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DISPLACEMENTS OVER THE SUPPORT POINT 
IN GLUELAM BEAMS UNDER THE INFLUENCE  

OF REPEATABLE LOAD 

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

W niniejszym artykule podano wstępne wyniki badań belek z drewna klejonego war-
stwowo zginanych czteropunktowo, wielokrotnie powtarzalnie, sinusoidalnie zmiennie. 
W trakcie obciążeń rejestrowano w sposób ciągły przemieszczenia mierzone czujnikami 
indukcyjnymi i odkształcenia mierzone tensometrami foliowymi. Wgniecenia nad podpo-
rami zostały przedstawione w formie wykresów w zależności od czasu. 

Słowa kluczowe: belki z drewna klejonego warstwowo, obciążenia wielokrotnie zmienne, dociski nad 
podporami 

A b s t r a c t  

The preliminary results of examination of glulam beams under repeated loading are given 
in this article. There are shown the relations which let specify the dimension of displace-
ment. In space where the concentrated were applied dependent on numer of load cycles, 
for perpendicular to grain compression. 
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1. Wstęp 
 

W latach dziewięćdziesiątych XX w. w Polsce powstały obiekty usługowe i hale sportowe 
z drewna klejonego. W Europie natomiast zbudowano wiele kładek dla pieszych i obiektów 
mostowych na pełne obciążenia drogowe. 

Wymienione są głównie konstrukcje, typu belkowego. Elementy typu belkowego z drewna 
klejonego oprócz obciążeń stałych, znajdują się pod wpływem obciążeń zmiennych. Aby 
zbadać zachowanie elementów konstrukcyjnych pod wpływem obciążeń zmiennych, na 
Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego 
przeprowadzono badania elementów belkowych pod wpływem obciążeń zmiennych. Badania 
miały na celu określenie wytrzymałości zmęczeniowej zginanych belek z drewna klejonego 
oraz propagacji wgnieceń w miejscach działania sił skupionych. W niniejszym artykule 
zostanie omówiona propagacja wgnieceń w miejscach przyłożenia sił skupionych. 

 
 

2. Cel i zakres badań 
 
Głównym celem badań było określenie wytrzymałości zmęczeniowej belek poddanych 

czteropunktowemu zginaniu. Wykonano 20 belek o długości 200 cm i przekroju poprzecznym 
b = 8 cm, h = 20 cm z tarcicy sosnowej i grubości lameli 2 cm. W elementach zastosowano klej 
rezorcynowy, klasa drewna klejonego GL35. Belki zostały wykonane w standardowym proce-
sie produkcji w zakładach Andrewex w Cierpicach pod Toruniem. Do przeprowadzenia próby 
czteropunktowego zginania zastosowano maszynę wytrzymałościową Instron 8502. Odległość 
między podporami wynosiła 180 cm, odległość od podpory do siły – 40 cm, a pomiędzy siłami 
na belce – 100 cm. W miejscu przyłożenia sił zastosowano podkładki o szerokości belki 
i długości 10 cm. Stanowisko badawcze przedstawiono na ryc. 1 i 1a. 

Czujniki indukcyjne i tensometry na belce były umieszczane wg następującego schematu 
zamieszczonego na ryc. 2. Numerami od 1 do 8 oznaczono tensometry. Tensometry 1, 2 były 
umieszczone w 1/3 i 2/3 wysokości, po przeciwległej stronie odpowiadające są tensometry 6, 
5. Numerami od 9 do 13 oznaczono czujniki indukcyjne. 

 

 
Ryc. 1. Schemat stanowiska badawczego. Belka została umieszczona na stendzie wykonanym 

z dwuteownika szerokostopowego 180 

Fig. 1. Scheme of the research stand. The gluelam beam is put on steel double-tee bar 
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Ryc. 1a. Widok stanowiska badawczego 

Fig. 1a. Research stand 
 

 

Ryc. 2. Schemat umieszczenia czujników indukcyjnych oraz tensometrów  

Fig. 2. Scheme of location of transducers for linear displacement and strain gages 
 
 

3. Aparatura i sprzęt 
 
Badania statyczne i dynamiczne zostały wykonane na maszynie wytrzymałościowej typu 

INSTRON 8502. 
Dane techniczne INSTRON 8502: 

– Producent: INSTRON LIMITED, Buckinghamshire, England. 
– Dynamiczna siła max 250 kN. 
– Statyczna siła 300 kN. 
– Max częstotliwość obciążeń dynamicznych teoretycznie do 20 Hz. 

Przemieszczenia mierzone były przy użyciu transformatorowych przetworników prze-
mieszczeń liniowych seria PJ×300 wyprodukowanych przez firmę Peltron ltd. z Warszawy. 
Odkształcenia zaś mierzono za pomocą tensometrów pomiarowych TFs-10/120 wyproduko-
wanych przez firmę Tenmex z Łodzi. 

Do pomiarów użyto mostka tensometrycznego: 
ESAM – mostek, producent ESA Masstechnik GmbH 

– Liczba kanałów: 8–128 analogowych kanałów, ±5V 
ESAM – skrzynka, producent ESA Masstechnik GmbH 

– Liczba kanałów: 1–64 kanałów analogowych ±10 V i 4 cyfrowe wejścia opto-insulated 
dla poziomu TTL. 

Rejestracji dokonywano na PC. 



 94

Siła podczas badania zmieniała się sinusoidalnie z częstotliwością 0,25 Hz, współczynnik 
asymetrii cyklu wynosił R = 0,1. 

 
 

4. Wyniki badań 
 

Do tej pory z planowanych do zniszczenia 20 belek zniszczono 5. Dwie belki statycznie 
oraz 3 belki pod obciążeniami wielokrotnie powtarzalnymi. Średnia siła niszcząca z maszyny 
dla badania statycznego wynosiła 94 kN. W trakcie badania belki nr 5 zniszczeniu uległy za-
rejestrowane na PC pliki. 

Charakterystykę obciążeń oraz liczby cykli do zniszczenia przedstawiono w tablicy 1. Spo-
sób zarysowań belek pokazano na ryc. 3. 

 
T a b l i c a  1 

Wyniki badań dla belek pod obciążeniami statycznymi i dynamicznymi 

Nr Oznaczenie belki R K f 
[Hz] N Pmax 

[kN] 
Pmin 
[kN] logN 

1 Próba statyczna – – – – 98 – – 
2 Próba statyczna – – – – 93 – – 
3 10.06.2005 0,1 0,79 0,25 170 775 75 7,5 5,23 
4 3.07.2005 0,1 0,85 0,25 8 086 80 8 3,9 
5 15.07.2005 0,1 0,82 0,25 120 593 77 7,7 4,1 

 
Po analizie pęknięć i obserwacji propagacji tych zarysowań można stwierdzić, iż pierwsze 

pęknięcia powstają pod miejscem przyłożenia sił, a następnie propagują do środka belki, za-
równo przy obciążeniach statycznych, jak i wielokrotnie powtarzalnych. Podczas obciążeń 
wielokrotnie powtarzalnych rysy powstawały nad podporami i w miejscach przyłożenia sił, 
a próba kończyła się na skutek wysunięcia się podkładek łożysk podporowych lub pęknięcia 
przebiegającego od podpory, o nośności decyduje wytrzymałość drewna na docisk w poprzek 
włókien. Pęknięcia przebiegają w drewnie, w żadnym z przypadków nie uległa zniszczeniu 
spoina klejowa [1].Wybrane wykresy wgnieceń nad podporami przedstawiono na ryc. 4, 5. Na 
osi poziomej oznaczono czas badania, przez podzielenie przez 4 można otrzymać liczbę cykli. 
Granica górna na wykresie oznacza wgniecenia pod wpływem Pmax, granica dolna oznacza 
wgniecenia przy Pmin. 

Proces propagacji wgnieceń nad podporami oraz w miejscu przyłożenia sił skupionych dla 
obciążeń można opisać zależnością [2] 

 
 ( ) ( ) ( )( )[ ]knUPUnU −−+= exp11 '

0max0  (1) 
gdzie: 

n – cykl, dla którego obliczamy wgniecenie, 
U0(1) – wgniecenie przy pierwszym cyklu obciążenia, 

,maxmax
' /PUU o =  maxU  dla n = N końcowemu, 

k – współczynnik wyznaczony z badań. 
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a) belka 1 

 
b) belka 2 

 
c) belka 3 

 
d) belka 4 

 
Ryc. 3. Przebieg zarysowań w zginanych belkach nr 1, 2, 3 i 4 

Fig. 3. Morphology of crakes on bending beams – No 1, 2, 3 and 4 
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Ryc. 4. Wgniecenia nad podporą 
– belka nr 4 (tabl. 1) 

Fig. 4. Displacement over the 
support pain, beam No. 4  

(chart No. 1) 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ryc. 5. Wgniecenia w miejscu 
przyłożenia siły – belka 4  

(tabl. 1) 

Fig. 5. Displacement in force 
application point – beam  

No. 4 (chart No. 1) 
 
 
Na rycinie 6 przedstawiono wgniecenia dynamiczne – belka nr 4 podpora prawa – oraz ob-

liczone wg wzoru (1) 
 

 
Błąd! 

Ryc. 6. Wgniecenia nad podporą – belka nr 4 (tabl. 1) 
Fig. 6. Calculated and measured incurvation oper the suport point – beam No. 4 (chart No. 1) 
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Ryc. 7. Belka nr 4 – wgniecenia w miejscu 
przyłożenia sił 

Fig. 7. Incurvation in force application point,  
beam No. 4 

 
 

 

Ryc. 8. Belka nr 4 – widoczne pęknięcia oraz 
przesunięcie podkładki na podporze 

Fig. 8. Cracks and cleat displacement in force 
application point – beam No. 4 

 
 

 
Ryc. 9. Widok belki po próbie 

Fig. 9. The beam after the test 
 
Duże wgniecenia nad podporami powodują też zmianę poziomu dolnej powierzchni belki. 
Wgniecenie podkładki po pierwszym cyklu obciążenia stanowiło 50% całkowitego wgnie-

cenia po logN = 3,6 cykli obciążenia. Na rycinach 7–9 pokazano zdjęcia przedstawiające wgnie-
cenia nad podporami. 

 
 

5. Docisk nad podporami 
 
Przy przyjętych obciążeniach zaprojektowano podkładki stalowe o wymiarach: 8 cm – sze-

rokości belki oraz 10 cm – odpowiadający połowie szerokości belki. Przy takich rozmiarach 
powierzchnia docisku wynosi 0,008 m2 
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Naprężenie to jest znacznie większe niż naprężenia dopuszczalne dla drewna klejonego tej 

klasy. Neuhas [4] podaje, że ta wytrzymałość jest niezależna od klasy i wynosi 3,0 MPa. Jest to 
naprężenie na podporze dla belki czwartej, przy maksymalnej sile w czasie cyklu obciążenia 
wynoszącej 40 kN. 

W czasie badań statycznych siła była wyższa i na podporze dla belki 1 wynosiła 49 kN, 
natomiast dla belki 2–46,5 kN. W trakcie próby statycznej naprężenie docisku nad podporami 
wynosiło odpowiednio: 
– belka 1–6,1 MPa, 
– belka 2–5,8 MPa. 

Pomimo tego, iż naprężenia docisku są takie same nad podporami oraz w miejscu przyło-
żenia sił, to obraz zarysowań jest trochę inny, z powodu innych obrotów w tych miejscach 
i innego ułożenia podkładki po obciążeniu. W próbach statycznych o zniszczeniu zadecydo-
wały strefy zginania i ścinania, a przy obciążeniach wielokrotnie powtarzalnych wyraźnie 
strefy podporowe. 

 
 

6. Podsumowania 
 
Podczas czteropunktowego zginania belki z drewna klejonego, przy obciążeniu wielokrot-

nie powtarzalnym o zniszczeniu decyduje strefa podporowa oraz miejsca przyłożenia sił. 
Wgniecenie narasta wraz z liczbą cykli obciążenia, następuje zerwanie pojedynczych włókien, 
a potem pęknięcia w strefie podporowej lub i wyślizgnięcie się podkładek i przesunięcie belki 
na łożyskach. Zarysowania i pęknięcia lokalizują się pod siłami i przesuwają się w miarę wzro-
stu n w kierunku środka rozpiętości belki. Wydaje się, iż można opisywać wgniecenie w miej-
scu przyłożenia sił wzorem (1) dla zarejestrowanych wgnieceń i dobraniu parametru k równa-
nie opisuje narastanie U. W dalszych badaniach zdecydowano się na wzmocnienie strefy pod-
porowej i ponowne wykonanie obciążeń wielokrotnie powtarzalnych. Wzmocnienie zostanie 
wykonane wg zaleceń jak dla wzmocnienia stref podporowych belek mostowych [3]. 
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