi teoretycznymi opisanymi funkcjami wielomianowymi (1), w któ-
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rych wartości współczynników wyznaczono z zastosowaniem warunku minimalnego odchyle-
nia kwadratowego 

 
 σ(ε) – σ0 = C1(ε – ε0) + C2(ε – ε0)2 + C3(ε – ε0)3 + ... + Ck(ε – ε0)k (1) 
gdzie:  

ε0, σ0  –  współrzędne początku funkcji. 
W procesie aproksymacji stosowano wielomiany do siódmego stopnia włącznie, obserwu-

jąc jednocześnie wielkości i rozkłady błędów. Ostateczny wybór stopnia wielomianu aproksy-
mującego funkcję był zależny od charakterystyki pierwszej pochodnej, tj. funkcji opisującej 
zmiany modułu sprężystości. Obserwacje kształtu tej funkcji przy kolejnych stopniach wielo-
mianu pozwalały wybrać stopień największy, przy którym funkcja miała przebieg monoto-
niczny albo jedno maksimum. Na ogół wybierane były wielomiany trzeciego stopnia. Przy 
przyjęciu wielomianów o wyższych stopniach można by było uzyskać większą dokładność 
aproksymacji, ale pochodna opisująca moduł stawała się linią falistą o kilku ekstremach, co nie 
miało sensu.  

W aproksymowanych funkcjach σ(ε) występują odkształcenia średnie. Odkształcenia te 
obliczono z uwzględnieniem możliwości nierównomiernej deformacji przekroju. Wyznaczone 
w związku z tym deformacje kątowe i odkształcenia średnie pozwoliły przedstawić stan od-
kształcenia w przekroju w postaci funkcji, które aproksymowano również wielomianami do 
siódmego stopnia włącznie – odpowiednio równania (2) i (3). 

 
 φx – φx0 = A1(ε – ε0) + A2(ε – ε0)2 + A3(ε – ε0)3 + ... + Ak(ε – ε0)k (2) 
 
 φy – φy0 = B1(ε – ε0) + B2(ε – ε0)2 + B3(ε – ε0)3 + ... + Bk(ε – ε0)k (3) 
 
gdzie:  

φx0, φy0  –  wartości początkowe funkcji. 

 
3.2. Dostępne funkcje programu 

 
Podczas wyznaczania, na bazie danych doświadczalnych, funkcji σ(ε) i jej pochodnej 

pierwszego stopnia, tj. początkowego modułu sprężystości E(ε) oraz φx(ε) i φy(ε), prezento-
wany program obliczał jednocześnie wartości średniego błędu kwadratowego między wielko-
ściami uzyskanymi z badań doświadczalnych a wielkościami obliczonymi ze wzorów aprok-
symacyjnych 

 
( )

n
s e∑ σ−σ
=

2

 (4) 

 
W trakcie komputerowej analizy wyników, dzięki opracowanemu programowi, możliwa 

była obserwacja wykresów omówionych funkcji, co bardzo ułatwiało wybór właściwego stop-
nia wielomianu. Graficznie przedstawione zostały wielkości mimośrodów działania siły obcią-
żającej oraz histogramy rozkładów błędów aproksymacji. Wszystkie wyniki liczbowe zapa-
miętywane były w plikach wynikowych z możliwością dalszego ich przetwarzania. Poszcze-
gólne wykresy lub zbiory wyników można było wydrukować. Przykładowo, na ryc. 2 zostały 
przedstawione: wykresy funkcji σ(ε), E(ε) dla 30 cyklu – odciążenia próbki nr 8 serii P4 
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(εmax = 0,9‰); histogram rozkładu błędów aproksymacji; stopień wielomianu; wynikająca 
z aproksymacji wielkość naprężenia na końcu przedziału; jej odpowiednik doświadczalny; sze-
rokość przedziałów dla histogramu; średni błąd aproksymacji DELTA oraz średni błąd kwa-
dratowy SIGMA. 

 

 
Ryc. 2. Przykładowy wynik aproksymacji funkcji σ(ε) dla jednej z badanych próbek 

Fig. 2. The result of the approximation of function σ(ε) for exampled specimen 
 
Na rycinie 3 przedstawiono przykładowe wykresy zmian modułu sprężystości dla pętli hi-

sterezy odkształceniowej wykonane w programie Microsoft Excel, po uprzednim przeniesieniu 
do niego zapisanych plików wynikowych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ryc. 3. Przykładowe wykresy zmian stycznego modułu sprężystości dla pętli histerez odkształceniowych 
wykonane w programie Microsoft Excel 

Fig. 3. The exampled graphs of the changes of tangent modulus of elasticity for hysteresis loops  
made in the Microsoft Excel 
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4. Analiza wyników i wnioski 
 

4.1. Mimośrody 
 
Obserwacja pomierzonych mimośrodów wykazała, że nie ulegały one istotnym zmianom 

w miarę narastania obciążenia, co było zgodne z założeniem o osiowym działaniu obciążenia. 
W większości badanych próbek nie przekraczały one 10% szerokości przekroju, a w przypadku 
próbek z 1,5% zawartością włókien nie osiągały nawet 5%. Dopiero tuż przed zniszczeniem 
w niektórych przypadkach wielkości mimośrodów gwałtownie rosły, co nie miało już istotnego 
wpływu na wyniki badań. 

 
4.2. Naprężenia 

 
Kolejne zmiany kierunku obciążania próbek powodowały spadki wartości naprężeń przy 

tych samych granicznych wartościach odkształceń, przy czym największe różnice występowały 
między wartościami pomierzonymi dla pierwotnego i ponownego obciążenia. Zaobserwowane 
zmiany spowodowane były częściowo występowaniem zjawisk reologicznych (co objawiało 
się nieznacznymi spadkami naprężeń przy kolejnych cyklach obciążania), jak również niszcze-
niem przekroju na drodze odciążenia (stąd gwałtowny spadek naprężeń po pierwszym cyklu).  

 
4.3. Moduły sprężystości 

 
Dokładniejszych informacji dostarczyły obserwacje pierwszej pochodnej funkcji naprężeń, 

tj. modułu sprężystości. Prawie w każdym badanym przypadku jego wartość podczas pierw-
szego obciążenia była mniejsza niż podczas odciążenia, co świadczyło o występowaniu samo-
naprężeń (naprężeń skurczowych) i procesie początkowego uplastycznienia przekroju ściska-
niem. Powyższe dane pozwoliły ustalić, że w procesie obciążeń zmiennych, po zmianie kie-
runku odkształcenia, nie dochodzi do całkowitej odwracalności procesów niszczenia i regene-
racji struktury materiału. Podczas ściskania, mimo że pojawiają się i powiększają pewne rysy, 
to jednocześnie rozwarcie innych rys (ułożonych w kierunku prostopadłym do działania obcią-
żenia) ulega zmniejszeniu. Po zmianie kierunku odkształcenia dochodzi do sytuacji odwrotnej 
– pewne rysy zamykają się, a dany fragment przekroju może ponownie przenosić naprężenia. 
Można to nazwać pseudoregeneracją struktury. Pseudoregeneracja ta może nastąpić zarówno 
na drodze obciążenia, jak i odciążenia. W myśl powyższych spostrzeżeń można wnioskować, 
że ponieważ proces obciążania próbek charakteryzował początkowy spadek modułu sprężysto-
ści, to przeważało niszczenie i uplastycznienie ściskaniem nad regeneracją struktury zniszczo-
nej rozciąganiem, natomiast w procesie odciążania przeważało niszczenie i uplastycznienie 
rozciąganiem. Z porównania wyników dla próbek fibrobetonowych i betonowych wynikało, że 
przebieg zjawiska był podobny, a zastosowanie włókien mikrozbrojenia w niewielkim stopniu 
zmieniło obraz funkcji. 
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