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

Odwzorowanie oddziaływań sejsmicznych w badaniach doświadczalnych wymaga zaanga-
żowania odpowiednich środków technicznych i stosowania dosyć skomplikowanych procedur 
badawczych. Z tego względu w badaniach doświadczalnych wymuszane są obciążenia po-
wolne (quasi-statyczne) o zmiennym znaku i wzrastającej amplitudzie, wywołujące deforma-
cje podobne do tych, jakie występują podczas wstrząsów sejsmicznych. Informacje uzyskane 
w takich badaniach są bardzo istotne, pozwalają na analizę zachowania globalnego i lokal-
nego konstrukcji, ocenę ciągliwości, redukcji sztywności, czy też ocenę właściwości tłumie-
nia. W niniejszym artykule przedstawiono procedury badawcze stosowane w badaniach oraz 
metody interpretacji uzyskanych wyników.  

Słowa kluczowe:  konstrukcje żelbetowe, ciągliwość, tłumienie, sztywność 

A b s t r a c t  

The seismic performance of reinforced concrete structures is highly dependent on the 
hysteretic behavior of their members.  The assessment of this behavior can be done by means 
of experimental testes. An overview of experimental methodologies for cyclic testes is 
presented. Cyclic loading impose in a quasi-static way is, thus, the most commonly used 
methodology to study the cyclic behavior of reinforced members and it especially suitable for 
parametric studies or to compare different solution regarding a structural member. The 
quantities used in the ratios are deduced from the force-displacement curve and are obtained 
for cycles with displacement larger than the reference elastic displacement. The control 
parameters for a typical cycle are: ductility ratio, resistance ratio, rigidity ratio, absorbed 
energy ratio and damping ratio.  
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1.  Wstęp 

Współczesne metody projektowania konstrukcji na terenach aktywnych sejsmiczne 
opierają się na koncepcji kontrolowanych szkód. Budowle mogą doznać istotnych uszko-
dzeń, jednak musi być zachowana ich resztkowa (pozostała) nośność po ustaniu oddziały-
wań sejsmicznych tak, aby życie ludzkie było ochronione, a urządzenia i instalacje zacho-
wały odpowiednią sprawność. Według Eurocodu 8 [1] budowle powinny mieć odpowied-
nią zdolność do rozpraszania energii bez zasadniczej redukcji ogólnej wytrzymałości na 
działanie obciążeń poziomych i pionowych. Ponadto globalnej ciągliwości ustroju ma to-
warzyszyć ciągliwość lokalna, a ustrój z miejscami uplastycznienia musi zachować statecz-
ność z wystarczającym stopniem bezpieczeństwa. Z powyższych względów znaczna część 
badań doświadczalnych z zakresu odporności żelbetowych konstrukcji prętowych na obcią-
żenia sejsmiczne poświęcona jest zagadnieniom dotyczącym kształtowania zbrojenia 
w strefach przegubów plastycznych, których zachowanie się decyduje o nośności i ciągli-
wości konstrukcji.  

W artykule omówiono dwie metody badań odporności prętowych konstrukcji żelbeto-
wych na obciążenia sejsmiczne. Są to badania dynamiczne i badania statyczne, w których 
wymusza się cykliczne przemieszczenia. Przedstawiono również niektóre miary odporności 
konstrukcji na obciążenia cykliczne, które mogą mieć zastosowanie do oceny projektowa-
nych rozwiązań konstrukcyjnych, czy też prognozowania zachowania się konstrukcji.  

2.  Obciążenia sejsmiczne i ich skutki 

Trzęsienie ziemi określa się jako drgania gruntu spowodowane przez nagłe wyzwolenie 
energii odkształceń skumulowanych w skorupie w górnym płaszczu ziemi podczas zjawi-
ska poślizgu w uskoku geologicznym. W skrajnych przypadkach przyspieszenia gruntu są 
zbliżone do przyspieszenia ziemskiego, a amplitudy przemieszczeń mogą dochodzić do 
kilkudziesięciu centymetrów.  

 

           
Ryc. 1. Uszkodzenia słupów żelbetowych podczas trzęsienia ziemi 

Fig. 1. Damages of RC columns during earthquake 
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Wstrząsy sejsmiczne stanowią dla konstrukcji poważną próbę, podczas której jej słabe 
miejsca są uwidocznione. W zależności od rodzaju elementu konstrukcyjnego i miejsca 
jego usytuowania w obiekcie może nastąpić uszkodzenie o stosunkowo niegroźnych na-
stępstwach, a w skrajnych przypadkach uszkodzenia te mogą doprowadzić do katastrofy. 
Na rycinie 1 przestawiono przykłady uszkodzenia i zniszczeń różnych prętowych elemen-
tów żelbetowych.  

3.  Metody badań doświadczalnych 

Wstrząsy sejsmiczne wywołują w konstrukcjach budowlanych siły bezwładności, a te 
z kolei naprężenia, które są zmienne w krótkim czasie, zarówno pod względem wielkości, 
jak i znaku. Dokładne odwzorowanie oddziaływań sejsmicznych w badaniach doświad-
czalnych jest bardzo trudne, ponieważ wymaga zaangażowania odpowiednich środków 
technicznych i stosowania dosyć skomplikowanych procedur badawczych. Tym niemniej 
badania dynamiczne elementów konstrukcji i całych obiektów są prowadzone w warunkach 
laboratoryjnych na platformach wibracyjnych [3, 7].  

Na rycinie 2 pokazano stanowisko badawcze i fragment wyników badań słupów 
żelbetowych poddanych obciążeniom sejsmicznym [3]. Na stanowisku badawczym (ryc. 2a) 
możliwe jest wymuszenie dowolnego impulsu. Na rycinie 2a przedstawiono element 
badawczy już po zakończeniu badań. W przeprowadzonych badaniach wykorzystano zapis 
przyspieszeń gruntu zanotowanych podczas trzęsienia ziemi w Valparaizo (Chile) w 1985 r. 
Maksymalne przyspieszenie gruntu wynosiło 0,7 g, a czas trwania wstrząsów – 65 s. Na 
rycinie 2b zilustrowano odpowiedź badanego elementu na zadane wymuszenie w formie 
wykresu zależności siła poprzeczna–przemieszczenie. W badaniach tych wielkościami 
mierzonymi poza przemieszczeniami były przyspieszenia, odkształcenia (betonu i zbroje-
nia) oraz deformacje postaciowe, co daje bardzo obszerny obraz zachowania się badanego 
elementu w każdej chwili zadanego impulsu.  

 
a) b) 

        
Ryc. 2. a) element na stole wibracyjnym, b) zależność siła poprzeczna–przemieszczenie 

Fig. 2. a) test specimen on shake table, b) specimen 1 base shear hysteretic response 
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W zdecydowanej większości przypadków badania odporności konstrukcji na obciążenia 
sejsmiczne są prowadzone w ten sposób, że wymuszane są obciążenia powolne (quasi- 
-statyczne) o zmiennym znaku i wzrastającej amplitudzie, wywołujące deformacje podobne 
do tych, jakie występują podczas wstrząsów sejsmicznych. Wnioski z tych badań są 
przenoszone do oceny wpływu obciążeń sejsmicznych. Różnica między badaniami dy-
namicznymi a badaniami statycznymi polega przede wszystkim na prędkości wymuszanych 
przemieszczeń, ale również na przebiegu przemieszczeń w czasie. Mimo to wyniki badań 
statycznych są miarodajne. 
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Ryc. 3. Typowe historie wymuszanych przemieszczeń podczas badań 

Fig. 3. Typical kinematic excitations in tests (displacements controlled) 

W badaniach stycznych prędkość wymuszanych obciążeń cyklicznych waha się w gra-
nicach od kilku do kilkunastu milimetrów na sekundę, co w zależności od wartości wymu-
szanych przemieszczeń odpowiada częstotliwości od kilku setnych do kilku tysięcznych 
Herzów. Badania dotyczące wpływu prędkości wymuszanych obciążeń na uzyskiwane 
wyniki pokazują, że nie jest on zbyt duży. Arakawa i Arai [2] na podstawie badań słupów 
żelbetowych stwierdzają, że sposób ich zniszczenia, poziom obciążeń uplastyczniających 
i nośność w bardzo niewielkim stopniu zależały od prędkości obciążeń. Natomiast według 
Shaha i innych [12] prędkość wymuszanych obciążeń miała wpływ na ilość rozpraszanej 
energii i tłumienie dopiero dla największej amplitudy wymuszanych przemieszczeń.  

Na rycinie 3 pokazano najczęściej stosowane historie obciążenia, w których wymuszane 
są przemieszczenia cykliczne o rosnącej amplitudzie. Cykle wymuszanych przemieszczeń 
mogą być symetryczne (ryc. 3a, b) lub niesymetryczne (ryc. 3c), a dla poszczególnych 
amplitud przemieszczenia może następować kilkakrotne powtórzenie cykli (ryc. 3a). Zazwy-
czaj już w pierwszym cyklu osiągnięte są już deformacje plastyczne ay . Wybór historii obcią-
żenia zależy od rodzaju elementu i parametrów badanych elementów. Przedstawiony przebieg 
wymuszanych przemieszczeń odbiega od rzeczywistej historii obciążenia, która występuje 
podczas wstrząsów sejsmicznych czy też badań dynamicznych. Wyniki badań wpływu histo-
rii obciążenia na zachowanie się słupów i belek żelbetowych [5, 9] pokazują, że globalne 
zachowanie się badanych elementów w nieznacznym stopniu zależy od historii obciążenia.  

Na rycinie 4 zilustrowano zachowanie się wspornikowych belek żelbetowych o cyklach 
obciążenia symetrycznych (ryc. 4a) i niesymetrycznych (ryc. 4b, c) [9]. Na podstawie 
wykresów z ryc. 4 można stwierdzić, że nośność wszystkich belek była wystarczająca dla 
amplitudy przemieszczeń w granicach 7,5–9,0 cm.  
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Ryc. 4. Zachowanie się belek żelbetowych w przypadku różnych historii obciążenia 

Fig. 4. Behavior of reinforced concrete beams under different loading histories 

Podstawowymi wielkościami mierzonymi podczas badań stycznych są: przemieszczenie 
i obciążenie. Ponadto wielkościami mierzonymi są odkształcenia betonu i prętów zbroje-
niowych, deformacje postaciowe, kąty obrotu, przy czym pomiary tych wielkości mogą być 
utrudnione, a czasem niemożliwe w strefie przegubu plastycznego po wystąpieniu istotnych 
uszkodzeń elementu. 

4.  Wyniki badań statycznych i ich interpretacja 

Ogólna odpowiedź badanej konstrukcji lub elementu na wymuszane obciążenia cy-
kliczne może być bardzo różna (ryc. 5). Na rycinie 5a pokazano przypadek, w którym cykle 
przebiegają w sposób stały wokół linii szkieletowej zbudowanej dla obciążenia monoto-
nicznego. Sztywność i nośność nie ulegają obniżeniu. Takie zachowanie jest charaktery-
styczne dla konstrukcji metalowych i elementów żelbetowych przed uplastycznieniem 
zbrojenia. Na rycinie 5b przedstawiono przypadek najbardziej pożądany z punktu widzenia 
odporności konstrukcji na obciążenia cykliczne. Następuje tutaj obniżenie sztywności bez 
spadku nośność. Takim zachowaniem charakteryzują się belki żelbetowe poddane czy-
stemu zginaniu. Na rycinie 5c zilustrowano przypadek gdzie nie tylko sztywność, ale 
i nośność obniżają się z cyklu na cykl. Jest to typowe zachowanie dla elementów żelbe-
towych poddanych zginaniu z udziałem dużych sił podłużnych lub elementów o małym 
wskaźniku ścinania.  

Na podstawie przebiegu poszczególnych pętli histerezy i ich kształtu można zidentyfi-
kować wiele bardzo istotnych zjawisk zachodzących podczas obciążeń cyklicznych. Na 
rycinie 6 przedstawiono typowy wykres zależności obciążenie–przemieszczenie żelbetowej 
belki wspornikowej z historii obciążenia przedstawionej na ryc. 3c, przy czym w przypadku 
każdej amplitudy przemieszczeń następowało dziesięciokrotne powtórzenie cykli. 

W pewnym zakresie przemieszczeń wierzchołki pętli histerezy dla pierwszych powtó-
rzeń cykli pokrywają się z krzywą dla obciążenia monotonicznego. Powtarzanie cykli ob-
ciążenia dla początkowych amplitud przemieszczeń powoduje niewielki spadek obciążenia 
w drugim i trzecim cyklu obciążenia. Po trzecim cyklu następuje stabilizacja obciążenia 
(szczegół 5). Zwężenie pętli histerezy (szczegół 2) jest wynikiem niesymetrycznego zbro-
jenia podłużnego belki; widoczny wzrost sztywności przy obciążeniu skierowanemu do 
dołu jest spowodowany zamknięciem się rysy po stronie słabszego zbrojenia. Widoczne 
jest również zaokrąglenie pętli histerezy (szczegół 1) – w tej fazie pracy belki obciążenia 
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przenosi samo zbrojenie (rysy po obydwu stronach są otwarte), które uległo uplastycznie-
niu. Postępujący z cyklu na cykl spadek obciążenia (szczegół 3) jest spowodowany wybo-
czeniem zbrojenia, poprzedzonym odspojeniem otuliny. Skokowy spadek obciążeń skie-
rowanych ku górze (szczegół 4) jest spowodowany zerwaniem poszczególnych prętów 
zbrojenia podłużnego.  
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Ryc. 5. Zachowanie się konstrukcji pod wpływem obciążeń cyklicznych 

Fig. 5. Behavior of structures under cyclic loading 
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Ryc. 6. Zależność obciążenie–ugięcie belki żelbetowej obciążonej cyklicznie 

Fig. 6. Load-deflection relationship of reinforced concrete beam under cyclic loading 

Na rycinie 7 przedstawiono fotografie stanu uszkodzeń rygla ramy i słupa zrobione 
w trakcie badań doświadczalnych [8, 13]. W obydwu przypadkach wyczerpanie nośności 
badanych elementów nastąpiło po wyboczeniu prętów zbrojenia podłużnego. Można za-
uważyć, że obraz przedstawionych uszkodzeń uzyskanych w badaniach doświadczalnych 
przy powolnych obciążeniach cyklicznych jest podobny do obrazu uszkodzeń elementów 
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żelbetowych spowodowanych trzęsieniami ziemi (ryc. 1) i podczas badań dynamicznych 
(ryc. 2a). 

 
a) b) 

      
Ryc. 7. Wyboczenie prętów podczas badań doświadczalnych 

Fig. 7. Buckling of longitudinal bars during tests 

5.  Miary odporności konstrukcji na obciążenia cykliczne 

Ocena zachowania się konstrukcji żelbetowych poddanych obciążeniom cyklicznym 
jest możliwa na podstawie przyjętych miar odporności na tego typu obciążenia. Zazwyczaj 
stosowane są miary dotyczące oceny ciągliwości (μ) i zdolności do rozpraszania energii  
(ξ, Ed), a ponadto stosowane są miary charakteryzujące zmiany nośności (ν) i sztywności (κ) 
badanych elementów (ryc. 8). Element konstrukcyjny jest określany jako ciągliwy, jeżeli 
ulega deformacjom plastycznym bez istotnego spadku nośności. Ciągliwość można anali-
zować na poziomie przekroju, elementu konstrukcyjnego lub całej konstrukcji, wykorzy-
stując np. współczynnik ciągliwości przemieszczeń, określany na podstawie obwiedni pętli 
histerezy.  
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Ryc. 8. Miary odporności konstrukcji na obciążenia cykliczne 

Fig. 8. Measures of structural resistance on cyclic loading 
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Pole powierzchni pętli histerezy wyraża ilość rozproszonej energii podczas jednego 
cyklu obciążenia. W ocenie zdolności do rozpraszania energii przez badane elementy anali-
zie można poddać całkowitą ilość rozproszonej energii, ilość rozpraszanej energii w jed-
nym cyklu, umowne wskaźniki rozproszenia energii, które najczęściej normalizują całko-
witą ilość rozproszonej energii względem maksymalnej energii deformacji sprężystych  
[6, 10, 11] lub współczynnik tłumienia krytycznego ξ.  

Ponadto zdolność konstrukcji do przenoszenia wstrząsów sejsmicznych może być okre-
ślana na podstawie spodziewanych stanów uszkodzeń konstrukcji po trzęsieniu ziemi. Stan 
tych uszkodzeń może być określany przez zastosowanie jednego z wielu wskaźników 
uszkodzeń, których przegląd i opis można znaleźć w pracy Ghobaraha i innych [3].  

6.  Podsumowanie 

Analiza odporności konstrukcji żelbetowych na obciążenia sejsmiczne może być prze-
prowadzana na podstawie badań dynamicznych i badań statycznych, w których wymuszane 
są obciążenia cykliczne. Taka procedura badań, chociaż nie odzwierciedla rzeczywistych 
oddziaływań sejsmicznych, jest powszechnie stosowana.  

W badaniach stycznych nie ma w zasadzie ograniczenia wielkości badanych elementów 
i mogą być one prowadzone na elementach w skali rzeczywistej. Sposób zniszczenia ele-
mentów podczas tych badań jest niemal identyczny jak uszkodzenia i zniszczenia podczas 
trzęsień ziemi i badań dynamicznych. Informacje uzyskane w badaniach stycznych pozwa-
lają między innymi na analizę zachowania globalnego i lokalnego. Na ich podstawie można 
również dokonać oceny ciągliwości oraz zdolności do rozpraszania energii i tłumienia 
drgań oraz ocenić zmiany sztywności i nośności.  
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