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Słowo wstępne 

 

 Koła naukowe stanowią ważny element skupiający studentów wokół 

interesujących ich tematów związanych z kierunkiem studiów. Pozwalają nie tylko 

na ukierunkowanie ich rozwoju zawodowego, ale i umożliwiają wspólną pracę 

wzmacniając umiejętność działania w zespole, tak ważną w pracy inżyniera. 

Studenckie Koła Naukowe działające na Wydziale Inżynierii Lądowej zrzeszają 

pasjonatów budownictwa i transportu w szesnastu kołach, działając aktywnie na 

rzecz lokalnej społeczności. Aktywność studencka jest w tym obszarze 

dostrzegana i doceniana przez samorządy oraz przyszłych pracodawców, a także 

jest nagradzana w prestiżowych konkursach w skali kraju. Do takich aktywnych kół 

należy właśnie Studenckie Koło Naukowe Konstrukcji Żelbetowych CONKRET, 

działające nieprzerwanie od lat 60-tych ubiegłego wieku i zrzeszające studentów 

studiujących na kierunku budownictwo.  

Wysoka aktywność członków Koła, organizowanie spotkań, seminariów  

i konferencji zasługuje na bardzo wysoką ocenę i powoduje, że z optymizmem 

można podchodzić do przyszłego życia zawodowego studentów. Podsumowaniem 

bardzo aktywnego działania Koła jest kolejna monografia zawierająca 

recenzowane artykuły obejmujące swym zakresem problematykę szeroko 

pojętego procesu modelowania konstrukcji inżynierskich, metod obliczeniowych 

i analizy konstrukcji, geotechniki, materiałów budowlanych i technologii, konstrukcji 

żelbetowych i sprężonych, konstrukcji metalowych, systemów pomiarowych oraz 

rewitalizacji budynków i wzmacniania konstrukcji. 

Chciałbym pogratulować Autorom dużego osiągnięcia, jakim jest 

opublikowanie wyników własnych badań i analiz, a członkom i opiekunom SKNKŻ 

CONKRET życzyć dalszych sukcesów i rozwijania swoich pasji. 

 

dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. PK 

Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej 

Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki  
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Bartłomiej Adamiak  
jacekadamiak@gmail.com  
inż. Piotr Bursztyka 
piotr.bursztyka1@gmail.com 

Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej, Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych 
Opiekun naukowy mgr inż. Wojciech Andrzejuk   

KONCEPCJA KOMPOZYTU BETONOWEGO ZAWIERAJĄCEGO W SWOIM SKŁADZIE 
ODPADY KRZEMIENIA, ORAZ ANALIZA JEGO PODSTAWOWYCH WŁAŚCIWOŚCI  

CONCEPT CONCRETE COMPOSITION CONTANINIG LAND WASTE, AND ANALYSIS 
OF BASIC PROPERTIRS  

Słowa kluczowe: krzemień, kompozyt betonowy, projektowanie, analiza, kruszywa odpadowe, recykling 

1. Wstęp 

Racjonalna gospodarka odpadami, kierowana stale rosnącą świadomością ekologiczną, w  dzisiejszych 
czasach staje się sprawą priorytetową. Zagadnienie rozumiane jako proces działań ukierunkowanych 
kształtowaniem otaczającego nas środowiska przyrodniczego, stanowi coraz bardziej popularną dziedzinę  
rozważań. Podejmowane działania, ukierunkowywane zostają na gospodarowanie odpadami, powstałymi już 
w procesie ich wytwarzania. Problem odpadów związany jest nie tylko z ich składowaniem, lecz także ze 
stratami zysków wielu gałęzi przemysłu wytwórczego. Cechuje go głównie brak możliwości pełnego 
wykorzystywania pozyskiwanych surowców. Za przykład może posłużyć kopalnia kredy, gdzie produktem 
odpadowym jest krzemień. W osadach kredowych występuje on w postaci określonych warstw lub konkrecji 
w skałach będących źródłem pozyskiwania kredy. Pomimo dostępności tego surowca, jego dostosowanie do 
ogólnie przyjętych właściwości kompozytów budowlanych może okazać się dużym wyzwaniem.  

W artykule odwołując się do oczekiwań stawianym przez nasz ekosystem, zaprezentowano możliwości 
wykorzystania odpadów w postaci krzemienia, do wykonania kompozytu betonowego. Praca opisuje 
zagadnienie pod kątem badawczym. Na podstawie danych uzyskanych podczas wykonywanych badań, 
stwierdzono korzyści płynące jedynie ze względów ekologicznych, przez co rekomenduje się jej 
wykorzystanie w określonych przypadkach. 

Ciągłe podwyższanie standardów życia niesie za sobą nie tylko korzyści ze stale rozwijającej się 
infrastruktury, lecz także postępującą degradację środowiska. Zapewnienie stale utrzymującego się rozwoju 
budownictwa polega, na nieustannej rozbudowie wszelkich aglomeracji oraz sieci komunikacyjnych. 
Niezbędne jest zapewnienie przestrzegania zasad zrównoważonego rozwoju. W budownictwie za główny cel 
tych zasad przyjmuje się przede wszystkim odpowiednie gospodarowanie terenami zielonymi, oraz 
prawidłowe wykorzystywanie zasobów naturalnych.  

Nieodłącznym skutkiem rozwoju gospodarki jest produkcja odpadów. Biorąc pod uwagę cykl życia 
surowców używanych w budownictwie LCA (ang. Life Cycle Assessment) odpady budowlane można 
podzielić na powstające w procesie produkcji materiałów, prowadzenia prac budowlanych, oraz powstające 
w wyniku rozbiórki lub prac adaptacyjno-remontowych obiektu budowlanego.  

Gospodarka odpadami w przypadku realizacji lub modernizacji obiektów budowlanych opiera się nie 
tylko na odpowiedniej segregacji oraz właściwym składowaniu odpadów. Ważnym aspektem tej dziedziny 
jest także poszukiwanie nowych, innowacyjnych technologii, umożliwiających większe wykorzystanie 
odpadów produkcyjnych, oraz surowców z recyklingu. 
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Rys.1. Fazy cyklu życia LCA materiałów budowlanych 

2. Krzemień materiałem kompozytu betonowego 

Sięgając do literatury, trudno jest znaleźć jednoznaczne pojęcie materiału kompozytowego. 
Pochodzenie słowa kompozyt wywodzi się z języka łacińskiego: compositio oznaczającego zestawienie, 
złożenie lub składam (compono). Jednak encyklopedyczna definicja określa go jako produkt wytworzony 
w sposób nienaturalny, złożony ze składników o różnorodnych właściwościach, które połączone w jedną 
całość pozwalają na uzyskanie całkiem nowych cech fizycznych. Kompozyty dzięki wymaganiom stawianym 
konstrukcjom pod względem nośności i użytkowalności coraz częściej stają się bardziej pożądanym 
produktem. Spełnienie tych warunków staje się coraz bardziej nieekonomiczne lub nawet niemożliwe przy 
użyciu zwykłego betonu.  

Beton jest efektem twardnienia mieszanki betonowej składającej się z kruszywa, spoiwa i wody oraz 
ewentualnych dodatków poprawiających jego wytrzymałość. Stosowanie różnych domieszek chemicznych 
oraz modyfikacja poszczególnych elementów składu mieszanki pozwala nam na opracowywanie zupełnie 
nowych typów mieszanek betonowych. Obecne wymagania stawiane przez ekologię zwracają uwagę na 
selektywne wykorzystywanie dóbr naturalnych. Pozyskiwane surowce naturalne w procesie obróbki 
wytwarzają sporą część odpadu, który składowany zajmuje coraz większe przestrzenie magazynowe, czego 
przykładem jest krzemień. Podczas produkcji i wydobywaniu kredy, krzemień odnajdywany jest w postaci 
konkrecji lub równolegle rozłożonych warstw.  

Krzemienie uważane są jako najbardziej zagadkowe skały osadowe. Szeroko rozwinięte badania wciąż 
pozostawiają kilka niewyjaśnionych kwestii. Szczególnie tajemniczą kwestią jest źródło krzemionki oraz 
tempo jej krystalizacji. Brak dotychczasowych informacji na ten temat spowodowany jest bardzo szerokim 
przedziałem warunków fizykochemicznych. Dlatego też nie można stosować jednego uniwersalnego modelu 
genetycznego, a ich geneza może być bardzo rozległa.  

 
Rys.2. Bryły skalne krzemienia kredowego.  
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W Polsce występuje wiele rodzajów krzemienia. Najbardziej znanym w środowisku budowlanym są 
krzemienie kredowe, które stanowią odpad produkcyjny w kopalniach kredy. Krzemienie kredowe są 
reprezentantami tej grupy krzemieni. W złożu pierwotnym krzemień ten występuje w postaci spłaszczonych 
konkrecji o średnicy do 50 cm. Ich ścianki tworzą gładkie i lekko chropowate warstwy opoki lub czertu 
osiągający nawet 4 cm grubości. Większość spotykanych krzemieni na powierzchni złoża powstało w wyniku 
wietrzenia i rozpadu konkrecji. Występują one w postaci nieregularnych kształtów o zaostrzonych 
krawędziach. Ich powstanie szacuje się na okres paleogenu oraz neogenu gdzie powstały poprzez 
odwapnienie warstwy opoki o miąższości około 30 m. Powstałe rumowisko skał zawierało najbardziej 
odporne na wietrzenie krzemienie, które przetrwały do dziś. Występowanie tych krzemieni w płytkich 
warstwach zwietrzeliny miało decydujący wpływ na stosowaną metodę eksploatacji, która sprowadzała się 
go głębienia szybików i rowów. Krzemienie kredowe wyróżniają się szarą jasno nakrapianą, plamistą barwą, 
lecz dość duże ich zróżnicowanie ze względu na teksturę i odcienie przyczyniły się do wyróżnienia kilku 
odmian. Przełam krzemieni jest muszlowy i gładki. Charakteryzują się niską wytrzymałością na ścieranie, 
oraz dobrą łupliwością. Ich podział struktur wykazuje widoczne makroskopowo kryształy lub ich zespoły 
ułożone wokół centrów krystalizacji ułożone promieniście składniki pręcikowe. Struktura kryształów 
krzemienia kredowego jest tak mała, że nie jest rozpoznawalna makroskopowo jednak wyraźnie plamista 
i reliktowo organogeniczna. Budują je mikrokrystaliczne agregaty nisko dwójłomnego chalcedonu i drobne 
skupienia opalu. W jego składzie stwierdzono również występowanie kalcytu, który nadaje nakrapianą, 
plamistą strukturę, jak również kwarcu i pirytu. Dodatkowo występuje koloidalny fosforan wapnia, substancja 
bitumiczno-ilasta oraz uwodnione tlenki i wodorotlenki żelaza.  

3. Projektowanie mieszanki i jej metody badawcze   

Zgodnie z obowiązującymi normami projektowanie mieszanki betonowej prowadzi do ustalenia jakości 
i liczby składników mieszanki betonowej. Niezbędnymi elementami każdej mieszanki jest cement, który jako 
spoiwo hydrauliczne wymieszany z wodą posłuży jako zaczyn cementowy. Użyty cement portlandzki 42,5 N-
SR3/NA charakteryzuje się dużym ciepłem hydratacji, wysoką dynamiką narastania wytrzymałości wczesnej 
oraz posiada bardzo dużą kompatybilność współpracy z domieszkami chemicznymi. Aby obniżyć 
powierzchniowe napięcie wody zarobowej, do wytworzenia próbki zastosowano również plastyfikator. 
Pozwala on znaczne obniżyć użycie wody przy zachowaniu tej samej konsystencji. Kolejnym elementem 
projektowanej mieszanki jest pył krzemionkowy. Jest to drobnoziarnisty dodatek do betonu, który często 
występuje już w  gotowych workach cementu. Głównym zadaniem pyłu krzemionkowego jest poprawa 
plastyczności i szczelności mieszanki poprzez zwiększenie objętości zaczynu. Podstawowym elementem 
projektowanej mieszanki kompozytowej jest krzemień. Został pozyskany z odpadów powstałych podczas 
produkcji kredy i rozdrobniony mechanicznie, do momentu uzyskania pożądanych frakcji. Przyjęto dwa 
rodzaje tego kruszywa. Krzemień o średnicy  4-8mm służący jako kruszywo grube mieszanki, oraz drobny 
krzemień 0-4mm, a także znikome ilości miału kredowego. Przeprowadzane rozdrabnianie kruszywa 
nastąpiło w małym pomieszczeniu w celu zminimalizowania strat materiału, oraz z zachowaniem środków 
ochrony osobistej do ochrony ciała przed ewentualnymi urazami. Produkcja próbek niezbędnych do badań 
oparta była na dwóch, różnorodnych składach poszczególnych elementów i porównaniu ich z tradycyjną 
mieszanką. Pierwszym badanym przypadkiem było przygotowanie kompozytu, w którym zastąpiono 
kruszywo tradycyjne w 100% kruszywo krzemianowego. Drugi model kompozytu opierał się na zastąpieniu 
tylko kruszywa drobnego, możliwie najniższą frakcją krzemienia. Tak połączone składniki zostały połączone 
według określonej receptury, umieszczone w stalowych formach o wymiarach 40x40x160 [mm] 
i pozostawione do wyschnięcia. W tabeli 1 przedstawiono tabelaryczny skład mieszanki betonowej, będącej 
recepturą do wytworzenia próbek 

Tabela 1. Skład mieszanek betonowych 

Lp. Składnik 
Zawartość w mieszance betonowej [%] Waga [kg] 

Próbka I Próbka II Próbka III Próbka I Próbka II Próbka III 

1 Krzemień drobny (0-4mm) 41,6 41,6 0 1,8 1,8 0 

2 Krzemień gruby (4-8mm) 23,1 0 0 1 0 0 

3 Żwir gruby (4-8mm) 0 23,1 64,7 0 1 2,8 

4 Cement 42,5N-SR3/NA 21,5 21,5 21,5 0,93 0,93 0,93 

5 Woda zarobowa 8,5 8,5 8,5 0,37 0,37 0,37 

6 Plastyfikator ISOFLX 7130 3,2 3,2 3,2 0,14 0,14 0,14 

7 Mikrokrzemionka 2,1 2,1 2,1 0,09 0,09 0,09 
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Charakteryzując objętości i masy badanych próbek obliczono gęstości objętościowe na podstawie 
aktualnie obowiązujących norm. W tabeli 2 przedstawiono wyniki normowego badania gęstości 
objętościowej wykonanej na trzech rodzajach próbek, różniących się rodzajem kruszywa. Próbki we własnej 
kompozycji zawierały kolejno 100% i około 70% krzemienia, a trzecia próbka, będąca materiałem 
porównawczym była wykonana ze żwiru w sposób tradycyjny.  

Tabela 2. Gęstość objętościowa mieszanek kompozytowych 

Numer serii 
Objętość [cm3] Waga suchej próbki [g] Gęstość objętościowa [g/cm3] 

Próbka I Próbka II Próbka III Próbka I Próbka II Próbka III Próbka I Próbka II Próbka III 

1 256 256 256 260,2 298,6 324,24 1,016 1,116 1,267 

2 256 256 256 217,4 293,4 314,36 0,849 1,146 1,228 

3 256 256 256 258,2 302,9 313,93 1,009 1,183 1,226 

4 256 256 256 223,9 305,8 317,18 0,875 1,195 1,239 

5 256 256 256 259,5 293,2 318,85 1,014 1,145 1,246 

6 256 256 256 268,5 299,6 333,61 1,049 1,17 1,303 

7 256 256 256 284,9 303,1 348,82 1,113 1,184 1,363 

 
Wykres 1. Średnia gęstość objętościowa próbek 

Na podstawie gęstości kompozytu ustalono zawartość pustych przestrzeni pomiędzy składnikami 
mieszanki. Ponadto określono jego nasiąkliwość pozostającą w związku z porowatością materiału.  

W tym celu bloczki betonowe poddane 24 godzinnemu namaczaniu w wodzie zważono. Korzystając 
z otrzymanych wyników ustalono nasiąkliwość przedstawioną w tabeli 3. Dla każdej serii próbek badanie to 
powtórzono siedmiokrotnie.  

Tabela 3. Nasiąkliwość badanych próbek kompozytowych 

Numer serii 
Objętość [cm3] Waga suchej próbki [g] Gęstość objętościowa [g/cm3] 

Próbka I Próbka II Próbka III Próbka I Próbka II Próbka III Próbka I Próbka II Próbka III 

1 256 256 256 260,2 298,6 324,24 1,016 1,116 1,267 

2 256 256 256 217,4 293,4 314,36 0,849 1,146 1,228 

3 256 256 256 258,2 302,9 313,93 1,009 1,183 1,226 

4 256 256 256 223,9 305,8 317,18 0,875 1,195 1,239 

5 256 256 256 259,5 293,2 318,85 1,014 1,145 1,246 

6 256 256 256 268,5 299,6 333,61 1,049 1,17 1,303 

7 256 256 256 284,9 303,1 348,82 1,113 1,184 1,363 

      

Średnia: 0,99 1,16 1,27 

Do kolejnych analiz, wykorzystano prasę hydrauliczną, która umożliwiła wykonanie testów 
wytrzymałościowych próbek kompozytowych. Po zalaniu form o wymiarach 40x40x160 [mm] mieszanką 
przygotowaną według wyżej wymienionej receptury, pozostawiono ją w temperaturze ok 15-20˚C na 28 dni 
poddając ją procesowi dojrzewania.  
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Parametrem informującym o odporności produktu na przyłożoną siłę zewnętrznych jest wytrzymałość na 
zginanie. Odczytując wartości liczbowe przedstawione na aparacie pomiarowym uwzględnia się iloraz 
momentu zginającego oraz wskaźnik wytrzymałościowy.  

Tabela 4. Wytrzymałość na zginanie i ściskanie kamienia kompozytowego 

Numer serii 
Wytrzymałość na zginanie [MPa] Wytrzymałośc na ściskanie [MPa] 

Próbka I Próbka II Próbka III Próbka I Próbka II Próbka II 

1 8,11 8,53 8,55 23,78 20,37 46,98 

2 7,00 7,65 8,87 30,90 37,53 47,51 

3 9,71 7,52 7,88 48,70 29,50 36,95 

4 8,41 9,63 8,21 33,02 59,30 44,22 

5 9,69 8,75 8,77 26,85 43,71 47,27 

6 8,96 9,22 8,55 41,35 39,81 49,39 

7 8,47 9,47 10,19 44,17 44,59 38,42 

Średnia: 8,62 8,68 8,72 35,54 39,26 44,39 

Podczas badania wytrzymałości uzyskanego kompozytu na bazie krzemienia uwzględniono również 
największy opór jaki stawia materiał siłom ściskającym. Wytrzymałość na ściskanie stanowi jedną z 
najważniejszych cech betonu. Zależna jest ona od wielu czynników, jednak w największym stopniu 
nawiązuje do przyczepności kruszywa z kamieniem cementowym.  

 
Rys.3. Zniszczona próbka betonowa ze 100% zawartością krzemienia.  

Głównym elementem warunkującym ten parametr jest chropowatość powierzchni zewnętrznej kruszywa, 
oraz jej zdolności do przywierania, Ważnymi elementami dobrej wytrzymałości betonu na ściskanie jest 
również odpowiedni dobór składników, rodzaj transportu mieszanki, odpowiednie metody jej układania oraz 
sposoby i rodzaje pielęgnacji twardniejącego kompozytu. Badanie wytrzymałości na ściskanie polega na 
równomiernym przykładaniu obciążenia do badanej próbki i przybliżaniu jej cząsteczek do siebie. Iloraz siły 
ściskające i powierzchni, na którą działa siła ściskająca stanowią wynik badania.  

4. Analiza otrzymanych wyników.  

Interpretując otrzymane wyniki badań, zamieszczone w tabelach powyżej ustalono podstawowe 
właściwości mieszanki z kompozytu krzemiennego. Po wykonaniu obliczeń gęstości objętościowej oraz 
badaniu nasiąkliwości próbek stwierdzono niską porowatość próbki oraz jej wysoką nasiąkliwość (Wykres 2). 
Odpad w postaci krzemienia ze względu na swoją wysoką frakcję,  powodował stały wzrost pustych 
przestrzeni powietrza. W próbce I, zawierającej w swoim składzie kruszywa 100% krzemienia średni procent 
nasiąkliwości okazał się być największy. Spowodowane to było najprawdopodobniej kształtem pokruszonych 
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elementów poszczególnych frakcji. Ostre, płaskie i nieregularne krawędzie kruszywa grubego uniemożliwiały 
uwolnieniu się porów powietrza i sprzyjały powstawaniu pustych przestrzeni pomiędzy nimi. 

Badając nasiąkliwość próbki II, gdzie zastosowano kruszywo grube w postaci żwiru, oraz krzemienia 
jako frakcję drobną wynik badanej nasiąkliwości otrzymano zaskakująco niski w porównaniu do próbki I oraz  
tradycyjnej mieszanki. W tym przypadku dzięki rozmiarom żwiru, udało zaadaptować się kruszywo drobne 
w postaci krzemienia poprzez odpowiednie dopasowanie składników mieszanki  do uzyskania zadowalająco 
niskiej nasiąkliwości otrzymanego produktu.  

 
Wykres 2. Średni procent nasiąkliwości próbek 

Obserwacja wyników normowych badań wytrzymałości na zginanie ukazuje niską odporność próbek, 
które w swoim składzie zawierały krzemień. Stu procentowa zawartość krzemienia w składzie kruszywa 
mieszanki kompozytowej nie okazała się korzystna dla badanej wytrzymałości. Zniwelowanie porowatości 
materiału poprzez mieszaninę dwóch różnych kruszyw w próbce drugiej, spowodowało jej większą 
odporność na siły zewnętrzne działające na belkę. 

 
Wykres 3.Uśrednione wyniki wytrzymałości próbek 

Najlepsze wyniki badania wytrzymałości na ściskanie odnotowano dla serii próbek bez zawartości 
potłuczonego krzemienia w swoim składzie. Najgorsze zaś dla serii, ze stu procentową zawartością 
krzemienia w swojej strukturze. Obserwując średnie wyniki wytrzymałości na wykresie 3 można stwierdzić, 
że mniejszy udział krzemienia w mieszance pozytywnie oddziaływuje na jego wytrzymałość.  

5. Wnioski  

Wykonane analizy przeprowadzonych badań przedstawiły wpływ recyklingowego kruszywa na 
podstawowe parametry kompozytu z udziałem krzemienia. Dla zwiększenia dokładności otrzymanych 
wyników wszystkie próbki wykonano w jednakowym czasie i w tych samych warunkach.  

Porównując badane próbki z tradycyjną mieszanką betonową  ustalono że zawartość krzemienia 
negatywnie wpływa na wytrzymałość betonu. Spowodowane jest to najprawdopodobniej tym, że zaczyn 
cementowy nie wnika w strukturę krzemienia, a jedynie ją otacza. Obserwacja przełomu próbek po ich 
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zniszczeniu ukazała wzrastającą ilość pęcherzyków powietrza w strefie stykowej wraz ze wzrostem 
zawartości krzemienia.  

Wpływ porowatości na właściwości kompozytu w dużej mierze odnosi się do nasiąkliwości. Jednak 
zaskakującą niską nasiąkliwość w porównaniu do reszty otrzymanych wyników uzyskała próbka w której 
skład wchodziło ok 70% odpadu recyklingowego, w formie krzemienia.  

Zastosowanie krzemienia w mieszankach betonowych na podstawie otrzymanych wyników jest 
rekomendowane jedynie ze względów ekologicznych. Utylizacja odpadów produkcyjnych z wytwórni kredy 
poprzez wykorzystanie wtórne jest możliwe dzięki zastosowaniu otrzymanego kompozytu jako warstwy 
stabilizujące, od których nie wymaga się przenoszenia dużych obciążeń, lub jako warstwy wyrównujące. 
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PLANE FINITE ELEMENT IN TERMS OF DISPLACEMENT AND HYBRID APPROACH 

Słowa kluczowe: funkcjonał, tarcza, Lagrange, Hermite, Hellinger-Reissner 

1. Wstęp 

Referat zawiera podstawy matematyczne dla tarczowego elementu skończonego. Analizie poddano 
ujęcie przemieszczeniowe Lagrange’a oraz hybrydowe Hellingnera-Reisnera. Zastosowano dwie techniki 
aproksymacji pola przemieszczeń poprzez interpolacje w skończonej bazie wartości węzłowych metodą 
Lagrange’a oraz Hermite’a.   

Rozważono zagadnienie statyki w liniowej teorii sprężystości dla elementu prostokątnego. 
Przeprowadzono analizę zbieżności zagadnienia numerycznego na przykładzie wspornika dla różnego 
zagęszczenia siatek. Przedstawiono element skończony o wysokim poziomie zbieżności, gdzie dla 
analizowanego przykładu zadawalająca jest już siatka 1 x 1. 

 
Rys. 1. Analizowany element skończony (w nawiasach podano liczbę parametrów węzłowych  

dla LL, HL i LHR) 

W wyniku analiz teoretycznych otrzymano następujące elementy skończone (przypisano nazwy 
robocze): 

 LL – izoparametryczny element skończony w interpolacji Lagrange’a i funkcjonału Lagrange’a, 

 HL – superparametryczny element skończony w interpolacji Hermite’a i funkcjonału Lagrange’a, 

 LHR – izoparametryczny element skończony w interpolacji Lagrange’a i funkcjonału Hellingera-
Reissnera. 

2. Płaski stan naprężenia 

W analizie konstrukcji dokonuje się idealizacji rzeczywistości. Powszechnymi modelami są płask ie stany 
wyprowadzane na podstawie zagadnienia trójwymiarowego przy założeniu, że wzdłuż jednej z osi występują 
zerowe naprężenia albo odkształcenia. Otrzymuje się kolejno płaski stan naprężenia (PSN) albo płaski stan 

mailto:sebastian.balcerowiak@pwr.edu.pl
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odkształcenia (PSO). Od strony matematycznej oba stany różnią się wyłącznie macierzą stałych 
sprężystości. 

W referacie przeanalizowano przykład w płaskim stanie naprężenia. Zastosowanie ma macierz 
operatorów różniczkowych 𝐋 oraz macierz stałych sprężystości 𝐃 

𝐋 =

[
 
 
 
 
 
 

𝜕

𝜕𝑥1

0

0
𝜕

𝜕𝑥2

𝜕

𝜕𝑥2

𝜕

𝜕𝑥1]
 
 
 
 
 
 

  , 𝐃 =
𝐸 ℎ

1 − 𝜈2
[

1 𝜈 0
𝜈 1 0

0 0
1 − 𝜈

2

] = 𝐵 [

1 𝜈 0
𝜈 1 0

0 0
1 − 𝜈

2

]  , 

gdzie 𝐸 – moduł Younga, ℎ – grubość elementu, 𝜈 – współczynnik Poisson’a, 𝐵 – sztywność tarczowa. 

3. Energia sprężysta i dopełniająca 

Elementy tarczowe reprezentowane są jako płaskie konstrukcje, w których pole przemieszczeń jest 
opisane dwuparametrowo 

𝐮 = {𝑢1, 𝑢2}  . 

Energia sprężysta i dopełniająca wyrażona jest za pomocą tensorów odkształcenia i naprężenia 

𝜀𝑖𝑗 =
1

2
(𝑢𝑖,𝑗 + 𝑢𝑗,𝑖)  ,        𝛆 = {𝜀11, 𝜀22, 𝜀12}  , 𝛔 = {𝜎11, 𝜎22, 𝜎12}  . 

Zgodnie z prawem Hooke’a można zapisać 

𝜎𝑖𝑗 = 𝐷𝑖𝑗𝑘𝑙  𝜀𝑘𝑙  , 

gdzie 𝐷𝑖𝑗𝑘𝑙 jest macierzą stałych sprężystości. Energie sprężystą można wtedy przedstawić 

𝑈 =
1

2
∫𝜀𝑖𝑗 𝜎𝑖𝑗

 

Ω

dΩ =
1

2
∫𝜀𝑖𝑗  𝐷𝑖𝑗𝑘𝑙  𝜀𝑘𝑙

 

Ω

dΩ   , 𝑈 =
1

2
∫𝛆𝐓 𝐃 𝛆

 

Ω

dΩ  . 

W ramach liniowej teorii sprężystości energia dopełniająca jest równa energii sprężystej 𝑈∗ = 𝑈 
(rys. 2b). W zagadnieniu sprężystości nieliniowej (Rysunek 2a.) warto zauważyć, że nie zachodzi równość 
między energią sprężystą a dopełniającą. Energia dopełniająca nie ma interpretacji fizycznej, natomiast 
niezmiennik ten pojawia się w funkcjonale Hellingera-Reissnera. 

 
Rys. 2. Energia sprężysta i dopełniająca; a) nieliniowa sprężystość b) liniowa sprężystość 
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4. Macierz sztywności 

W Metodzie Elementów Skończonych przedstawiamy pole przemieszczeń za pomocą parametrów 
węzłowych elementu i funkcji kształtu 

𝐮 = 𝐍 𝐪  , 

gdzie N – macierz funkcji kształtu, q – wektor parametrów węzłowych. Odkształcenia można zapisać za 
pomocą wektora przemieszczeń i macierzy operatorów różniczkowych 

𝛆 = 𝐋 𝐮 = 𝐋 𝐍 𝐪 = 𝐁 𝐪  , 

gdzie B – macierz pochodnych funkcji kształtu. 

4.1. Funkcjonał Lagrange’a (sformułowanie przemieszczeniowe) 

Funkcjonał Lagrange’a opisuje energię układu poprzez przemieszczenia. 

𝑉𝐿 = 𝑈 − 𝐿 = ∫𝛆𝐓 𝐃 𝛆

 

Ω

dΩ − ∫𝐟T 𝐮

 

Γ

dΓ  , 

gdzie L – zmiana energii potencjalnej obciążenia wyrażona poprzez przemieszczenie i obciążenie, Ω – ciało, 

Γ – brzeg ciała. W Metodzie Elementów Skończonych funkcjonał ten można przedstawić w formie 

𝑉𝐿 =
1

2
∫ 𝐪𝐓 𝐁𝐓 𝐃 𝐁 𝐪

 

Ω

dΩ − ∫ 𝐟T 𝐍 𝐪

 

Γ

dΓ =
1

2
 𝐪𝐓 ∫ 𝐁𝐓 𝐃 𝐁

 

Ω

dΩ 𝐪 − ∫ 𝐟𝐓 𝐍 

 

Γ

dΓ 𝐪. 

𝐊 = ∫𝐁𝐓 𝐃 𝐁

 

Ω

dΩ, 𝐅 = ∫𝐟T 𝐍

 

Γ

dΓ , 

gdzie K – macierz sztywności, F – wektor obciążeń, 𝐟 – wektor obciążenia międzywęzłowego. 

4.2. Funkcjonał Hellingera-Reissnera (sformułowanie hybrydowe) 

Funkcjonał HR jest opisany poprzez przemieszczenia i naprężenia.  

𝑉𝐻𝑅  (𝜎𝑖𝑗 , 𝑢𝑖) = −𝑈∗(𝜎𝑖𝑗) + ∫
1

2
(𝑢𝑖,𝑗 + 𝑢𝑗,𝑖) 𝜎𝑖𝑗  dΩ

 

Ω

− ∫𝐹𝑖 𝑢𝑖  dΓ

 

Γ

  , 

gdzie  𝑈∗ – energia dopełniająca,  
1

2
 (𝑢𝑖,𝑗 + 𝑢𝑗,𝑖) – związki geometryczne. Wykorzystując metodę elementów 

skończonych funkcjonał ten można przedstawić w formie 

𝑉𝐻𝑅(𝜎𝑖𝑗, 𝑢𝑖) = −
1

2
∫ 𝛔𝐓 𝐃−𝟏 𝛔 dΩ

 

Ω

+ ∫ 𝐪𝐓 𝐁𝐓 𝛔 dΩ

 

Ω

− ∫ 𝐟T 𝐍

 

Γ

dΓ 𝐪  . 

Funkcje naprężeń można wyrazić w postaci iloczynu parametrów węzłowych i funkcji kształtu. Opis ten 
jest podobny jak przy aproksymacji pola przemieszczeń uogólnionych 

𝛔 = 𝐍𝛔 𝒒𝝈 → 𝑉𝐻𝑅 = −
1

2
∫𝒒𝝈

𝑻  𝐍𝛔
𝑻 𝐃−𝟏 𝐍𝛔 𝒒𝝈 dΩ

 

Ω

+ ∫𝐪𝐓 𝐁𝐓 𝐍𝛔 𝒒𝝈 dΩ

 

Ω

− ∫𝐟T 𝐍

 

Γ

dΓ 𝐪, 

przy czym można zapisać, że 
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𝐃𝟏 = ∫𝐍𝛔
𝑻 𝐃−𝟏 𝐍𝛔 dΩ

 

Ω

, 𝐁𝟏
𝐓 = ∫𝐁𝐓 𝐍𝛔 dΩ

 

Ω

  . 

Z warunku stacjonarności funkcjonału otrzymujemy dwa równania poprzez różniczkowanie funkcjonału 
energetycznego względem składowych wektora przemieszczeń i naprężeń 

𝜕𝑉𝐻𝑅

𝜕𝐪𝛔

= 𝟎:   − 𝐃𝟏 𝐪𝛔 + 𝐁𝟏 𝐪 = 𝟎
 

⇒𝐪𝛔 = 𝐃𝟏
−𝟏 𝐁𝟏 𝐪  , 

𝜕𝑉𝐻𝑅

𝜕𝐪
= 𝟎:    𝐁𝟏

𝐓 𝐪𝛔 − 𝐅 = 𝟎 

𝐁𝟏
𝑻 𝐃𝟏

−𝟏 𝐁𝟏 𝐪 − 𝐅 = 𝟎 

𝐊 = 𝐁𝟏
𝑻 𝐃𝟏

−𝟏 𝐁𝟏 

Macierz sztywności elementu w ujęciu metody hybrydowej ma ten sam rozmiar jak w ujęciu metody 
przemieszczeniowej, natomiast w ogólności jest inna. Różnice te są zależne od doboru funkcji kształtu dla 
naprężeń. 

5. Interpolacja parametrów węzłowych 

Rzeczywiste pole przemieszczenia elementu jest aproksymowane przez interpolowane przemieszczenia 
węzłowe w ograniczonej bazie, inaczej ujmując, następuje zamiana ciągłego pola przemieszczeń w sumę 
ważonych wyrazów wielomianu (analogicznie jak w metodzie Ritza z tą różnicą, że w MES dokonujemy 
aproksymacji lokalnej tj. w obrębie elementu) 

𝑞(𝜉, 𝜂) = 𝑁1(𝜉, 𝜂) 𝑞1 + 𝑁2(𝜉, 𝜂) 𝑞2 + ⋯+ 𝑁𝑛(𝜉, 𝜂) = ∑𝑁𝑖(𝜉, 𝜂) 𝑞𝑖

𝑛

𝑖=0

  , 

gdzie 𝑞𝑖 – wartości w poszczególnych węzłach, 𝑁1 – funkcje kształtu (np. wielomiany Lagrange’a).  
Analogicznie odbywa się aproksymacja przez interpolację pola naprężeń 

𝑞𝜎(𝜉, 𝜂) = 𝑁𝜎1(𝜉, 𝜂) 𝑞𝜎 1  + 𝑁𝜎 2(𝜉, 𝜂) 𝑞𝜎 2 + ⋯ + 𝑁𝜎 𝑛(𝜉, 𝜂) 𝑞𝜎 𝑛 = ∑ 𝑁𝜎 𝑖(𝜉, 𝜂) 𝑞𝜎 𝑖

𝑚

𝑖=0

  . 

5.1. Interpolacja pola przemieszczeń metodą Lagrange’e 

Interpolacja Lagrange’a bazuje na wartościach funkcji w 𝑛 punktach interpolacyjnych. Na ich podstawie 
można utworzyć wielomian 𝑛 − 1 stopnia. W wyniku otrzymujemy 𝑛 funkcji aproksymujących. 
Zaprezentowano procedurę wyznaczania funkcji kształtu w postaci wielomianów Lagrange’a w pakiecie 
Wolfram Mathematica (Tabela. 1.). 

Tabela. 1. Algorytm generujący wielomiany Lagrange’a 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

n = 1; (* liczba przedziałów *) 

n1 = n+1; (* liczba funkcji interpolujących *) 

x = Table[x^2(i-1), {i,n1}]; (* wygenerowanie kolejnych potęg x *) 

xi = Table[(i-1)/(n1-1), {i,n1}]; (* wygenerowanie kolejnych mnożników x *) 

xin = Table[0, {i, n1}, {j, n1}]; (* rezerwacja tabeli w pamięci *) 

Do[xin[[1, j]] = 1, {j, n1}]; 

Do[xin[[i, j]] = xi[[j]]^(i - 1), {i, 2, n1}, {j, n1}]; 

aij = Inverse[xin]; (* współczynniki aproksymacyjne *) 

ni = aij.xx; (* wielomiany Lagrange’a *) 

Uzyskamy w ten sposób wielomiany dla współrzędnej bezwymiarowej 𝜉 ∈ < 0, 1 > dla funkcji jednej 
zmiennej.  
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𝑛1(𝜉) = 1 − 𝜉  

𝑛2(𝜉) = 𝜉  

Rys. 3. Wielomiany Lagrange’a dla dwóch węzłów interpolacyjnych 

Funkcje kształtu elementu prostokątnego dwuwymiarowego buduje się poprzez złożenie powyższych 
funkcji. 

    
𝑁1(𝜉, 𝜂) = 𝑛1(𝜉) 𝑛1(𝜂) 𝑁2(𝜉, 𝜂) = 𝑛2(𝜉) 𝑛1(𝜂) 𝑁3(𝜉, 𝜂) = 𝑛1(𝜉) 𝑛2(𝜂) 𝑁4(𝜉, 𝜂) = 𝑛2(𝜉) 𝑛2(𝜂) 

Rys. 4. Biliniowe funkcje kształtu 

𝐍 = [ 
𝑁1 0 𝑁2 0 𝑁3 0 𝑁4 0
0 𝑁1 0 𝑁2 0 𝑁3 0 𝑁4

 ]
 2 x 8

  .  

Liczba wierszy macierzy funkcji kształtu jest równa liczbie składowych wektora u, natomiast liczba 
kolumn równa liczbie parametrów węzłowych wektora q. 

5.2. Interpolacja pola przemieszczeń metodą Hermite’a 

Jeżeli parametry węzłowe opisują zarówno wartości funkcji, jak i jej pochodne, stosowana jest 
interpolacja Hermite’a. Przedstawiono procedurę (Tabela. 2.) generującą wielomiany Hermite’a dla 
𝑛 równych odcinków międzywęzłowych, gdzie parametry wartości funkcji są przypisane do wszystkich 
węzłów, natomiast pochodna przemieszczeń tylko do węzłów skrajnych. W wyniku otrzymujemy 𝑛 + 3 funkcji 
aproksymujących. 

Tabela. 2. Algorytm generujący wielomiany Hermite’a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

n = 1; (* liczba przedziałów między węzłami *) 

n1 = n + 3  (* liczba funkcji interpolujących *) 

x = Table[x^2(i-1), {i, n1}]; (* wygenerowanie kolejnych potęg x *) 

xi = Table(i-1)/n, {i, n+1}]; (* wygenerowanie kolejnych mnożników x *) 

xin = Table[0, {i, n1}, {j, n1}]; (* rezerwacja tabeli w pamięci *) 

Do[xin[[1, j]] = 1, {j, n+1}]; 

Do[xin[[2, j]] = 1, {j, n+2, n1}]; 

Do[xin[[i, j]] = xi[[j]]^(i-1), {i, 2, n1}, {j, n+1}]; 

Do[xin[[i, n1]] = (i-1), {i, 3, n1}] 

aij = Inverse[xin]; (* współczynniki aproksymacyjne *) 

ni = aij.xx; (* wielomiany Hermite’a *) 

Po uzyskaniu wielomianów dla współrzędnej bezwymiarowej 𝜉 ∈ < 0, 1 > dla funkcji jednej zmiennej, 
wyznacza się dwuargumentowe funkcje kształtu elementu.  
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𝑛1(𝜉) = 1 − 3 𝜉2 + 2 𝜉3  

𝑛2(𝜉) = 3 𝜉2 − 2 𝜉3  

𝑛3(𝜉) = 𝜉 − 2 𝜉2 + 𝜉3  

𝑛4(𝜉) = −𝜉2 + 𝜉3  

Rys. 5. Wielomiany Hermite’a dla 2 węzłów interpolacyjnych 

    
𝑁1(𝜉, 𝜂) = 𝑛1(𝜉) 𝑛1(𝜂) 𝑁2(𝜉, 𝜂) = 𝑛3(𝜉) 𝑛1(𝜂) 𝑁3(𝜉, 𝜂) = 𝑛1(𝜉) 𝑛3(𝜂) 𝑁4(𝜉, 𝜂) = 𝑛3(𝜉) 𝑛3(𝜂) 

    
𝑁5(𝜉, 𝜂) = 𝑛2(𝜉) 𝑛1(𝜂) 𝑁6(𝜉, 𝜂) = 𝑛4(𝜉) 𝑛1(𝜂) 𝑁7(𝜉, 𝜂) = 𝑛2(𝜉) 𝑛3(𝜂) 𝑁8(𝜉, 𝜂) = 𝑛4(𝜉) 𝑛3(𝜂) 

    
𝑁9(𝜉, 𝜂) = 𝑛1(𝜉) 𝑛2(𝜂) 𝑁10(𝜉, 𝜂) = 𝑛3(𝜉) 𝑛2(𝜂) 𝑁11(𝜉, 𝜂) = 𝑛1(𝜉) 𝑛4(𝜂) 𝑁12(𝜉, 𝜂) = 𝑛3(𝜉) 𝑛4(𝜂) 

    
𝑁13(𝜉, 𝜂) = 𝑛2(𝜉) 𝑛2(𝜂) 𝑁14(𝜉, 𝜂) = 𝑛4(𝜉) 𝑛2(𝜂) 𝑁15(𝜉, 𝜂) = 𝑛2(𝜉) 𝑛4(𝜂) 𝑁16(𝜉, 𝜂) = 𝑛4(𝜉) 𝑛4(𝜂) 

Rys. 6. Funkcje kształtu dla tarczy czterowęzłowej w interpolacji Hermite’a 

Na rys. 6. przedstawiono funkcje kształtu dla każdego z węzłów elementu skończonego dla jednego 
przemieszczenia uogólnionego. Element zawiera osiem przemieszczeń uogólnionych w węźle, natomiast 
element 32 stopnie swobody. 

𝑁𝑖:𝑗 = [ 𝑁𝑖 ,  𝑁𝑖+1, … ,  𝑁𝑗  ]   , 𝐍 = [ 
𝑁1:4

𝟎
   

𝟎
𝑁1:4

   
𝑁5,8

𝟎
   

𝟎
𝑁5:8

   
𝑁9:12

𝟎
   

𝟎
𝑁9:12

   
𝑁13:16

𝟎
   

𝟎
𝑁13:16

 ]
 2 x 32

  . 
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Pewną niedogodnością elementów superparametrycznych jest wprowadzenie dodatkowych stopni 
swobody, które nie mają interpretacji mechanicznej [2]. 

5.3. Interpolacja pola naprężeń funkcją stałą 

Do aproksymacji stanu naprężeń wykorzystano najprostsze funkcje – stałe. Macierz funkcji kształtu 
naprężeń jest macierzą jednostkową. Konsekwencją są stałe siły wewnętrze w obrębie elementu 
skończonego (rys. 7.). Wyniki można wygładzać na etapie postprocessingu. Takie proste podejście w wielu 
przypadkach znacznie przyspiesza uzyskanie poprawnego wyniku (minimalizacja efektu tzw. “lockingu”). 

𝛔 = 𝐍𝛔 𝐪𝛔 = 𝐈 𝐪𝛔 = 𝐪𝛔 

  

Rys. 7. Przykładowy wykres naprężeń w tarczy przy założeniu stałych funkcji kształtu 

6. Element tarczowy w płaskim stanie naprężenia 

Rozważa się przykład testowy tarczy wspornikowej o grubości 1 m i parametrach jak na rys. 5. 
Referencyjny wynik uważany za dostatecznie dokładny uzyskano zgodnie z teorią belek ze wzoru Maxwella-
Mohra uwzględniając wpływ sił poprzecznych na przemieszczenia 

𝑢2 = ∫  
𝑀(𝑥) 𝑀(𝑥)

𝐸 𝐼
d𝑥 

10 m

0

+ ∫  
𝑉(𝑥) 𝑉(𝑥)

𝜅 𝐺 𝐴
d𝑥 

10 m

0

= 40.24 mm  . 

 
Rys. 8. Rozpatrywana w analizach konstrukcja 

W tabelach przedstawiono błąd względny ugięcia wspornika w punkcie przyłożenia obciążenia. 

6.1. Element LL 

Jest to najprostszy, prostokątny element tarczowy. Został utworzony poprzez zastosowanie biliniowych 
funkcji kształtu z interpolacji, jak i z funkcjonału Lagrange’a. Jest to element izoparametryczny, czyli każdy 
parametr węzłowy ma odpowiednik w postaci składowej wektora przemieszczenia – posiada on dwa 
parametry węzłowe, każdy z interpretacją fizyczną. Element posiada 8 parametrów, po 2 w każdym węźle 

𝐪𝐰 = {𝑞1 ,  𝑞2}  , 

gdzie 𝑞𝑖 – przemieszczenie w kierunku osi 𝑥𝑖. 
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Tabela. 3. Elementy macierzy sztywności elementu skończonego LL 

𝑓 =
1

24 𝑎 𝑏
  

𝐸 ℎ

1 − 𝑣2 

𝑘1,1 /𝑓 = 4 𝑎2 + 8 𝑏2 − 4 𝑎2𝑣 

𝑘1,2 /𝑓 = 3 𝑎 𝑏 + 3 𝑎 𝑏 𝑣 

𝑘1,3 /𝑓 = 2 𝑎2 − 8 𝑏2 − 2 𝑎2𝑣 

𝑘1,4 /𝑓 = −3 𝑎 𝑏 + 9 𝑎 𝑏 𝑣 

𝑘1,5 /𝑓 = −4 𝑎2 + 4 𝑏2 + 4 𝑎2𝑣 

𝑘1,6 /𝑓 = 3 𝑎 𝑏 − 9 𝑎 𝑏 𝑣 

𝑘1,7 /𝑓 = −2 𝑎2 − 4 𝑏2 + 2 𝑎2𝑣 

𝑘1,8 /𝑓 = −3 𝑎 𝑏 − 3 𝑎 𝑏 𝑣 

𝑘2,2 /𝑓 = 8 𝑎2 + 4 𝑏2 − 4 𝑏2𝑣 

𝑘2,3 /𝑓 = 3 𝑎 𝑏 − 9 𝑎 𝑏 𝑣 

𝑘2,4 /𝑓 = 4 𝑎2 − 4 𝑏2 + 4 𝑏2𝑣 

𝑘2,5 /𝑓 =  −3 𝑎 𝑏 + 9 𝑎 𝑏 𝑣 

𝑘2,6 /𝑓 = −8 𝑎2 + 2 𝑏2 − 2 𝑏2𝑣 

𝑘2,7 /𝑓 = −3 𝑎 𝑏 − 3 𝑎 𝑏 𝑣 

𝑘2,8 /𝑓 = −4 𝑎2 − 2 𝑏2 + 2 𝑏2𝑣 

𝑘3,3 /𝑓 = 4 𝑎2 + 8 𝑏2 − 4 𝑎2𝑣 

𝑘3,4 /𝑓 = −3 𝑎 𝑏 − 3 𝑎 𝑏 𝑣 

𝑘3,5 /𝑓 = −2 𝑎2 − 4 𝑏2 + 2 𝑎2𝑣 

𝑘3,6 /𝑓 = 3 𝑎 𝑏 + 3 𝑎 𝑏 𝑣 

𝑘3,7 /𝑓 = −4 𝑎2 + 4 𝑏2 + 4 𝑎2𝑣 

𝑘3,8 /𝑓 = −3 𝑎 𝑏 + 9 𝑎 𝑏 𝑣 

𝑘4,4 /𝑓 = 8 𝑎2 + 4 𝑏2 − 4 𝑏2𝑣 

𝑘4,5 /𝑓 = 3 𝑎 𝑏 + 3 𝑎 𝑏 𝑣 

𝑘4,6 /𝑓 = −4 𝑎2 − 2 𝑏2 + 2 𝑏2 𝑣 

𝑘4,7 /𝑓 = 3 𝑎 𝑏 − 9 𝑎 𝑏 𝑣 

𝑘4,8 /𝑓 = −8 𝑎2 + 2 𝑏2 − 2 𝑏2𝑣 

𝑘5,5 /𝑓 = 4 𝑎2 + 8 𝑏2 − 4 𝑎2𝑣 

𝑘5,6 /𝑓 = −3 𝑎 𝑏 − 3 𝑎 𝑏 𝑣 

𝑘5,7 /𝑓 = 2 𝑎2 − 8 𝑏2 − 2 𝑎2𝑣 

𝑘5,8 /𝑓 = 3 𝑎 𝑏 − 9 𝑎 𝑏 𝑣 

𝑘6,6 /𝑓 = 8 𝑎2 + 4 𝑏2 − 4 𝑏2𝑣 

𝑘6,7 /𝑓 = −3 𝑎 𝑏 + 9 𝑎 𝑏 𝑣 

𝑘6,8 /𝑓 = 4 𝑎2 − 4 𝑏2 + 4 𝑏2𝑣 

𝑘7,7 /𝑓 = 4 𝑎2 + 8 𝑏2 − 4 𝑎2𝑣 

𝑘7,8 /𝑓 = 3 𝑎 𝑏 + 3 𝑎 𝑏 𝑣 

𝑘8,8 /𝑓 = 8 𝑎2 + 4 𝑏2 − 4 𝑏2 𝑣 

Tabela. 4. Błąd względny rozwiązania dla elementu skończonego LL i zadanej siatki ES (kolumny 
podział po długości, wiersze podział po wysokości) 

LL 1 2 5 10 20 50 100 200 

1 -98.0% -92.6% -66.7% -33.4% -11.2% -2.0% -0.6% -0.2% 

2 -98.0% -92.6% -66.7% -33.4% -11.2% -2.0% -0.5% -0.2% 

5 -98.0% -92.6% -66.7% -33.4% -11.2% -1.9% -0.5% -0.2% 

10 -98.0% -92.6% -66.7% -33.3% -11.2% -1.9% -0.5% -0.1% 

20 -98.0% -92.6% -66.7% -33.3% -11.2% -1.9% -0.5% -0.1% 

6.2. Element HL 

Element skończony utworzony przez zastosowanie funkcji kształtu w postaci wielomianów Hermita 
trzeciego stopnia w dwóch kierunkach. Jest to element superparametryczny o 32 parametrach, po 8 w 
każdym węźle 

𝐪𝐰 = {𝑞1 ,  𝑞1,𝑥1
 ,  𝑞1,𝑥2

 ,  𝑞1,𝑥1 𝑥2
 ,  𝑞2 ,  𝑞2,𝑥1

 ,  𝑞2,𝑥2
 ,  𝑞2,𝑥1 𝑥2

}  . 

Uwzględnia się warunki brzegowe jak na rysunku 8. 

𝑞1 = 𝑞2 = 0 

dla węzłów na podpartym brzegu. Nie przedstawiono elementów macierzy sztywności elementu z racji 
rozmiaru. 

Tabela. 5. Błąd względny rozwiązania dla elementu skończonego HL i zadanej siatki ES (kolumny 
podział po długości, wiersze podział po wysokości) 

HL 1 2 5 10 20 50 100 200 

1 1.4% 2.5% 5.8% 9.4% 11.8% 12.3% 12.3% 12.3% 

2 1.3% 2.5% 5.6% 8.9% 11.1% 11.7% 11.7% 11.7% 

5 0.2% 0.3% 0.8% 1.6% 2.7% 4.0% 4.2% 4.2% 

10 0.0% 0.1% 0.2% 0.3% 0.6% 1.0% 1.2% 1.3% 

20 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.2% 0.3% 0.4% 0.5% 

Ze względu na zwiększoną liczbę parametrów węzłowych można sformułować dodatkowy warunek 
brzegowy 

 𝑞1,𝑥2
= 0  . 
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Tabela. 6. Błąd względny rozwiązania dla elementu skończonego HL z dodatkowym warunkiem 
brzegowym i zadanej siatki ES (kolumny podział po długości, wiersze podział po wysokości) 

HL+ 1 2 5 10 20 50 100 200 

1 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 

2 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.2% 0.2% 0.2% 

5 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 0.2% 0.2% 

10 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 0.2% 0.2% 

20 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 0.2% 0.2% 

6.3. Element LHR 

Został utworzony poprzez zastosowanie biliniowych funkcji kształtu z interpolacji Lagrange’a i 
funkcjonału Hellingera-Reissnera. Element posiada 8 parametrów, po 2 w każdym węźle 

𝐪𝐰 = {𝑞1 ,  𝑞2}  . 

Tabela. 7. Elementy macierzy sztywności elementu skończonego LHR 

𝑓 =
1

24 𝑎 𝑏
  

𝐸 ℎ

1 − 𝑣2
 

𝑘1,1 /𝑓 = 3 𝑎2 + 6 𝑏2 − 3 𝑎2𝑣 

𝑘1,2 /𝑓 = 3 𝑎 𝑏 + 3 𝑎 𝑏 𝑣 

𝑘1,3 /𝑓 = 3 𝑎2 − 6 𝑏2 − 3 𝑎2𝑣 

𝑘1,4 /𝑓 = −3 𝑎 𝑏 + 9 𝑎 𝑏 𝑣 

𝑘1,5 /𝑓 = −3 𝑎2 + 6 𝑏2 + 3 𝑎2𝑣 

𝑘1,6 /𝑓 = 3 𝑎 𝑏 − 9 𝑎 𝑏 𝑣 

𝑘1,7 /𝑓 = −3 𝑎2 − 6 𝑏2 + 3 𝑎2𝑣 

𝑘1,8 /𝑓 = −3 𝑎 𝑏 − 3 𝑎 𝑏 𝑣 

𝑘2,2 /𝑓 = 6 𝑎2 + 3 𝑏2 − 3 𝑏2𝑣 

𝑘2,3 /𝑓 = 3 𝑎 𝑏 − 9 𝑎 𝑏 𝑣 

𝑘2,4 /𝑓 = 6 𝑎2 − 3 𝑏2 + 3 𝑏2𝑣 

𝑘2,5 /𝑓 = −3 𝑎 𝑏 + 9 𝑎 𝑏 𝑣 

𝑘2,6 /𝑓 = −6 𝑎2 + 3 𝑏2 − 3 𝑏2𝑣 

𝑘2,7 /𝑓 = −3 𝑎 𝑏 − 3 𝑎 𝑏 𝑣 

𝑘2,8 /𝑓 = −6 𝑎2 − 3 𝑏2 + 3 𝑏2𝑣 

𝑘3,3 /𝑓 = 3 𝑎2 + 6 𝑏2 − 3 𝑎2𝑣 

𝑘3,4 /𝑓 = −3 𝑎 𝑏 − 3 𝑎 𝑏 𝑣 

𝑘3,5 /𝑓 = −3 𝑎2 − 6 𝑏2 + 3 𝑎2𝑣 

𝑘3,6 /𝑓 = 3 𝑎 𝑏 + 3 𝑎 𝑏 𝑣 

𝑘3,7 /𝑓 = −3 𝑎2 + 6 𝑏2 + 3 𝑎2𝑣 

𝑘3,8 /𝑓 = −3 𝑎 𝑏 + 9 𝑎 𝑏 𝑣 

𝑘4,4 /𝑓 = 6 𝑎2 + 3 𝑏2 − 3 𝑏2𝑣 

𝑘4,5 /𝑓 = 3 𝑎 𝑏 + 3 𝑎 𝑏 𝑣 

𝑘4,6 /𝑓 = −6 𝑎2 − 3 𝑏2 + 3 𝑏2𝑣 

𝑘4,7 /𝑓 = 3 𝑎 𝑏 − 9 𝑎 𝑏 𝑣 

𝑘4,8 /𝑓 = −6 𝑎2 + 3 𝑏2 − 3 𝑏2𝑣 

𝑘5,5 /𝑓 = 3 𝑎2 + 6 𝑏2 − 3 𝑎2𝑣 

𝑘5,6 /𝑓 = −3 𝑎 𝑏 − 3 𝑎 𝑏 𝑣 

𝑘5,7 /𝑓 = 3 𝑎2 − 6 𝑏2 − 3 𝑎2𝑣 

𝑘5,8 /𝑓 = 3 𝑎 𝑏 − 9 𝑎 𝑏 𝑣 

𝑘6,6 /𝑓 = 6 𝑎2 + 3 𝑏2 − 3 𝑏2𝑣 

𝑘6,7 /𝑓 = −3 𝑎 𝑏 + 9 𝑎 𝑏 𝑣 

𝑘6,8 /𝑓 = 6 𝑎2 − 3 𝑏2 + 3 𝑏2𝑣 

𝑘7,7 /𝑓 = 3 𝑎2 + 6 𝑏2 − 3 𝑎2𝑣 

𝑘7,8 /𝑓 = 3 𝑎 𝑏 + 3 𝑎 𝑏 𝑣 

𝑘8,8 /𝑓 = 6 𝑎2 + 3 𝑏2 − 3 𝑏2𝑣 

Tabela. 8. Błąd względny rozwiązania dla elementu skończonego LHR i zadanej siatki ES (kolumny 
podział po długości, wiersze podział po wysokości) 

LHR 1 2 5 10 20 50 100 200 

1 # # # # # # # # 

2 -0.1% 24.8% 29.4% 31.0% 34.2% 31.8% 64.1% 64.3% 

5 -21.8% -2.3% 3.2% 4.0% 4.3% 0.4% 8.3% 20.7% 

10 -24.1% -5.3% 0.1% 0.9% 1.2% 1.4% 2.2% 5.2% 

20 -24.7% -6.0% -0.7% 0.1% 0.4% 0.5% 0.7% 1.5% 

Oznaczeniem „#” przedstawiono w tabeli wyniki, dla których nie otrzymuje się zbieżności rozwiązania. 
W przykładzie referencyjnym naprężenia zmieniają się liniowo wzdłuż osi pionowej, natomiast zastosowanie 
jednego elementu wymusza naprężenia stałe, generując tym samym ogromny błąd. 

6.4. Model w komercyjnym programie obliczeniowym 

Zagadnienie rozwiązano w komercyjnym programie obliczeniowym SIMULIA Abaqus FEA. Ponownie 
wyniki odczytano w punkcie przyłożenia siły. 
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Tabela. 9. Błąd względny rozwiązania w komercyjnym programie obliczeniowym i zadanej siatki ES 
(kolumny podział po długości, wiersze podział po wysokości) 

ABQ 1 2 5 10 20 50 100 200 

1 -57.4% 1.2% 365.0% 1548.6% 5677.8% 22489.5% -39662.6% -48932.0% 

2 -75.3% -49.7% 0.9% 22.7% 30.3% 32.7% 33.1% 33.2% 

5 -80.1% -100.0% -17.6% -2.4% 2.5% 4.0% 4.2% 4.3% 

10 -81.4% -59.3% -19.9% -5.2% -0.5% 0.9% 1.1% 1.2% 

20 -82.0% -59.9% -20.5% -5.9% -1.2% 0.2% 0.4% 0.5% 

6.5. Podsumowanie analizy 

Każdy element skończony ma swoje wady i zalety. Pierwszym zauważalnym wnioskiem jest, że dla 
analizowanej konstrukcji z zastosowaniem elementów LL oraz HL wpływ podziału wzdłuż osi x2 przynosi 
niewielkie efekty w zakresie dokładności wyniku. Jest to spowodowane w przybliżeniu liniową zmianą 
naprężeń w rozpatrywanym przykładzie (zastosowane funkcje interpolacji Lagrange’a są liniowe, natomiast 
interpolacja Hermite’a jest wyższego rzędu). Element LHR jest wrażliwy na podział wzdłuż osi 𝑥2 z uwagi na 
stałą funkcję naprężeń. 

Element LL – ekonomiczna macierz sztywności, prostota implementacji, przejrzyste warunki brzegowe i 
fizyczne parametry węzłowe. Cechuje się znacznym efektem tzw. ,,lockingu’’. Zastosowanie tylko jednego 
elementu skończonego skutkuje bardzo dużym błędem rozwiązania w zakresie przemieszczeń, jak i sił 
uogólnionych (tab.4.). 

Element HL – rozbudowana macierz sztywności, trudniejsza implementacja, większa możliwa liczba 
warunków brzegowych, które w zależności od zadania potrafią znacznie ograniczyć rozmiar zadania. 
W analizowanym przykładzie do odwzorowania belkowego charakteru konstrukcji wystarczającym okazał się 
jeden element skończony. Uzyskano największy poziom zbieżności niezależnie od siatki elementów 
skończonych (tab. 5, tab.6.). 

Element LHR – element jest podobny do LL, natomiast charakteryzuje się znacznie mniejszym efektem 
tzw. ,,lockingu’’. Ze względu na stałe naprężenia w elemencie należy stosować podział na co najmniej dwa 
elementy wzdłuż każdej krawędzi. Niedogodność ta jest widoczna przy jednostkowym podziale po wysokości 
przykładu referencyjnego (tab. 8.).  

 
 

  

Rys. 9. Wykresy przemieszczeń u1, u2, naprężeń σ11, σ12 dla siatki 1 x 1 
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WTÓRNE USTROJE NOŚNE W KONSTRUKCJACH ŻELBETOWYCH. PRZEGLĄD ZAGADNIEŃ. 

REINFORCED CONCRETE SECONDARY LOAD BEARING STRUCTURES. OVERVIEW. 

Słowa kluczowe: konstrukcje żelbetowe, ciągłość konstrukcyjna, katastrofa postępująca, obciążenia wyjątkowe, 
wtórny ustrój nośny, stan graniczny nośności konstrukcji, model niezawodnościowy konstrukcji, ciągliwość. 

1. Wstęp 

Elementy nośne konstrukcji narażone są na różnego rodzaju oddziaływania. Oprócz podstawowych 
obciążeń, jak ciężar własny, obciążenia użytkowe oraz klimatyczne, mogą wystąpić również obciążenia 
wyjątkowe. Nie ma pewności, że wystąpią one podczas projektowego okresu użytkowania obiektu, jednak nie 
można o nich zapomnieć. Oddziaływania wyjątkowe są zazwyczaj obciążeniami o znacznej intensywności w 
krótkim okresie czasu. Nie jesteśmy w stanie określić ich wielkości ani częstotliwości występowania. Spośród 
nich można wymienić na przykład: ataki terrorystyczne, różnego rodzaju wybuchy, ponadnormatywne 
obciążenia (śnieg, wiatr, ciężkie urządzenia), uderzenie pojazdu czy oddziaływania sejsmiczne. 

W projektowaniu budynków wysokiego ryzyka należy dążyć do zapewnienia możliwości ewakuacji 
osób znajdujących się w obiekcie. Taką możliwość można stworzyć projektując konstrukcję  z uwagi na 
powstanie wtórnego ustroju nośnego. Wtórnym ustrojem konstrukcyjnym nazywamy system konstrukcyjny 
powstający zastępczo po wystąpieniu lokalnego uszkodzenia jednego elementu nośnego zdolny do 
częściowego przejęcia funkcji uszkodzonych elementów. Warto zaznaczyć, że omawiane zagadnienie jest 
szczególnie istotne w przypadku konstrukcji prefabrykowanych, które charakteryzują się większą wrażliwością 
na obciążenia impulsywne, ze względu na rzadko stosowane uciąglenia poszczególnych elementów 
konstrukcyjnych.  

Jednym z przykładów zjawiska postępującego zawalenia jest katastrofa żelbetowego budynku 
mieszkalnego Ronan Point w Anglii w 1968r. (Rys.1), w którym w jednym z mieszkań wybuchł gaz, 
doprowadzając do zburzenia narożnika budynku na całej wysokości. Uważa się, że powodem były złe 
połączenia ścian z płytami stropowymi, które były elementami prefabrykowanymi.  

Innym przypadkiem katastrofy wywołanej nieprzewidzianym obciążeniem jest zawalenie budynku w 
Bangladeszu w 2013r. (Rys.2), gdzie do budynku - który zdaniem architekta był projektowany jako 5-
piętrowy - zostały nielegalnie dobudowane 3 piętra, dodatkowo dociążone wielkimi maszynami 
generującymi drgania. Nadmierne oddziaływania spowodowały zawalenie całej budowli i śmierć 1127 
osób. 

2. Klasy konsekwencji 

Ze względu na różnorodność przeznaczenia obiektów budowlanych, nie wszystkie muszą być w takim 
samym stopniu zabezpieczone przed działaniem obciążeń wyjątkowych. Norma [5] podaje klasy konsekwencji 
(1, 2a, 2b, 3), które dzielą budynki na mniej lub bardziej narażone na ryzyko. Zgodnie z wytycznymi normowymi 
budynki zostały przyporządkowane do poszczególnych klas według kryteriów rodzaju budynku i sposobu jego 
użytkowania, tj., m. in. wysokości i powierzchni budowli, dostępu ludzi czy przechowywanych materiałów. 
Ponadto, EC7 [5] podaje zalecane strategie, których zastosowanie zapewnia zadowalający poziom odporności 
budynku do powstrzymania zniszczenia miejscowego.  
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                   Rys. 1.  Ronan Point w Anglii [21]             Rys. 2. Rana Plaza w Bangladeszu [21] 

Przykładowo, według Tablicy A.1 [5] do pierwszej klasy konsekwencji zaliczane są m.in domy prywatne 
nieprzekraczające 4 kondygnacji oraz budynki rolne. Dla budynków w klasie konsekwencji 1 żadne dalsze 
szczególne rozważania nie są konieczne w odniesieniu do oddziaływań wyjątkowych od nieokreślonych 
przyczyn, pod warunkiem, że budynek został zaprojektowany i zbudowany zgodnie z zasadami podanymi w 
EC0 do EC9 ze względu na spełnienie stateczności w normalnym użytkowaniu.  

Grupa niższego ryzyka (klasa konsekwencji 2a) obejmuje m.in. hotele, apartamenty, biura 
nieprzekraczające 4 kondygnacji, budynki przemysłowe nieprzekraczające 3 kondygnacji, 
jednokondygnacyjne budynki oświatowe. Dla budynków w klasie konsekwencji 2a zapewnia się zastosowanie 
skutecznych stężeń poziomych lub skutecznego zakotwienia stropów podwieszanych do ścian. Stężenia 
poziome zapewnia się dookoła obwodu każdej kondygnacji i na poziomie stropu oraz wewnątrz w dwóch 
prostopadłych kierunkach, tak aby bezpiecznie stężyć elementy słupowe i ścienne z konstrukcją budynku. 
Stężenia stosuje się jako ciągłe i rozplanowuje tak blisko krawędzi stropów oraz rzędu słupów i ścian, jak tylko 
jest to praktycznie wykonalne.  

Do grupy wyższego ryzyka (2b) przyporządkowano hotele, apartamenty, biura wyższe niż 4-kondygnacyjne, 
ale nieprzekraczające 15 kondygnacji, szpitale nieprzekraczające 3 kondygnacji, parkingi samochodowe 
nieprzekraczające 6 kondygnacji. Dla budynków w klasie konsekwencji 2b stosuje się poziome stężenia dla 
konstrukcji ramowych i konstrukcyjnych ścian nośnych, wraz z pionowymi stężeniami, we wszystkich 
podpierających słupach i ścianach lub alternatywnie sprawdza się budynek w celu upewnienia się, że po 
umownym usunięciu każdego podpierającego słupa i każdej belki podtrzymującej słup lub jakiegokolwiek 
nominalnego odcinka ściany nośnej określonej w A.7 (jednocześnie jeden element na każdej kondygnacji 
budynku) budynek pozostaje stateczny i że żadne uszkodzenie miejscowe nie przekracza określonej granicy. 

Wszystkie budynki zdefiniowane wyżej, które przekraczają ograniczenia powierzchni i liczby kondygnacji, 
budynki, do których ma dostęp znaczna liczba osób, stadiony mieszczące więcej niż 5000 widzów oraz 
budynki, w których przechowywane są niebezpieczne substancje to 3 klasa konsekwencji. Dla budynków w 
klasie konsekwencji 3 przeprowadza się systematyczną ocenę ryzyka budynku, uwzględniając zagrożenia 
zarówno przewidywalne jak i nieprzewidywalne. 

3. Przykład obliczeniowy konstrukcji po awarii 

Aby zobrazować redystrybucję sił wewnętrznych założono, że w wyniku wybuchu składowanych 
materiałów wyeliminowany został jeden słup nośny w obrębie parteru trzykondygnacyjnego magazynu. Jako 
model lokalny posłużono się fragmentem przyjętej konstrukcji szkieletowej. 
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Rys.3 Rozplanowanie monolitycznego stropu z belkami wzdłuż obu głównych kierunków. 

Do obliczeń przyjęto następujące założenia konstrukcyjne, materiałowe i obciążeniowe (wartości 
charakterystyczne): strop słupowo-belkowy jak na Rys.3, beton C30/37, stal zbrojeniowa fyk=500MPa, 
obciążenia stałe (uwzględniające ciężar płyty stropowej i wszystkich warstw wykończeniowych) 7.75 kN/m2, 
obciążenia użytkowe  7.5 kN/m2. Do obliczeń założono: dla sytuacji eksploatacyjnej kombinację obliczeniową 
z częściowymi współczynnikami bezpieczeństwa: 1,35 dla obciążeń stałych oraz 1,5 dla zmiennych, dla 
sytuacji wyjątkowej kombinację ze współczynnikiem 1,0 dla wszystkich obciążeń. Przyjęto obciążenie 
użytkowe równomiernie rozłożone na całej powierzchni magazynu. Pominięto wszelkie inne wpływy, takie jak 
wpływ wiatru, osiadań itp. Przyjęto sztywności elementów jak dla przekroju niezarysowanego. Do 
modelowania posłużono się programem Robot Structural Analysis Professional.  

Ze względu na lokalizację można wymienić miejsca uszkodzenia: słup środkowy, krawędziowy i narożny. 
W obliczeniach rozważono jeden przypadek - utrata wybranego słupa środkowego (B4). Przyjęto budynek ze 
składowanymi materiałami chemicznymi – 3 klasa konsekwencji (duże konsekwencje zniszczenia). W 
przypadku wysokich klas konsekwencji norma PN-EN 1991-1-7:2008 określa ograniczenie dopuszczalnego 
uszkodzenia miejscowego: 15% powierzchni stropu lub 100m2 na każdej z dwóch sąsiednich kondygnacji.  

 
Rys.4 Przestrzenny model przyjętej konstrukcji. 
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Poniżej przedstawiono fragment konstrukcji całego budynku. Na Rys. 5 i Rys. 6 przedstawiono wykres 
momentu MEd i siły poprzecznej VEd dla modelu nieuszkodzonego, a na Rys. 7 i Rys. 8 dla modelu bez słupa. 
W Tab. 1 i Tab. 2 przedstawiono wyniki obliczeń potrzebnego zbrojenia dla obu analizowanych przypadków. 
Założono, że uszkodzony został słup w osiach B/4 (Rys. 4).  

 
Rys.5 Wykres momentów zginających dla fragmentu ramy w osi 4 nieuszkodzonej konstrukcji. 

 
Rys.6 Wykres sił ścinających dla fragmentu ramy w osi 4 nieuszkodzonej konstrukcji. 

W tabelach zestawiono obliczenia dotyczące zbrojenia na zginanie oraz na ścinanie. Do obliczenia 
zbrojenia w obszarach podpór jako wymiarującą wartość momentu zginającego przyjęto wartość momentu na 
krawędzi podpory. 

Tab. 1 Wymagania dotyczące zbrojenia na zginanie dla podciągu przed usunięciem podpory. 

 Podpora 
A 

Przęsło 1 Podpora B Przęsło 2  Podpora 
C 

MEd [kNm] moment w osi 
podpory 

175,0 338,0 538,3 187,0 538,3 

MKr [kNm] moment 
krawędziowy 

123,5 - 471,4 - 471,4 

Zbrojenie obliczone [cm2] 5,32 14,34 22,84 7,91 22,84 

Przyjęte zbrojenie 2φ20 
(górą) 

5φ20 (dołem) 8φ20 (górą) 3φ20 (dołem) 8φ20 
(górą) 

VEd 347,7 - 456,6 - 456,6 

Przyjęte zbrojenie φ/s Φ8/12cm Konstrukcyjne Φ8/9cm Konstrukcyjne Φ8/9cm 

W środku przęseł odcinki pierwszego rodzaju wyznaczone według wymagań konstrukcyjnych. 



Wtórne ustroje nośne w konstrukcjach żelbetowych. Przegląd zagadnień. 

 

 

28 

 

 

 
Rys. 7 Wykres momentów zginających dla wybranego fragmentu ramy w osi 4 uszkodzonej konstrukcji. 

 
Rys. 8 Wykres sił ścinających dla fragmentu ramy w osi 4 uszkodzonej konstrukcji. 

Tab. 2 Wymagania dotyczące zbrojenia na zginanie oraz zbrojenia na ścinanie dla podciągu po usunięciu 
podpory. 

 Podpora A Przęsło 1 Podpora C 

MEd [kNm] moment w osi 
podpory 

402,3 420,4 832,1 

MKr[kNm] moment 
krawędziowy 

339,4 - 761,1 

Zbrojenie obliczone [cm2] 15,64 17,96 43,08 

Przyjęte zbrojenie 5φ20 (górą) 6φ20 (dołem) 14φ20 (górą) 

VEd 423,7 - 483,2 

Przyjęte zbrojenie φ/s Φ8/10cm Konstrukcyjne Φ8/8cm 

W środku podwojonego „przęsła” odcinki pierwszego rodzaju wyznaczone według wymagań 
konstrukcyjnych. 

Analizując powyższe wyniki zauważono, że w wyniku eliminacji jednego ze słupów nośnych nastąpi 
gwałtowny wzrost wartości momentów zginających MEd. Zbrojenie górne dla podpory A wymagane dla 
normalnej sytuacji eksploatacyjnej to 2 pręty φ20, natomiast zbrojenie potrzebne podczas sytuacji wyjątkowej 
to 5 prętów φ20. Ta sama sytuacja dla podpory C, zbrojenie górne wymagane dla normalnej sytuacji 
eksploatacyjnej to 3 pręty φ20, natomiast zbrojenie potrzebne podczas sytuacji wyjątkowej to 14 prętów φ20.  
Z obliczeń wynika, że siła ścinajaca jest porównywalna w obu sytuacjach, jednak z wykresu widać, że odcinki 
drugiego rodzaju są dłuższe w sytuacji wyjątkowej (zagęszczenie strzemion na dłuższych odcinkach).  
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Przeanalizowany przykład pokazuje, że stosując takie podejście zachodziłaby konieczność znacznego 
zwiększenia zbrojenia (ponad dwukrotnego) oraz zwiększenia przekroju poprzecznego elementu. Stosowanie 
tych modeli obliczeniowych neguje praktycznie całkowicie analizę konstrukcji na obciążenia typowe. Należy 
sądzić, że inwestorzy na takie zabezpieczenia nie będą się decydowali[15]. Z tych względów omówiono inne 
możliwości zahamowania rozwoju katastrofy postępujcej. 

Prawidłowo dobrane i skonstruowane zbrojenie jest w stanie powstrzymać rozwój katastrofy. Podczas 
projektowania należy zwrócić szczególną uwagę na ciągłość połączeń/węzłów oraz czy po wystąpieniu 
wytworzy się wtórny ustrój nośny (omówione szczegółowo w pkt.4 niniejszego artykułu).  

Analizy nie można ograniczać tylko do ramy, w której nastąpiła utrata słupa. Należy rozpatrzyć również 
wzrost wytężenia w innych, zwłaszcza sąsiednich elementach konstrukcji. Należy również mieć na uwadze, 
że w wyniku usunięcia elementu nośnego słupa zmieni się również rozkład sił w płycie stropowej. Na Rys. 9 i 
Rys.10 przedstawiono mapy momentów zginających Mxx dla płyty nad parterem przed i po usunięciu słupa. 
W wyniku usunięcia powstaje rozciąganie dolnych włókien w płycie nad usuwanym słupem oraz następuje 
zwiększenie momentów zginających ponad słupami znajdującymi się w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca 
awarii.  

Tak samo jak w przypadku analizy belki należałoby wziąć pod uwagę możliwość uszkodzenia dowolnego 
ze słupów. Co za tym idzie, konieczne byłoby powtarzanie obliczeń do momentu osiągnięcia najbardziej 
niekorzystnych wartości sił wewnętrznych we wszystkich punktach płyty stropowej. Tak jak wyżej w przypadku 
analizy belki, dla zobrazowania zagadnienia przyjęto uszkodzenie słupa wewnętrznego.  

 
Rys. 9 Mapa momentów zginających Mxx dla płyty stropu w normalnej sytuacji eksploatacyjnej. 

 
Rys. 10 Mapa momentów zginających Mxx dla płyty stropu po usunięciu słupa. 
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Przy założeniu niedopuszczenia do zawalenia się jakiegokolwiek fragmentu stropu, można przyjąć 
koncepcję odpowiedniego wzmocnienia płyty w miejscach, gdzie nastąpił wzrost wartości sił wewnętrznych 
(częściowe dozbrojenie pasm słupowych górą oraz uciąglenie i zwiększenie ilości zbrojenia dolnego w tych 
strefach) [18]. 

4. Podejścia projektowe  

Niewątpliwie niezbędnym działaniem ku zapobieżeniu tragicznym skutkom, jakie niosą takie wypadki jest 
odpowiednie zaprojektowanie konstrukcji. W Eurokodzie 1 wymieniono dwie grupy strategii projektowania 
budynków uwzględniających możliwość wystąpienia katastrofy postępującej. 

4.1. Metody bezpośrednie 

Metoda elementu kluczowego. Typowany jest element nośny, którego zniszczenie może spowodować 
przekroczenie dopuszczalnego zakresu zniszczeń. Element ten, wg normy [5] powinno się zaprojektować w 
taki sposób, aby był w stanie przenieść obciążenie 34 kN/m2, działające na niego w dowolnym kierunku. Tak 
duży nacisk prowadzi do przewymiarowania konstrukcji, dlatego elementem kluczowym powinna być np. 
sztywna ściana trzonu usztywniającego.  

Metoda ścieżki zastępczej. Polega na poddaniu analizie zachowania się budynku w konsekwencji 
usunięcia jednego z głównych elementów nośnych. Analiza jest przeprowadzana dla różnych lokalizacji 
wybranego elementu. W ten sposób, usuwając kolejno tylko po jednym elemencie (jak słup, belka lub 
nominalny odcinek ściany), kontroluje się zmianę wytężenia pozostałych elementów i projektuje się 
odpowiednie zbrojenie. Ponadto procedura usuwania kolejnych elementów powinna być przeprowadzona 
wielokrotnie. Przepisy w tym zakresie różnią się znacznie. Według PN-EN 1991-1-7 [5] analizować należy 
skutki usuwania każdego słupa, na każdej kondygnacji niezależnie. Według wytycznych amerykańskich 
General Services Administration (GSA) [14] analizując konstrukcję metodą ścieżki zastępczej należy usunąć 
następujące podpory: 

 na parterze w pobliżu środka dłuższej ściany budynku, 

 na parterze w pobliżu środka krótszej ściany budynku, 

 na ogólnodostępnym i niekontrolowanym parterze i/lub parkingu podziemnym wewnątrz budynku 
względem obwodowej linii słupów/ścian, 

 na ogólnodostępnym i niekontrolowanym parterze i/lub parkingu w miejscu, w którym geometria rzutu 
budynku znacząco się zmienia. 

Wytyczne te nakazują usuwanie podpór tylko na parterze oraz w piwnicy. Nasuwa się zatem pytanie, jak 
postępować z wyższymi kondygnacjami.  

4.2. Metoda pośrednia 

W tym przypadku wyróżnione jest jedno podejście - metoda więzi łączacych. Polega na wytworzeniu w 
ustroju konstrukcyjnym budynku więzi łączących poszczególne elementy nośne. Ma to prowadzić do 
utworzenia się wtórnego ustroju konstrukcyjnego zapobiegającemu powstania „reakcji łańcuchowej” w efekcie 
zniszczenia jednego z elementów konstrukcji, co zapewnia budynkowi ochronę przed postępującym 
zawaleniem.  

Według [4], [13] z punktu widzenia przystosowania konstrukcji (głównie ramowej) do bezpiecznego 
przeniesienia skutków lokalnego zniszczenia oraz zabezpieczenia jej przed działaniem obciążeń wyjątkowych 
jako wymagania i warunki przy projektowaniu wymienia się:  

 prowadzenie zbrojenia wieńca w strefie słupa w celu uzyskania tzw. uciąglenia (przeprowadzenie 
zbrojenia przez słup, kotwienie zbrojenia wieńca w słupie-dla słupów skrajnych). Przy wymiarowaniu 
zbrojenia wieńców obwodowych można przyjąć założenie, że naprężenia rozciągające osiągają poziom 
wytrzymałości charakterystycznej stali. Przekrój tego zbrojenia powinien być dostateczny, aby przejąć 
siły spowodowane przez oddziaływania wyjątkowe, względnie umożliwić powstanie wtórnego ustroju 
nośnego w przypadku lokalnego uszkodzenia elementu konstrukcyjnego, 
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 kontynualność zbrojenia dolnego belki w strefie słupa – w warunkach po zniszczeniu podpory strefa 
ściskana staje się strefą rozciąganą, 

 
Rys. 9 Zachowanie się rygla ramy po „utracie” słupa [10]. 

 uciąglenie zbrojenia dolnego płyt w linii słupów, 

 uciąglenie zbrojenia słupów, gdy są one „jednokondygnacyjne”, w kierunku pionowym, 

 dwukierunkowe zbrojenie płyt stropowych, na podstawie wyników z analizy metodą ścieżki zastępczej,  

 określanie całkowitych długości słupów i belek przy założeniu powstania „układu cięgnowego”, 

 projektowanie uciąglonego zbrojenia górnego belek, aby zapewnić przenoszenie przez nie obciążeń,  

 projektowanie węzłów na obciążenia typu sejsmicznego, 

 projektowanie stropów z wykorzystaniem obwiedni nośności przy przyjęciu charakterystycznych 
wytrzymałości materiałów, 

 słupy usytuowane w przestrzeniach publicznych powinno się projektować z przyjęciem długości 
wynikającej z braku usztywnienia na przynajmniej dwóch kondygnacjach, 

 przy projektowaniu zewnętrznych rygli  należy  uwzględniać możliwość utraty podpory na najniższej 
kondygnacji. 

 dobór odpowiedniej wytrzymałości betonu i stali,  

 zapewnienie wystarczającej sztywności do ograniczenia międzypiętrowego przechylenia (ustroje 
ramowe są bardziej podatne na wychylenie w stosunku do ustrojów ściennych),  

 niezbędna ciągliwość, czyli zdolność do niesprężystych (plastycznych) odkształceń węzłów rygiel-słup 
do przejęcia obrotów, którym są poddane, 

 konieczność przeanalizowania zmiany charakteru pracy elementów składowych konstrukcji wokół 
elementu usuniętego, w sytuacji wystąpienia bardzo dużych odkształceń,  

 zabezpieczenie strefy przypodporowej przez uciąglenie zbrojenia nad słupem – podstawowym 
warunkiem jest, aby zbrojenie przechodzące nad słupem było ciągłe, w taki sposób, aby pod wpływem 
siły zbrojenie to mogło się jedynie urwać, ale nigdy nie wyrwać z konstrukcji (min. 2 pręty dolne), 

 możliwość wytworzenia plastycznych przegubów,  

 wystąpienie w pierwszej kolejności przegubów plastycznych w ryglach, przed pojawieniem się ich w 
słupach, w konstrukcji zaprojektowanej według koncepcji mocne słupy/słabe rygle (Rys. 10),  
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Rys. 10 Koncepcja żelbetowej konstrukcji budynku [10]. 

Po przyjęciu koncepcji mocny słup-słaby rygiel, przy projektowaniu budowli zagrożonych wybuchem 
ważne jest, aby był zapewniony nadmiar nośności na ścinanie w porównaniu do odpowiadającej nośności 
na zginanie. Przy działaniu przewidywanych obciążeń przy końcach rygli wytworzą się przeguby 
plastyczne [10]. 

5. Naprawa uszkodzonych elementów 

Uszkodzenie elementu konstrukcyjnego nie zawsze oznacza jego całkowitą eliminację. Bardzo często 
istnieje możliwość jego naprawy celem przywrócenia dostatecznej nośności. Obok tradycyjnych metod 
polegających na zastosowaniu stali, betonów i zapraw coraz częściej spotykane są nowoczesne metody 
naprawy konstrukcji z użyciem materiałów kompozytowych różnych typów takich jak:   

 Taśmy i maty wykonane z włókien węglowych, szklanych i aramidowych (FRP, ang. Fiber Reinforced 
Polymer); 

 Powłoki elastyczne, materiały na bazie kompozytów żywicznych; 

 Zaprawy polimerowo – cementowe o wysokiej wytrzymałości do uzupełnienia ubytków (tzw. systemy 
PCC); 

 Iniekcja, tzw. klejenie siłowe. 

Podczas wzmacniania konstrukcji metodami tradycyjnymi szczególnie ważne jest, aby właściwości 
nowego betonu były możliwie najbardziej zbliżone do betonu istniejącego. Wśród metod wzmocnienia 
podciągów można wymienić zwiększenie wysokości belki oraz zastosowanie opaski żelbetowej, naprawy 
zarysowanych płyt można dokonać z za pomocą stalowych zszywających klamer, natomiast do wzmocnień 
słupów stosuje się m.in. gorsety stalowe.   

Unowocześnioną metodą napraw konstrukcji żelbetowych jest stosowanie materiałów kompozytowych. 
Badania słupów wzmacnianych materiałami FRP wykazały, że charakteryzują się one zwiększoną ciągliwością 
i że ten rodzaj zbrojenia jest bardziej efektywny niż zbrojenie konwencjonalne uzwajające ze stali [10]. 
Stosowane taśmy mające na celu zwiększenie nośności na rozciąganie, pręty kompozytowe płytko zagłębione 
w betonowym przekroju słupa, kable – jako cięgna sprężające, opaski poprzeczne i taśmy w miejscach 
potencjalnych przegubów plastycznych oraz maty nawijane wokół elementów żelbetowych. Do wzmacniania 
stref ścinanych belek mogą być stosowane systemy kształtek L z włókien węglowych.  
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Jednym z przykładów zastosowania materiałów kompozytowych jako modyfikacji konstrukcji jest zabieg 
wzmocnienia kilku pięter w kompleksie apartamentów Bellavista – Haga w Holandii (2016r.). Niezbędne było 
zastosowanie opaski napinającej, na całej rozpiętości poszczególnych kondygnacji. Zmieniając stal 
zbrojeniową na pręty węglowe wykonano zbrojenie w górnej części stropu. 

 
Rys. 4 Wzmocnienie ramy żelbetowej [9], [10] 

6. Podsumowanie 

Przeanalizowany przykład pokazuje bezpośredni skutek działania jednego z możliwych oddziaływań 
wyjątkowych. Ze względu na rozkład sił wewnętrznych po utracie słupa i ich zwiększone wartości w 
konkretnych obszarach, normowe metody projektowania dotyczące normalnych sytuacji eksploatacyjnych nie 
są w stanie zapewnić stateczności budynku w przypadku wystąpienia oddziaływania o charakterze 
wyjątkowym. W niniejszym referacie, na podstawie różnych publikacji wymieniono podejścia projektowe 
umożliwiające powstanie wtórnego ustroju nośnego i zahamowanie zjawiska katastrofy postępującej. 
Pokazano również klasyfikację za względu na stopień zagrożenia, jakie niesie zawalenie się konstrukcji. 
Zabezpieczenie konstrukcji przed wyjątkowym zdarzeniem może jednak znacznie podnieść koszty wykonania, 
dlatego decyzja powinna być podjęta w porozumieniu projektanta z inwestorem. 
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MODELOWANIE PROCESU NASUWANIA PODŁUŻNEGO ESTAKADY NAD TORAMI 
KOLEJOWYMI W GLIWICACH Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII BIM 

INCREMENTAL LAUCHING PROCESS MODELING OF THE VIADUCT OVER THE RAILROAD  
IN GLIWICE USING BIM TECHNOLOGY 
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1. Wstęp do tematu 

W ciągu ostatnich kilku lat nastąpił gwałtowny rozwój infrastruktury drogowej w naszym kraju. 
Zbudowano wiele kilometrów nowych dróg lokalnych, krajowych, ekspresowych oraz autostrad. Na każdym  
z odcinków tych ciągów komunikacyjnych projektanci musieli zmierzyć się z rozmaitymi przeszkodami, które 
pokonano za pomocą obiektów mostowych. W przypadku przeszkód z szerokimi dolinami rzecznymi, 
terenami zalewowymi, gdzie ingerencja budowy w środowisko powinna być możliwie jak najmniejsza, czy też 
bocznicami kolejowymi, gdzie konieczne jest zachowanie ruchu kolejowego lub możliwie najkrótszy czas 
zamknięć torowych, szczególnie skuteczną i efektywna metodą wznoszenia dużych obiektów mostowych  
o wielu przęsłach jest technologia nasuwania podłużnego.  

Ponadto, w świecie inżynierii budowlanej zachodzi stopniowa rewolucja polegająca na wdrażaniu nowej 
technologii, pozwalającej na prowadzenie inwestycji w sposób bardziej zoptymalizowany. BIM, ogólnie 
tłumacząc - Building Information Modelling, czyli modelowanie informacji o budynku, to technologia 
ulepszająca sposób współpracy między podmiotami zaangażowanymi w realizację procesu budowlanego. 
Temat ten stanowi o przyszłości realizowanych projektów praktycznie w każdej gałęzi budownictwa.  
W niniejszej pracy podejmowane są zagadnienia związane z opracowaną przez autora metodą modelowania 
procesu nasuwania podłużnego estakady w ujęciu technologii BIM. Przedstawiono przedmiotową estakadę 
wraz z przygotowanym modelem BIM, etapowanie robót oraz geometryczne uwarunkowania dla zmiany 
położenia poszczególnych elementów modelu w czasie, które użyte zostały w skrypcie służącym do 
symulacji zmiany położenia elementów w zależności od etapu budowy. Zadanie wykonano 
w oprogramowaniu firmy Autodesk, tj. Autodesk Revit oraz Dynamo Studio. 

2. Informacje ogólne 

2.1. Technologia BIM 

Skrót BIM tłumaczy się jako Building Information Modeling, czyli modelowanie informacji o budynku 0. 
Praca w środowisku BIM opiera się na informacyjnym (cyfrowym) modelu budynku (Building Information 
Model), który zawiera charakterystyki pozwalające opisać odwzorowany obiekt. Zapisane informacje  
są wykorzystywane i aktualizowane w każdym etapie cyklu życia obiektu, tj. od fazy koncepcyjnej, poprzez 
cały proces projektowania i budowy, jak również na etapie użytkowania budynku. W tej fazie BIM określa się 
jako Building Information Management, czyli Zarządzanie Informacją o Budynku. W odniesieniu do mostów 
przedmiotowa technologia znana jest pod pojęciem BrIM, czyli Bridge Information Modeling (Management) 
0. 

Praca z wykorzystaniem technologii BIM polega na wprowadzaniu informacji do modelu przestrzennego 
poprzez parametryczne obiekty zawierające dane o odzwierciedlonym elemencie. Dane te dotyczą między 
innymi graficznej reprezentacji obiektu, jego właściwości geometrycznych i fizycznych, jak również 
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funkcjonalnych. W każdym etapie cyklu życia obiektu model jest rozwijany, współistnieje wraz  
z obiektem rzeczywistym (tzw. digital twin). Rozumie się przez to fakt, iż wykorzystuje się go do takich celów 
jak utworzenie projektu oraz zarządzanie nim w trakcie budowy i eksploatacji.  

Model wykonany w technologii BIM pozwala na sprawne przeprowadzenie procesu projektowego, 
poprzez integrację i kooperację wielu współpracujących środowisk, połączenie geometrii obiektu z modelem 
obliczeniowym, co wpływa na optymalny dobór kształtu elementów. Możliwa jest również stosunkowo 
wczesna i dokładna diagnoza wraz z korektą wszelkich kolizji powstałych w projekcie, zarówno w biurze jak 
i na budowie. Dzięki bezpośredniemu kontaktowi wykonawcy z projektantem i inwestorem, ze wskazaniem 
na przygotowanym modelu zaistniałego problemu i miejsca jego występowania wraz ze stosownymi 
uwagami, znacząco przyspieszone jest rozwiązywanie wszelkich powstających komplikacji w trakcie budowy 
obiektu. Z wykorzystaniem modelu BIM możliwe jest również sprawne tworzenie harmonogramów prac 
budowlanych wraz z odpowiadającym kosztorysem, natomiast na etapie użytkowania obiektu na analizę 
kosztów utrzymania oraz planowanie i zapis informwacji dotyczących wszelkich przeglądów i prac na 
obiekcie, dzięki którym inwestor może bardzo trafnie określić opłacalność całej inwestycji w czasie. W 
technologii BIM zmienia się również pojęcie dokumentacji projektowej. Rezultatem prac projektanta nie są 
już tylko papierowe archiwalia wraz z odpowiadającą im formą rysunków elektronicznych (w BIM stanowią 
one pochodną modelu), lecz cyfrowy model budynku zapisany w odpowiednim standardzie i formacie pliku. 

Technologia BIM jest rozwinięta w wielu krajach europejskich, które posiadają własne regulacje, akty 
prawne i normy dotyczące tworzenia oraz wykorzystywania modeli w procesie inwestycyjnym. Obecnie 
w naszym kraju trwają projekty pilotażowe i prace nad wdrożeniem technologii BIM, szczególnie w sektorze 
infrastrukturalnym. 

2.2. Oprogramowanie BIM w zadaniu 

Zadanie przedstawione w niniejszym opracowaniu wykonano w oprogramowaniu firmy Autodesk. 
Wykorzystano narzędzia takie jak Autodesk Revit oraz współpracujące z nim środowisko programowania 
graficznego Dynamo Studio. Główną ideą tworzenia modelu z wykorzystaniem wyżej wymienionego 
oprogramowania jest tworzenie parametrycznych rodzin odwzorowujących elementy wprowadzane do 
projektu. Każda rodzina tworzona jest w odpowiednio zdefiniowanym szablonie i zawiera szereg zmiennych 
parametrów, które pozwalają na płynne dopasowanie ich do modelu. Między każdym elementem tworzą się 
powiązania, co sprawia, że zmiana danych jednego elementu wpływa na drugi. 

Dynamo Studio jako kompatybilne z Autodesk Revit środowisko programowania graficznego stanowi 
uzupełnienie parametryzacji użytej w rodzinach. Program ten bazuje na kodzie zapisanym w postaci 
dostępnych kostek, między którymi tworzy się powiązania. Istnieje również możliwość utworzenia własnych 
poleceń przy użyciu języka programowania Python 0. Rezultatem pracy w środowisku Dynamo jest skrypt 
pozwalający na wykonywanie zadanych operacji logicznych. Przykład rodziny programu Autodesk Revit wraz 
z parametrami oraz prostego skryptu napisanego w Dynamo Studio zaprezentowano na Rys. 1. 

2.3. Opis przedmiotowej konstrukcji 

Konstrukcja, będąca przedmiotem opracowania to Estakada imienia Jana Heweliusza w Gliwicach. 
Obiekt został wybudowany w latach 2011 - 2012 przez firmę Skanska SA, na zlecenie Zarządu Dróg 
Miejskich w Gliwicach. Łączy północne dzielnice miasta z centrum oraz terenami przemysłowymi. Estakada 
przeprowadzona jest nad trasą kolejową E30 Wrocław – Gliwice – Katowice oraz kolejowym połączeniem 
z pobliskim Śląskim Centrum Logistyki (Port Gliwicki) i drogą dojazdową do rampy na bocznicy kolejowej. 

Obiekt o łącznej długości ustroju nośnego 218,9 m i szerokości płyty pomostowej 13,04 m (z gzymsami 
13,20 m) posiada pięć przęseł o rozpiętościach 35,0 + 47,0 + 45,5 + 46,0 + 42,5 m. W przekroju 
poprzecznycm stanowi skrzynkę z betonu sprężonego o zmiennej wysokości od 2,45 do 2,91 m. Rozstaw 
osiowy dźwigarów w poziomie pasów dolnych wynosi 6,1 m. Na obiekcie usytuowana jest jezdnia 
o szerokości 7,0 m wraz z opaskami bezpieczeństwa 2 x 0,5 m, jednostronnym ciągiem pieszo – rowerowym 
o szerokości 4,0 m oraz barierami ochronnymi i balustradą. Niweleta drogi na odcinku wiaduktu składa się 
z dwóch części – odcinka o stałym pochyleniu 5,94 % oraz wypukłego łuku kołowego o promieniu 2500 m. 
W rzucie poziomym obiekt usytuowany jest na prostej. Z uwagi na konieczność zachowania nieprzerwanego 
ruchu kolejowego konstrukcję wykonano przy użyciu technologii nasuwania podłużnego 0. Podstawowe 
rysunki obiektu przedstawiono na Rys. 2. 
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Rys. 1. Przykładowa rodzina słupa konstrukcyjnego wraz z dostępnymi parametrami oraz skrypt 

Dynamo Studio pozwalający na dynamiczne mnożenie liczb całkowitych 

 

 
Rys. 2. Przekrój podłużny oraz poprzeczny przedmiotowej estakady 
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Na podstawie papierowej dokumentacji projektowej wykonano kompletny model obiektu, który został 
odpowiednio przygotowany (modyfikacja rodzin ustroju nośnego) i uzupełniony o wybrane elementy 
technologiczne. Model stał się podstawą do przeprowadzenia symulacji procesu nasuwania podłużnego. 

 
Rys. 3. Widok ogólny modelu BIM przedmiotowej estakady 

3. Modelowanie procesu nasuwania podłużnego estakady w technologii BIM 

3.1. Informacje ogólne o technologii nasuwania podłużnego 

Technologia nasuwania podłużnego jest bardzo popularną metodą wznoszenia obiektów mostowych 
nad przeszkodami wymagającymi możliwie jak najmniejszej ingerencji w środowisko lub gdy konieczne jest 
zachowanie ruchu pod budowanym obiektem, a tym samym nie ma możliwości efektywnego ustawienia 
deskowania stacjonarnego dla wszystkich przęseł. Technologia posiada jednak pewne obostrzenia 
wynikające z geometrii konstrukcji w czasie nasuwania oraz jej pracy statycznej. Przede wszstkim za 
pomocą tej metody wykonuje się obiekty proste lub o stałej krzywiźnie w planie. Ponadto na czas nasuwania 
konieczne jest zaprojektowanie odpowiedniego układu sprężenia, gdyż konstrukcja przechodzi przez wiele 
faz pracy, generując zmienne układy sił w trakcie jej przemieszczania. Według założeń tej metody 
poszczególne segmenty obiektu wykonywane są na uprzednio przygotowanej wytwórni konstrukcji, 
mieszczącej się zwykle za jednym z przyczółków, a następnie po sprężeniu, za pomocą siłowników 
o napędzie hydraulicznym (rozmieszczonych zarówno w okolicy wytwórni jak i na podporach pośrednich) 
wysuwane kolejno aż do miejsca docelowego. Nieodłącznym elementem tej technologii jest dziób 
montażowy, tzw. awanbek. Pełni on funkcję naprowadzającą oraz reguluje pracę statyczną konstrukcji (w 
czasie montażu skraca się długość wystającej części betonowej pracującej jako wspornik, co wpływa na 
optymalizację przekroju konstrukcji, jak również mniejszą różnicę w efektach oddziaływań między fazą 
montażu oraz docelową. 

 
Rys. 4. Przykład montażu konstrukcji metodą nasuwania podłużnego 
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3.2. Modyfikacja rodzin segmentów ustroju nośnego 

Ideą odwzorowania metody nasuwania podłużnego estakady w technologii BIM z użyciem programu 
Autodesk Revit jest uwzględnienie zmiany położenia poszczególnych elementów w przestrzeni podczas 
postępujących etapów budowy. W tym celu modele segmentów zmieniających swoje położenie w przestrzeni 
należy tworzyć w dwóch krokach. Pierwszym z nich jest utworzenie rodziny dla danego elementu segmentu  
w szablonie „Model ogólny oparty na powierzchniach (metryczny).rft”. Element umieszcza się tak, by punkt 
bazowy przesunięcia i obrotu elementu znajdował się na początku układu współrzędnych (punkty przecięcia 
zdefiniowanych płaszczyzn i poziomów odniesienia). Tak zdefiniowana rodzina pozwala na dowiązanie 
elementu o dowolnych krzywiznach do płaszczyzn w kartezjańskim układzie współrzędnych ( 

Rys. 5). 

 

 

Rys. 5. Rodzina segmentu fazy 1 (płyta dolna ze środnikami) 

Drugim krokiem jest zagnieżdżenie przygotowanej rodziny elementu w wyjściowej rodzinie opartej na 
szablonie „Model ogólny oparty na powierzchniach (metryczny).rft”. Zabieg taki ma na celu przypisanie 
elementowi parametrów przesunięć oraz obrotów w przestrzeni euklidesowej. Na potrzeby wykonania 
zadania utworzono następujące parametry (które zobrazowano na Rys. 6): 

- Współrzędna.X_F1 – współrzędna reprezentująca przesunięcie elementu segmentu fazy 1 wzdłuż 
zadanej osi X (poziomo), umieszcza element w podanej rzędnej X, 

- Współrzędna.Z_F1 – współrzędna reprezentująca przesunięcie elementu segmentu fazy 1 wzdłuż 
zadanej osi Z (pionowo), umieszcza element w podanej rzędnej Z, 

- Obrót_F1 – obrót elementu segmentu fazy 1 wokół osi utworzonej poprzez przecięcie płaszczyzn 
odniesienia, przechodzącej przez punkt bazowy elementu, będący jednocześnie końcem linii odniesienia, do 
której przypisany jest element i kąt obrotu. 

  
Rys. 6. Zagnieżdżona rodzina segmentu fazy 1 z nadanymi parametrami oraz podgląd właściwości 

Tak przygotowane rodziny dla każdego elementu segmentów odpowiednich faz umieszcza się  
w modelu w stanie docelowym. Istniejące w modelu głównym segmenty ustroju nośnego zostały utworzone  
w szablonie „Model ogólny adaptacyjny (metryczny).rft”. Elementom odwzorowanym w tym szablonie nie 
można przypisać parametrów przesunięć oraz obrotów. Ponadto nie ma możliwości umieszczenia ich jako 
rodzina zagnieżdżona w docelowym szablonie, w związku z czym dokonano ich modyfikacji, postępując 
według opisanej metody, a następnie umieszczając ponownie w stanie docelowym modelu głównego. 

Każdy kolejny segment, powstający w następnych fazach budowy jest dodany do modelu głównego  
w oparciu o płaszczyznę poprzedniego elementu. Na przykład – na elementach segmentu fazy 1 oparte są 
awanbek (z przodu) i elementy segmentu fazy 2 (z tyłu). To oznacza, że parametry położenia w przestrzeni 
należy wyznaczyć tylko dla elementów segmentu fazy 1. Elementy pozostałych segmentów będą 
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zachowywać się (przemieszczać oraz obracać) analogicznie do elementów segmentu fazy 1. Segment ten 
będzie „ciągnąć” za sobą cały ustrój w fazie budowy na bazie omówionych parametrów. 

3.3. Etapowanie robót w programie Autodesk Revit 

Korzystając z przygotowanego modelu głównego, dla każdego z elementów przypisano odpowiedni etap 
wykonania. Odwzorowanie poszczególnych faz budowy oparto na dokumentacji projektowej 0. Symulację 
etapowania utworzono na modelu w fazie docelowej, do któgego dodano urządzenia technologiczne. W 
poniższej tabeli zaprezentowano poszczególne etapy zadane w programie wraz z opisem, które 
zobrazowano na Rys. 7. 

Tabela 1. Etapy robót przypisane do elementów modelu 

 

 
Rys. 7. Schemat budowy obiektu 

3.4. Uwarunkowania geometryczne procesu nasuwania podłużnego estakady w technologii BIM, 
podstawy skryptu w środowisku Dynamo Studio 

Przeprowadzenie symulacji procesu nasuwania podłużnego estakady w technologii BIM jest możliwe 
dzięki ustaleniu zmiany parametrów położenia elementów w przestrzeni. Z uwagi na sposób umieszczania 
kolejnych elementów w modelu głównym (punkt 0 opracowania) konieczne jest rozpoznanie punktów 
przesunięcia i kątów obrotu tylko dla elementów startowego segmentu fazy 1. Założono, że współrzędne 
przesunięcia (Współrzędna.X_F1) zostaną odczytane na bazie dokumentacji projektowej 0, a następnie 
wprowadzone do skryptu w środowisku Dynamo Studio. Pozostałe parametry (Współrzędna.Z_F1 oraz 
Obrót_F1) opracowane zostaną automatycznie dzięki działaniom skryptu. Odczytane parametry 
w przestrzeni globalnej zaprezentowano na Rys. 8. 

Etap Dodany Element Modelu / Akcja

Etap Realizacji 0 Podpory Stałe + Montaż Urządzeń Technologicznych

Etap Realizacji 1a Płyta Dolna + Środniki Segmentu Fazy 1

Etap Realizacji 1b Płyta Górna Segmentu Fazy 1

Etap Realizacji 1c Cokół Kotw iący Aw anbek

Etap Realizacji 1d Aw anbek

Etap Realizacji 2a Przesunięcie Segmentu Fazy 1

Etap Realizacji 2b Płyta Dolna + Środniki Segmentu Fazy 1

Etap Realizacji 2c Płyta Górna Segmentu Fazy 1

Etap Realizacji 11a Przesunięcie Segmentu Faz 1 - 10

Etap Realizacji 11b Płyta Dolna + Środniki Segmentu Fazy 11

Etap Realizacji 11c Płyta Górna Segmentu Fazy 11

Etap Realizacji 12 Przesunięcie Segmentu Faz 1 - 11

Etap Realizacji 13 Ścianki Żw irow e Przyczółków  + Demontaż Urządzeń Technologicznych

Etapy Realizacji 3a/3b/3c - 10a/10b/10c Analogicznie Do Etapu 2a/2b/2c
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Rys. 8. Schemat wyznaczonych współrzędnych dla każdego etapu budowy w odniesieniu do segmentu 

powstałego w fazie 1 

Podczas odczytu współrzędnej położenia pionowego oraz kąta obrotu elementu wykorzystano 

geometrię osi bieżni wczytanej do środowiska Dynamo Studio. Dzięki przecięciu z osią pionowych 
płaszczyzn przechodzących przez punkty współrzędnej poziomej możliwe jest odczytanie współrzędnej 
pionowej umieszczenia elementu. W przypadku odczytu kąta obrotu skorzystano ze stycznej do osi bieżni 
utworzonej w punkcie umieszczenia elementu.  Oś o promieniu 2497,425 m, z uwagi 
na jej ukształtowanie pokrywa się z dolną płaszczyzną płyty dolnej w 
istniejącym modelu. Zauważono jednak, że płaszczyzna na której 
oparta jest rodzina segmentu nr 1 łącząca dwa skrajne punkty 
elementu (przy założeniu, że oba skrajne punkty zlokalizowane są 
na osi bieżni) nie pokrywa się ze styczną, a ona sama tworzy z płaszczyzną 
umieszczenia elementu stały kąt φp niezależnie od jego położenia. Skrypt ma 
możliwość odczytu kąta między płszczyzną globalnego układu współrzędnych a 
styczną φs, zatem kąt określany mianem „Obrót_F1” jest różnicą zapisaną we wzorze (1). Dla każdego 
etapu nasuwania podłużnego estakady zaprogramowany skrypt nadpisuje przywołane parametry rodziny, 
dzięki czemu segmenty ustroju nośnego mogą zmieniać swoje położenie. 

Rys. 9. Zasada ustalania kąta obrotu elementu 

 φ = 𝜑
𝑠

− 𝜑
𝑝
 (1) 

gdzie: 

φ – właściwy kąt obrotu elementu, odpowiadający parametrowi „Obrót_F1”, 

𝜑𝑠– kąt między płaszczyzną globalnego układu współrzędnych i płaszczyzną utworzoną przez 

styczną w punkcie umieszczenia elementu,  

𝜑𝑝– kąt między płaszczyzną utworzoną przez styczną w punkcie umieszczenia elementu oraz 

płaszczyzną umieszczenia elementu. 

3.5. Działanie skryptu w środowisku Dynamo Studio w połączeniu z programem Autodesk Revit 

Podstawą działania skryptu jest wprowadzenie do środowiska Dynamo współrzędnych poziomych 
segmentu nr 1 (wg Rys. 8) oraz osi bieżni, na której odbywać się będą operacje matematyczne. Punkty po 
przeskalowaniu na procentowy udział w długości prostej, odwzorowane zostają na projekcji osi bieżni 
utworzonej przez jej rzutowanie na płaszczyznę poziomą (Rys. 10). W następnej kolejności poprzez dodanie 
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do każdego z punktów szeregu płaszczyzn otrzymuje się ich odwzorowanie na krzywej osi bieżni. Pomiar 
dystansu pomiędzy punktem na krzywej oraz punktem na jej projekcji stanowi współrzędną pionową 
elementu (Współrzędna.Z_F1). Dalsza praca skryptu polega na utworzeniu wektorów równoległych do 
stycznej w każdym punkcie krzywej. Dzięki tej operacji możliwy jest pomiar kąta między każdym utworzonym 
wektorem oraz wektorem utworzonym przez projekcję osi na płaszczyźnie poziomej. Operacja zwraca kąt 
φs, opisany w punkcie 0, który po odjęciu stałego kąta φp, zwraca parametr Obrót_F1. Należy nadmienić, że 
skrypt wykonując operacje matematyczne i logiczne tworzy listy, z których można następnie wybrać żądaną 
pozycję. 

Drugą część skryptu stanowią dane wprowadzane przez projektanta, czyli wybór aktualnego etapu 
realizacji. Skrypt odczytuje z programu wprowadzone etapy realizacji, które następnie przetwarza w listę. 
Suwak pozwala na wybór konkretnego etapu z listy. Etap ten zostanie później wczytany do programie 
Autodesk Revit. Po ustawieniu odpowiedniego etapu w skrypcie wyświetli się podgląd jego nazwy, natomiast 
w programie ustawiony zostanie odpowiadający etap w widoku (Rys. 11). Ponadto w widoku pojawią się lub 
przemieszczą elementy utworzone w danym etapie realizacji. 

 
Rys. 10. Zrzut ekranu przedstawiający dane wejściowe i pobranie geometrii osi bieżni  

 
 

 

Rys. 11. Zrzut ekranu przedstawiający wybór aktualnego etapu 
realizacji 

 

Skrypt łączy wyznaczone parametry geometryczne z wyborem etapu za pomocą szeregu funkcji 
warunkowych zawartych w kostce „Test Logiczny – Wybór Etapu”. Zasadą jej działania jest filtracja i wybór 
aktualnego położenia elementów w zależności od wybranego etapu. Utworzenie takiej kostki jest konieczne  
z uwagi na fakt, iż w modelu istnieje łącznie 36 etapów realizacji, a tylko 11 z nich to etapy, w których 
przemieszczają się elementy w modelu. Kostka ta zwraca element z list parametrów geometrycznych, który 
zostanie następnie przypisany do rodziny elementu segmentu 1 Rys. 12. Jak wspomniano w punkcie 0,  
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za elementami segmentu 1 podążają elementy pozostałych segmentów, co jest wynikiem wzajemnych 
powiązań za pomocą płaszczyzn umieszczenia (na sąsiednim elemencie). 

3.6. Efekt prac 

Efektem prac jest symulacja procesu nasuwania podłużnego estakady z uwagi na geometryczne 
uwarunkowania na parametrycznych modelach ogólnych w programie Autodesk Revit z użyciem środowiska 
Dynamo Studio. Na Rys. 13 zaprezentowano przykład działania skryptu. Etap 1d zawiera gotowy segment 
fazy 1 ustroju nośnego wraz z awanbekiem. W etapie 2c przygotowana konstrukcja zostaje przesunięta, 
tworząc miejsce pod betonowanie kolejnego segmentu fazy 2. Każdy kolejny etap to powtórzenie sekwencji 
aż do nasunięcia całego ustroju nośnego na miejsce docelowe. 

 
Rys. 12. Zrzut ekranu przedstawiający przypisanie 

parametrów do rodziny elementów 

 

 

 

 

 

Rys. 13. Przykładowe wizualizacje efektu prac (Etap Realizacji 1d oraz Etap Realizacji 2a) 

4. Podsumowanie i wnioski 

Według zaproponowanej przez autora metody, modelowanie obiektów mostowych wykonywanych  
w technologii nasuwania podłużnego w oprogramowaniu wspierającym BIM (w przypadku referatu – 
Autodesk Revit) należy rozpocząć od stanu docelowego. Po wykonaniu modelu głównego, przeprowadzeniu 
etapowania robót oraz wczytaniu do skryptu odpowiednich danych, można przeprowadzić wizualizację 
budowy. Referat przedstawia geometryczne podejście metody na tzw. modelach ogólnych. Należy jednak 
pamiętać, że istnieje możliwość odwzorowania elementów wraz ze zbrojeniem oraz sprężeniem 
w poszczególnych fazach. Odwzorowania takie mogą służyć dla wielu rodzajów zadań, szczególnie dla 
projektantów, celem sprawdzenia kolizji, czy też automatycznej generacji modelu obliczeniowego każdego 
z etapów w powiązaniu z programem MES. Ponadto możliwe jest dodanie ścieżki czasu i stworzenie 
harmonogramu robót wraz kosztorysem, który w trakcie budowy wraz z modelem może być aktualizowany 
i uzupełniany o dodatkowe informacje. 
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1. Wprowadzenie 

Przebicie występuje w miejscach, w których lokalnie działająca siła skupiona jest przyłożona do 
płaskiego elementu konstrukcyjnego (płyta stropowa, płyta/stopa fundamentowa). Zjawisko to zachodzi 
poprzez działanie naprężeń ścinających, na które składają się siła przebijająca oraz momenty zginające. 
Jeżeli naprężenia te są większe od nośności na przebicie przez ścinanie dla płyt bez zbrojenia 
poprzecznego na rozważanym obwodzie, konieczne jest zastosowanie wzmocnienia powierzchni 
przysłupowej. W konstrukcjach szkieletowych, w których wykorzystywane są połączenia typu płyta-słup, 
należy sprawdzić wytrzymałość strefy przysłupowej z uwagi na przebicie. 

Istnieje kilka sposobów zwiększenia nośności połączeń typu płyta-słup na przebicie od obciążeń 
grawitacyjnych – np. zwiększenie strefy przypodporowej i jej grubości (tzw. głowice) (wpływa to negatywnie 
na estetykę oraz na względy praktyczne, dlatego takie zabiegi można stosować np. w halach garażowych), 
wykorzystanie betonu o wyższej klasie wytrzymałości lub zastosowanie betonu ze zbrojeniem rozproszonym 
(fibrobeton) i/lub zwiększenie grubości płyty (bardzo kosztowne). Kompromisowym rozwiązaniem, między 
dwoma wcześniej wymienionymi propozycjami, jest wykorzystanie zbrojenia poprzecznego. Jest to 
najczęstsza forma wzmocnienia stref przypodporowych na przebicie. Istnieje szeroka gama rodzajów 
zbrojenia z uwagi na przebicie. W niniejszej pracy dokonano przeglądu poszczególnych systemów 
stosowanych w praktyce. Na skuteczność zwiększenia nośności połączenia w postaci zbrojenia 
poprzecznego wpływa wiele czynników (m.in. stopień zbrojenia poprzecznego, zakotwienie). W artykule 
omówiono najistotniejsze składowe wpływające na wytrzymałość połączeń typu płyta-słup z na przebicie. 

W zależności od zastosowanej metody wymiarowania otrzymuje się różne rezultaty dotyczące 
wytrzymałości i poziomu wytężenia elementu konstrukcyjnego. Przekłada się to bezpośrednio na 
bezpieczeństwo konstrukcji. Nie inaczej jest w przypadku projektowania z uwagi na przebicie. W pracy 
omówiono istotne kwestie dotyczące wymiarowania na przebicie według Eurokodu 2 (EC2) [1], ACI 318-14 
[2], Model Code 2010 (MC2010) [3]. Podano wzory dotyczące nośności, sposoby określania obwodów 
kontrolnych oraz minimalne i maksymalne odległości poszczególnych obwodów zbrojenia. 

W projektowaniu ustrojów nośnych wykorzystujących połączenia typu płyta-słup istotna jest świadomość 
wpływu rozkładu obciążeń użytkowych na rozważanej płycie, gdyż od tego w dużej mierze zależą wartości 
ugięć i sił wewnętrznych, które wykorzystywane są do wymiarowania. W pracach [4], [5], [6] został dokładniej 
omówiony ten problem. Tutaj zostało to jedynie zasygnalizowane. 
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2. Zbrojenie poprzeczne jako wzmocnienie strefy przypodporowej na przebicie 

Systemy zbrojenia poprzecznego na przebicie różnią się między sobą efektywnością działania, 
sposobem i poziomem trudności montażu, ceną. W praktyce każdy rodzaj zbrojenia poprawia wytrzymałość 
połączenia z uwagi na to zjawisko – z mniejszym bądź większym powodzeniem. Według [7] zbrojenie na 
przebicie polepsza także ciągliwość złącza, czyli zdolność do znacznych odkształceń przed osiągnięciem 
stanu granicznego nośności (SGN), co pozwala na większą redystrybucję sił wewnętrznych. W dalszej 
części artykułu dokonano przeglądu wybranych rodzajów zbrojenia na przebicie oraz omówiono czynniki, 
które wpływają na efektywność zbrojenia poprzecznego w zwiększaniu wytrzymałości połączenia. 

2.1. Zbrojenie poprzeczne z uwagi na przebicie - przegląd 

Strzemiona W praktyce można spotkać się ze strzemionami pojedynczymi (Rys.1a), zamkniętymi 
(Rys.1b,c), wielokrotnymi (Rys.1d). Charakteryzują się one wysoką efektywnością zwiększenia nośności 
elementu na przebicie (wg [8] – 1,5-krotnie). Można je montować w elemencie niezależnie od zginanego 
zbrojenia (Rys.1b) (montaż gotowych wkładek składających się z podłużnych prętów narożnych, do których 
przywiązane/przyspawane są strzemiona) lub poprzez dowiązywanie strzemion do prętów zbrojenia na 
zginanie (Rys.1c) (jest to dość pracochłonne i kłopotliwe rozwiązanie, ale skuteczniejsze, jeżeli chodzi 
o nośność połączenia na przebicie). Stosowanie tego rodzaju wzmocnień jest stosunkowo tanie, natomiast 
trzeba pamiętać, że pracochłonność układania przekłada się na wzrost kosztów robocizny. 

Drabinki Kształtem przypominają, jak sama nazwa wskazuje, drabinę (Rys.1e). Montowane w formie 
wkładów między pręty zbrojenia zginanego. Na plac budowy przyjeżdżają już jako elementy gotowe do 
wbudowania, co znacząco przyspiesza pracę. Ich efektywność jest zadawalająca, a koszty tego systemu 
zbrojenia poprzecznego są niewielkie. 

Pręty odgięte Pręty ukształtowane są tak, aby były mniej więcej prostopadłe do rysy powstałej na skutek 
przebicia. (Rys.1f) Dowiązywane są do zbrojenia zginanego płyty. W przypadku konieczności zwiększenia 
stopnia zbrojenia poprzecznego, stosując ten rodzaj zbrojenia dochodzi do dużego nagromadzenia zbrojenia 
w przekroju słupa. Stosowanie prętów odgiętych jest tanie, montaż nie jest skomplikowany. 

Bolce montowane w gotowych płytach (Rys.1g) Stosowane raczej w formie wzmocnienia płyty na 
przebicie, gdy następuje awaria (zarysowanie). Takie rozwiązania są kosztowne. Warto zwrócić uwagę, że 
aby zamontować bolce trzeba mieć dostęp do górnej i dolnej krawędzi płyty, co nie zawsze jest możliwe. 

Poniżej omówiono dokładniej dwa rodzaje zbrojenia na przebicie, które według autorów tej pracy 
zasługują na szczególną uwagę. 

 

Rys.1. Rodzaje zbrojenia poprzecznego na przebicie - opis w tekście powyżej [9] 

Trzpienie (bolce) dwugłówkowe (Rys.2a) Autorzy zdecydowali się, aby bliżej przyjrzeć się temu systemowi 
zbrojenia, ponieważ jest on bardzo często wykorzystywany na placach budowy. Tego rodzaju zbrojenie 
poprzeczne montowane jest głównie od góry, już po ułożeniu zbrojenia głównego. System ten pozwala na 
łączenie wielu bolców do płaskowników lub listew montażowych, w zależności od rozwiązania stosowanego 
przez producenta. Bolce przeważnie wykonane są ze stali żebrowanej. Średnica główek (dA) jest trzy razy 
większa od średnicy trzpieni (Rys.2a), co znacząco wpływa na zakotwienie zbrojenia i nośność połączenia. 
W elemencie tworzy się kratownica przestrzenna mogąca przenieść duże obciążenia. Normy ACI 318-14 [2] 
oraz Model Code 2010 [3] uwzględniają ten rodzaj zbrojenia poprzecznego w procedurze wymiarowania na 
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przebicie, zaś EC2 [1] tego nie robi. Na starym kontynencie obowiązują Europejskie Aprobaty Techniczne 
(ETA), w których przedstawione są niezależne metody wymiarowania na przebicie w nawiązaniu do EC2 [1] 
(podobnie było z polską normą PN-B-03264 [10], którą także uzupełniono o Polską Aprobatę Techniczną). 
Istnieją jednak różnice – np. EC2 [1] wymaga, aby płyta miała grubość minimum 20 cm (dla strzemion i prętów 
odgiętych), zaś wg ETA jest to minimum 18 cm (dla bolców dwugłówkowych), ETA wprowadza podział na 
podobszary C i D, gdzie w EC2 [1] nie ma o tym mowy. Zbrojenie w postaci trzpieni dwugłówkowych jest 
bardzo efektywne, gdyż przyjmuje się, że jego zastosowanie skutkuje ok. dwukrotnym wzrostem nośności (wg 
[8]) połączenia na przebicie. Jest to jednak rozwiązanie dosyć drogie, ale bardzo wygodne i dlatego cieszy się 
tak dużą popularnością. 

Ciągła obręcz stalowa o wysokiej wytrzymałości Jest to ciekawa alternatywa dla obecnie stosowanych 
rodzajów wzmocnień, która została przedstawiona w [11]. Obręcz wykonana jest ze stali wysokiej 
wytrzymałości (fy=500MPa). Początkowo taka obręcz była wykorzystywana jako zbrojenie poprzeczne belek 
i słupów. Autorzy [11] postanowili sprawdzić skuteczność ciągłej obręczy jako zbrojenia na przebicie. 
Okazało się, że otrzymane rezultaty są zadawalające. Z badań wynika [11], że ciągłe obręcze o wysokiej 
wytrzymałości pozwalają na większą odkształcalność elementu po jego zarysowaniu w porównaniu do 
tradycyjnych strzemion przy zachowaniu tego samego stopnia zbrojenia. Istotne jest to, aby zbrojenie było 
prawidłowo zakotwione. W celu uzyskania lepszej pracy połączenia, umieszcza się je osobno, bez 
angażowania zbrojenia zginanego płyty (co także przyspiesza wykonanie). Na Rys.2b widać, że obręcz 
o skoku s jest dowiązana/dospawana do podłużnych, dodatkowych prętów. Wyniki testów pokazały, że 
obręcze te dobrze sprawdzają się jako zbrojenie na przebicie płyt i pozwalają na uniknięcie lub 
zminimalizowanie rozwarstwienia (delaminacji) między zbrojeniem zginanym (więcej o rozwarstwieniu 
w p. 2.2). 

 
Rys.2a. (po lewej) Trzpienie (bolce) dwugłówkowe [12] 

Rys.2b. (po prawej) Ciągła obręcz stalowa o wysokiej wytrzymałości [11] 

2.2. Czynniki dotyczące zbrojenia wpływające na wytrzymałość strefy przysłupowej na przebicie 

Odpowiednie zamontowanie zbrojenia oraz zakotwienie jest bardzo ważnym czynnikiem, który znacząco 
wpływa na nośność połączeń wrażliwych na przebicie. Według [11] jeżeli zbrojenie na przebicie zostanie 
umieszczone bez żadnej ingerencji w zbrojenie zginane płyty, może wystąpić rozwarstwienie (delaminacja) 
między zbrojeniem na przebicie i zginanie, co znacznie pogorszy wytrzymałość połączenia. W pracy [13] 
zwrócono uwagę na problemy z odpowiednim zakotwieniem zbrojenia montowanego w gotowych płytach 
(post-installed shear reinforcement). W zaprezentowanym w [13] przykładzie doszło do zniszczenia 
połączenia spowodowanego przebiciem, chociaż obciążenie próbki badawczej było relatywnie niskie, 
a zbrojenie poprzeczne nie osiągało swojej nośności. Powodem było nieodpowiednie zakotwienie 
zamontowanego w gotowej płycie wzmocnienia. Gdyby zakotwienie było poprawne, wytrzymałość 
połączenia byłaby znacznie większa. Na warunki zakotwienia mają wpływ poprzeczne naprężenia 
i pęknięcia powodowane zginaniem. 

Stopień zbrojenia na przebicie to kolejny istotny czynnik wpływający na efektywność zbrojenia 
i wytrzymałość stref przysłupowych z uwagi na przebicie. Na podstawie wniosków z badań opublikowanych 
w [11] wynika, że przy małym stopniu zbrojenia na przebicie połączenie ulega zniszczeniu przez znaczny 
spadek wytrzymałości betonu spowodowany zarysowaniem – im większe rozwarcie rysy, tym większy 
spadek. W sytuacji zastosowania niskiego stopnia zbrojenia to beton głównie pracuje na przebicie, a stal 
zbrojeniowa nie osiąga granicznej wartości odkształcenia. Natomiast w przypadku dużej ilości zbrojenia 
poprzecznego nośność połączenia wzrasta. W takim przypadku zniszczenie połączenia wynika 
z uplastycznienia zbrojenia na przebicie. W [13] stwierdzono, że po przekroczeniu wartości granicznej 
stopnia zbrojenia poprzecznego, wytrzymałość na przebicie jest niezależna, ponieważ jest związana ze 
zniszczeniem betonu między licem słupa a zbrojeniem poprzecznym. 
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Na nośność na przebicie połączenia typu płyta-słup wpływa także stopień zbrojenia zginanego. 
Połączenia, których wytrzymałość zależy głownie od przebicia, charakteryzują się zwykle niewielkimi 
odkształceniami. Jest to możliwe m.in. dzięki zbrojeniu z uwagi na zginanie płyty. Jeżeli stopień zbrojenia 
zginanego byłby zbyt niski, to płyta miałaby zdolność do nadmiernych deformacji. W [14] opisano wpływ 
niskiego stopnia zbrojenia na zginanie płyty na wytrzymałość połączenia na przebicie dla elementów 
wykonanych z betonów zwykłych oraz wysokiej wytrzymałości (BWW). Okazuje się, że w takim przypadku, 
w którym występuje przebicie, zniszczenie następuje wcześniej od uplastycznienia się stali zginanej. 
Zniszczenie to bardzo przypomina zniszczenie od przebicia. Można je jednak odróżnić za pomocą 
obserwacji rys. Pęknięcia przy uszkodzeniu od zginania mają kształt kołowo-promienisty, zaś rysy od 
przebicia są zwykle równoległe do krawędzi słupa [14]. 

Ostatnim omówionym czynnikiem jest wpływ położenia pierwszego obwodu zbrojenia na przebicie. 
W normach projektowych zawarte są wytyczne dotyczące optymalnej odległości pierwszego obwodu 
zbrojenia poprzecznego od lica słupa – podaje się minimalną/maksymalną odległość (patrz: p. 3.4). Wg [13] 
jest to istotne ze względu na fakt, że siła w betonie w strefie wokół kolumny zależy właśnie od odległości 
ścinanego zbrojenia, a także od jego prawidłowego zakotwienia. W sytuacji, gdy dystans od zbrojenia na 
przebicie do krawędzi podpory jest niewystarczający, wzmocnienie nie jest efektywne ze względu na 
niewłaściwy rozwój siły w zbrojeniu przez zbyt małe odkształcenia. 

3. Metody wymiarowania na przebicie wg wybranych norm projektowych 

W poprzednich częściach artykułu zawarto informacje dotyczące rodzajów zbrojenia poprzecznego 
z uwagi na przebicie oraz czynniki, które wpływają na skuteczne zwiększenie nośności połączenia słupa 
i płyty. Sprawdzenie czy zbrojenie na przebicie jest konieczne, a jeżeli tak, to jaka ilość zbrojenia jest 
potrzebna, wyznacza się z procedur wymiarowania, które są zawarte w normach projektowych. 
Poszczególne procedury normowe różnią się między sobą, a więc otrzymane rezultaty obliczeń mogą być 
mniej lub bardziej odmienne. W niniejszej pracy omówiono niektóre wytyczne dot. wymiarowania na 
przebicie według norm: Eurokod 2 (EC2) [1], ACI 318-14 [2], Model Code 2010 (MC2010) [3]. 

3.1. Istotne informacje dotyczące wybranych norm 

W wybranych normach procedura wymiarowania na przebicie, co do zasady, jest taka sama. Na 
początku sprawdza się nośność połączenia bez zbrojenia poprzecznego – na przebicie pracuje sam beton. 
Jeżeli ta nośność nie spełnia oczekiwań, czyli działające naprężenia ścinające w połączeniu są większe od 
nośności na przebicie samego betonu, należy zastosować zbrojenie z uwagi na przebicie. Różnice pojawiają 
się w samych wzorach oraz w podejściach do obliczeń. Poniżej przedstawiono istotności dotyczące procedur 
wymiarowania na przebicie w trzech ww. normach. 

Eurokod 2 (EC2) [1] Jest ona najczęściej stosowaną normą projektową w Polsce wykorzystywaną przy 
projektowaniu konstrukcji z betonu. EC2 [1] uwzględnia wpływ efektywności zbrojenia za pomocą 
współczynnika kmax, który niejako sprowadza wytrzymałość płyty zbrojonej poprzecznie do wielokrotności 
wytrzymałości płyty bez takiego zbrojenia. Wartość tego współczynnika zależy od rodzaju zastosowanego 
rodzaju zbrojenia na przebicie. Zalecaną wartością podaną w EC2 [1] jest 1,5, natomiast może być ona 
wyższa, jeżeli wskazują na to wyniki badań dot. danego rodzaju zbrojenia (np. dla trzpieni dwugłówkowych 
można przyjąć 1,9 – wg [13]). W EC2 [1] nie uwzględnia się wpływu rodzaju zbrojenia na przebicie. Brak ten 
jest uzupełniany przez Europejskie Aprobaty Techniczne (ETA). Ponadto EC2 [1] uwzględnia efekt skali 
w formie współczynnika k, którego maksymalna wartość wynosi 2,0. Współczynnik ten znajduje zastosowanie 
we wzorze na obliczeniową wytrzymałość betonu na przebicie (wzór (2)) oraz przy obliczaniu ścinania. 

ACI 318-14 [2] Amerykańska norma do projektowania konstrukcji betonowych znana i ceniona na całym 
świecie. Często jest zestawiana i porównywana z innymi normami, co potwierdza niezliczona ilość polskich 
i zagranicznych publikacji. Wytyczne ACI 318 [2] dotyczące przebicia uwzględniają różne rodzaje zbrojenia 
poprzecznego – strzemiona, trzpienie dwugłówkowe, stalowe głowice. Norma ta określa także wartość graniczną 
naprężenia ścinającego w zależności od rodzaju zbrojenia na przebicie. ACI 318 [2] nie uwzględnia w równaniach 
efektu skali oraz wpływu zbrojenia zginanego przy wyznaczaniu wytrzymałości na przebicie, co zauważono 
w [14]. Nie wprowadza także maksymalnej wartości wytrzymałości betonu na ściskanie. Natomiast dla przebicia 

czynnik √𝑓𝑐
′ ≤ 0,70 𝑀𝑃𝑎 (100 𝑝𝑠𝑖). Jeżeli przewidziano zastosowanie zbrojenia poprzecznego na przebicie to wg 

ACI 318-14 [2] musi ono przenieść co najmniej 50% siły przebijającej. 
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Model Code 2010 [3] Najbardziej kompleksowa norma dotycząca konstrukcji betonowych, która została 
wydana przez “The International Federation for Structural Concrete”. W przypadku wymiarowania na 
przebicie norma ta oparta jest na Teorii Krytycznej Rysy Ścinającej (z ang. Critical Shear Crack Theory 
(CSCT)) opracowanej przez A. Muttoni’ego. CSCT stwierdza, że wytrzymałość płyty na przebicie bez 
zbrojenia poprzecznego jest funkcją rozwarcia krytycznej rysy, która jest proporcjonalna do iloczynu obrotu 
płyty i efektywnej wysokości płyty [13]. Procedura MC2010 [3] zawiera cztery poziomy przybliżania wartości 
kąta obrotu płyty, tj.: pierwszy poziom wykorzystywany jest do wstępnego oszacowania nośności, drugi 
poziom stosowany jest przy projektowaniu, trzeci lub czwarty poziom znajduje zastosowanie przy 
ekspertyzach [15]. Pierwotnie teoria ta dotyczyła jedynie samego betonu, ale została rozszerzona przez 
F. Ruiza i A. Muttoni’ego o zastosowanie tej teorii także dla płyt ze zbrojeniem z uwagi na przebicie. 
W MC2010 [3], podobnie jak w ACI 318-14 [2], bierze pod uwagę rodzaj zbrojenia poprzecznego na 
przebicie (zamknięte strzemiona, pręty odgięte, trzpienie dwugłówkowe). CSCT uwzględnia również 
bezpośrednio efekt skali (zmniejszona jednostkowa wytrzymałość na przebicie w przypadku grubszych płyt). 
Analogicznie do ACI 318 [2], w MC2010 [3] wymaga się, aby w przypadku zastosowania zbrojenia na 
ścinanie przenosiło ono minimum 50% siły przebijającej. 

3.2. Wyznaczanie nośności połączenia typu płyta-słup z uwagi na przebicie 

Według Eurokodu 2 (EC2) [1] 

Obliczeniowa wartość naprężeń ścinających 

 𝜐𝑅𝑑,𝑐 < 𝜐𝐸𝑑 =
𝛽∙𝑉𝐸𝑑

𝑢1∙𝑑
 (1) 

gdzie: 

𝛽 – współczynnik uwzględniający wpływ momentów zginających w naprężeniach ścinających 

𝑉𝐸𝑑 – obliczeniowa wartość siły przebijającej 
𝑢1 – podstawowy obwód kontrolny (tj. w odległości 2d od lica słupa) 

𝑑 = 0,5(𝑑𝑦 + 𝑑𝑧) – wys. użyteczna przekroju jako średnia arytmetyczna z obu ortogonalnych kier. 

Maksymalna wytrzymałość betonu na przebicie przez ścinanie w płycie stropowej 

 𝜐𝑅𝑑,𝑐 = 𝑚𝑎𝑥 {
𝐶𝑅𝑑,𝑐 ∙ 𝑘 ∙ (100 ∙ 𝜌𝑙 ∙ 𝑓𝑐𝑘)

1

3 + 𝑘1 ∙ 𝜎𝑐𝑝
𝜐𝑚𝑖𝑛 + 𝑘1 ∙ 𝜎𝑐𝑝

 (2) 

gdzie: 

𝐶𝑅𝑑,𝑐 = 𝐶𝑅𝑘,𝑐/𝛾𝑐 = 0,18/𝛾𝑐 – współczynnik korelacji między wytrzymałością na ścinanie i ściskanie 

𝑘 = 1 + (200/𝑑)0,5 ≤ 2,0 – uwzględnienie efektu skali 

𝜌𝑙 = (𝜌𝑙𝑦 ∙ 𝜌𝑙𝑧)
0,5
≤ 0,02 – stopień zbrojenia na zginanie 

𝑓𝑐𝑘 – charakterystyczna wytrzymałość betonu na ściskanie po 28 dniach 

𝑘1 = 0,1  
𝜎𝑐𝑝 = 0,5(𝜎𝑐𝑦 + 𝜎𝑐𝑧) – śred. arytmetyczna z napr. norm. w betonie w przekroju kryt. w kier. y i z 

𝜐𝑚𝑖𝑛 = 0,035 ∙ 𝑘
1,5 ∙ 𝑓𝑐𝑘

0,5
  

Wytrzymałość połączenia z uwzględnieniem zbrojenia poprzecznego 

 𝜐𝑅𝑑,𝑐𝑠 = 𝑚𝑖𝑛 {
0,75 ∙ 𝜐𝑅𝑑,𝑐 + 1,5 ∙

𝑑

𝑠𝑟
∙ 𝐴𝑠𝑤 ∙ 𝑓𝑦𝑤𝑑,𝑒𝑓 ∙

1

𝑢1∙𝑑
∙ 𝑠𝑖𝑛 𝛼

𝑘𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝜐𝑅𝑑,𝑐
 (3) 

gdzie: 

𝜐𝑅𝑑,𝑐 - maksymalna wytrzymałość betonu na przebicie przez ścinanie 

𝑠𝑟 – promieniowy rozstaw obwodów zbrojenia na ścinanie (przebicie) 

𝐴𝑠𝑤 – pole powierzchni jednego obwodu zbrojenia na ścianie dookoła słupa 
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𝑓𝑦𝑤𝑑,𝑒𝑓 = 250 + 0,25 ∙ 𝑑 ≤ 𝑓𝑦𝑤𝑑 – efektywna wytrzymałość obl. zbrojenia na ścianie przy przebiciu 

𝛼 – oznacza kąt między zbrojeniem na ścinanie i płaszczyzną płyty 
𝑘𝑚𝑎𝑥 – współczynnik uwzględniający efektywność rodzaju zbrojenia (zalecana wart: 1,5) 

Maksymalna wytrzymałość na ścinanie przy przebiciu na obwodzie słupa 

Spełniona musi być nierówność: 

 𝜐𝐸𝑑 =
𝛽∙𝑉𝐸𝑑

𝑢0∙𝑑
≤ 0,4 ∙ 𝜐 ∙ 𝑓𝑐𝑑 = 𝜐𝑅𝑑.𝑚𝑎𝑥 (4) 

gdzie: 

𝑢0 – obwód słupa 

𝜐 = 0,6 ∙ (1 −
𝑓𝑐𝑘

250
) – współczynnik redukcji wytrzymałości betonu zarysowanego przy ścinaniu 

𝑓𝑐𝑑 – obliczeniowa wytrzymałość betonu na ściskanie po 28 dniach 

Jeżeli: 

𝜐𝐸𝑑 ≤ 𝜐𝑅𝑑,𝑐 – zbrojenie na ścinanie nie jest wymagane 

𝜐𝐸𝑑 > 𝜐𝑅𝑑,𝑐 i 𝜐𝐸𝑑 ≤ 𝜐𝑅𝑑,𝑚𝑎𝑥 – należy zastosować zbrojenie na przebicie 

𝜐𝐸𝑑 > 𝜐𝑅𝑑,𝑚𝑎𝑥 – nie należy projektować zbrojenia na przebicie – trzeba zwiększyć wysokość płyty 

 

Według ACI-318-14 [2] (dla jednostek układu SI) 

Wytrzymałość na przebicie płyty bez zbrojenia na ścinanie 

 𝑉𝑐 = 𝑚𝑖𝑛

{
 
 

 
 

1

12
∙ (2 +

4

𝛽
) ∙ √𝑓𝑐

′ ∙ 𝑏0 ∙ 𝑑

1

12
∙ (2 +

𝛼𝑠∙𝑑

𝑏0
) ∙ √𝑓𝑐

′ ∙ 𝑏0 ∙ 𝑑

1

3
∙ √𝑓𝑐

′ ∙ 𝑏0 ∙ 𝑑

 (5) 

gdzie: 

𝛽 – stosunek dłuższego do krótszego boku słupa 

𝑓𝑐
′ - wytrzymałość betonu na ściskanie; √𝑓𝑐

′ ≤ 0,70 𝑀𝑃𝑎 (100 𝑝𝑠𝑖) 

𝑑 – wysokość użyteczna przekroju 
𝑏0 – długość obwodu kontrolnego, który znajduje się w odległości 0,5d od lica słupa 

𝛼𝑠 – współczynnik uwzględniający to, czy słup jest wewnętrzny (40), krawędziowy (30), narożny 
(20) (w nawiasach podano wartości tego współczynnika dla danego przypadku) 

Wytrzymałość połączenia z uwzględnieniem zbrojenia poprzecznego 

Wyrażenie ogólne: 

 𝑉𝑛 = 𝑉𝑐 + 𝑉𝑠 (6) 

gdzie: 

𝑉𝑐 – wytrzymałość betonu płyty na przebicie 

𝑉𝑠 = (𝐴𝑣 ∙ 𝑓𝑦𝑡 ∙ 𝑑)/𝑠 – wytrzymałość płyty zbrojonej poprzecznie 

𝐴𝑣 – powierzchnia ograniczona obwodem kontrolnym 

𝑓𝑦𝑡 – granica plastyczności stali zbrojenia na przebicie 

𝑠 – odległość obwodu kontrolnego od lica słupa 

W zależności od zastosowanego rodzaju zbrojenia na przebicie należy wykorzystać odpowiednie wzory, 
które zawarte są w ACI-318-14 [2]. Dla przykładu, poniżej przedstawiono wzory dla strzemion. 



Przebicie w połączeniach typu płyta-słup – przegląd poszczególnych rodzajów zbrojenia oraz metod 
wymiarowania w świetle wybranych norm projektowych 

 

51 

 

 𝑉𝑐 =
1

6
∙ √𝑓𝑐

′ ∙ 𝑏0 ∙ 𝑑 (7) 

 𝑠 ≤ 0,5𝑑 (8) 

 𝑉𝑛 ≤
1

2
∙ √𝑓𝑐

′ ∙ 𝑏0 ∙ 𝑑 (9) 

Maksymalna dopuszczalna wartość siły 

 𝑉𝑚𝑎𝑥 =
1

2
∙ √𝑓𝑐

′ ∙ 𝑏0 ∙ 𝑑 (10) 

Jeżeli: 

𝑉𝑢 ≤ 𝑉𝑐 – zbrojenie na ścinanie nie jest wymagane 
𝑉𝑢 > 𝑉𝑐 i 𝑉𝑢 ≤ 𝑉𝑚𝑎𝑥 – należy zastosować zbrojenie na przebicie 

𝑉𝑢 > 𝑉𝑚𝑎𝑥 – nie należy projektować zbrojenia na przebicie – trzeba zwiększyć wysokość płyty 

gdzie: 

𝑉𝑢 – wartość siły przebijającej 

Według Model Code 2010 [3] 

Udział betonu w nośności płyty na przebicie 

 𝑉𝑅𝑑,𝑐 = 𝑘𝜓 ∙
√𝑓𝑐𝑘

𝛾𝑐
∙ 𝑏0 ∙ 𝑑𝑣 = min (

1

1,5+0,9∙𝑘𝑑𝑔∙𝜓∙𝑑
; 0,6) ∙

√𝑓𝑐𝑘

𝛾𝑐
∙ 𝑏0 ∙ 𝑑𝑣 (11) 

gdzie: 

𝑘𝜓 – empiryczny współczynnik zależny od granicznego kąta obrotu 𝜓 oraz maksymalnej średnicy 

ziaren kruszywa 𝑑𝑔 

𝑓𝑐𝑘 – charakterystyczna wytrzymałość betonu na ściskanie 
𝛾𝑐 – częściowy współczynnik bezpieczeństwa 

𝑏0 – obwód kontrolny 

𝑑𝑣 – zmniejszona efektywna wysokość płyty 

𝑘𝑑𝑔 =
32

16+𝑑𝑔
≥ 0,75 – współczynnik zależny od stosowanego kruszywa 

𝑑 – efektywna wysokość płyty 

𝜓 – graniczny kąt obrotu płyty (wyznaczony za pomocą jednego z czterech metod przybliżania) 

Dla przykładu poniżej podano wzór dla drugiego poziomu przybliżenia kąta obrotu 𝜓 

 𝜓 = 1,5 ∙
𝑟𝑠

𝑑
∙
𝑓𝑦𝑑

𝐸𝑆
∙ (

𝑚𝐸𝑑

𝑚𝑅𝑑
)
1,5

 (12) 

gdzie: 

𝑟𝑠 – odległość zerowania się momentów radialnych od osi podpory 
𝑓𝑦𝑑 – obliczeniowa wartość granicy plastyczności stali zbrojenia poprzecznego na przebicie 

𝐸𝑆 – moduł sprężystości (Younga) stali zbrojenia poprzecznego na przebicie 
𝑚𝐸𝑑 – jednostkowy moment zginający na jednostkę długości pasma podporowego 

𝑚𝑅𝑑 –nośność graniczna płyty na zginanie 
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Nośność płyty ze zbrojeniem na przebicie 

 𝑉𝑅𝑑,𝑠 = 𝑘𝑒 ∙ ∑ 𝐴𝑠𝑤 ∙ 𝜎𝑠𝑤𝑑 ≤ 𝑉𝑅𝑑,𝑚𝑎𝑥 (13) 

gdzie: 

𝑘𝑒 – współczynnik redukcyjny, który uwzględnia wpływ nierównomiernego rozkładu naprężeń 
stycznych na długości obwodu kontrolnego 
∑𝐴𝑠𝑤 – sumaryczne pole przekroju zbrojenia poprzecznego z uwagi na przebicie, przecinające 
powierzchnię potencjalnego stożka przebicia i jest zlokalizowane w strefie odległej o 0,35-1,00d od 
krawędzi podpory 
𝜎𝑠𝑤𝑑 ≤ 𝑓𝑦𝑤𝑑 – naprężenia w zbrojeniu poprzecznym na przebicie nie większe niż wartość 

obliczeniowej granicy plastyczności stali tego zbrojenia 

𝑉𝑅𝑑,𝑚𝑎𝑥 – maksymalna nośność na przebicie, która zależy od efektywności zbrojenia poprzecznego 

(𝑘𝑠𝑦𝑠); jest to wytrzymałość ściskanego betonowego krzyżulca w pobliżu słupa 

 
Ponadto musi być spełniony następujący warunek (patrz: p. 3.1) 

 ∑𝐴𝑠𝑤 ≥
0,5∙𝑉𝐸𝑑

𝑘𝑒∙𝑓𝑦𝑤𝑑
 (14) 

gdzie: 

𝑉𝐸𝑑 – wartość obliczeniowej siły przebijającej 

Na całkowitą wytrzymałość płyty na przebicie składa się wytrzymałość betonu (𝑉𝑅𝑑,𝑐) oraz wpływ 

zbrojenia poprzecznego na ścinanie (𝑉𝑅𝑑,𝑠) (o ile występuje). 

 𝑉𝑅𝑑 = 𝑉𝑅𝑑,𝑐 + 𝑉𝑅𝑑,𝑠 (15) 

3.3. Obwód kontrolny 

Obwód kontrolny wyznacza obszar, w którym sprawdza się nośność na przebicie przez ścinanie 
elementu. W zależności od procedury wymiarowania, obwody kontrolne znajdują się w różnej odległości od 
lica słupa. Odległość ta zależy ściśle od kąta pochylenia rysy ukośnej. Poniżej pokazano ogólne zasady 
określania obwodów kontrolnych wg EC2 [1], ACI 318-14 [2] oraz MC2010 [3]. 

Według Eurokodu 2 (EC2) [1] 

Na Rys.3a pokazano typowe, podstawowe obwody kontrolne (u1) wokół pól obciążenia. Obwody te 
znajdują się w odległości 2d od lica słupa (wartość kąta pochylenia rysy ukośnej wynosi 26,6o), gdzie 
d oznacza efektywną wysokość użyteczną przekroju, która jest średnią arytmetyczną z wysokości 
użytecznych dla dwóch ortogonalnych kierunków. 

 

Rys.3a. Typowe, podstawowe obwody kontrolne wg EC2 [1] 

Gdy w pobliżu podpory (słupa) (nie większej niż 6d) znajduje się otwór, należy zredukować długość 
obwodu kontrolnego (u1) wg Rys.3b. 
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Rys.3b. Wyznaczanie obwodu kontrolnego w pobliżu otworu wg EC2 [1] 

W przypadku słupów krawędziowych i narożnych obwód kontrolny (u1) wg EC2 [1] także znajduje się 
w odległości 2d od krawędzi podpory. W normie pokazano, jak należy postępować w takiej sytuacji (Rys.3c). 

 
Rys.3c. Obwody kontrolne dla słupów krawędziowych i narożnych wg EC2 [1] 

Według ACI 318-14 [2] 

W amerykańskiej normie przyjmuje się, że obwód kontrolny (b) znajduje się w odległości 0,5d od 
krawędzi podpory (wartość kąta pochylenia rysy ukośnej wynosi 45o). Na Rys.4 pokazano, jak ACI [2] 
podchodzi do wyznaczania obwodu kontrolnego (b) i jak uwzględnia otwór w pobliżu słupa. 

 
Rys.4. Wyznaczanie obwodów kontrolnych wg ACI 318-14 [9] 

Zredukowany obwód kontrolny (bred) stosuje się w sytuacji, gdy otwór znajduje się w odległości nie 
większej niż dziesięciokrotność wysokości przekroju (h). 

Według Model Code 2010 [3] 

W MC2010 [3], podobnie jak w ACI 318-14 [2], kąta pochylenia rysy ukośnej wynosi 45o, zatem 
i odległość obwodu kontrolnego (b1) wynosi 0,5dv, gdzie dv jest zredukowaną efektywną wysokością 
efektywną (patrz: wzór (11)). Zasady kształtowania obwodów kontrolnych (b1) wg Model Code 2010 [3] 
pokazano na poniższym rysunku (także, gdy w okolicy podpory znajduje się otwór). 

 
Rys.5. Wyznaczanie obwodów kontrolnych wg Model Code 2010 [9] 

3.4. Rozmieszczanie pierwszego obwodu zbrojenia poprzecznego na przebicie 

W poniższej tabeli zestawiono minimalne/maksymalne odległość pierwszego obwodu zbrojenia 
poprzecznego na przebicie od lica słupa wg norm EC2 [1], ACI 318-14 [2], MC2010 [3] (d – efektywna 
wysokość przekroju). 
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Tabela 1. Rozmieszczanie 1. obwodu zbrojenia na przebicie wg EC2 [1], ACI 318-14 [2], MC2010 [3] 
 EC2 ACI 318-14 MC2010 

Odległość minimalna 0,30d nie podano 0,35d 

Odległość maksymalna 0,50d 0,50d 0,75d 

4. Podsumowanie 

Połącznia typu płyta-słup są wrażliwe na zjawisko przebicia. Jeżeli nośność na przebicie betonu jest 
niewystarczająca, należy wzmocnić połączenie. Najczęstszą metodą zwiększenia wytrzymałości na ścinanie 
jest zastosowanie zbrojenia poprzecznego, które z mniejszym bądź większym powodzeniem zwiększają 
nośność elementu na przebicie. Powodzenie to zależy przede wszystkim od poprawności zakotwienia, od 
stopnia zbrojenia na przebicie i zginanie oraz od odległości pierwszego obwodu zbrojenia od krawędzi 
podpory. 

W praktyce inżynierskiej można spotkać szerokie spektrum tego rodzaju wzmocnień. W tej pracy 
dokonano przeglądu popularnych rozwiązań – strzemiona (pojedyncze, zamknięte, wielokrotne), drabinki, pręty 
odgięte, bolce montowane w gotowych płytach. Dokładniej omówiono trzpienie (bolce) dwugłówkowe, które są 
bardzo często stosowane na placach budów, ze względu na wysoką skuteczność wzmocnienia złącza oraz 
łatwość montażu. Poza tym wciąż trwają badania nad nowymi systemami zbrojenia na przebicie. Przykładem 
są ciągłe obręcze stalowe o wysokiej wytrzymałości, które także zaprezentowano w tym artykule. Propozycja ta 
jest interesująca ze względu na efektywne podniesienie nośności połączenia oraz prostotę montażu. 

W artykule przedstawiono wybrane elementy dotyczące wymiarowania z uwagi na przebicie w normach 
projektowych EC2 [1], ACI 318-14 [2], Model Code [3]. Pokazano wzory dotyczące wyznaczania nośności 
elementu na przebicie, a także opisano symbole w nich występujące. Zaprezentowano sposoby definiowania 
obwodów kontrolnych według wytycznych ww. norm oraz minimalne i maksymalne odległości pierwszego 
obwodu zbrojenia od lica słupa. Poza tym procedury wymiarowania na przebicie, które zawarto w tych trzech 
normach, zostały scharakteryzowane - wskazano podobieństwa i różnice. Należy pamiętać, że nie istnieje 
jednoznaczna odpowiedź, która norma jest najodpowiedniejsza do wyznaczania wytrzymałości na przebicie 
Normy projektowe mają charakter ogólny. W szczególnych przypadkach można posłużyć się literaturą, 
w których analizowane są konkretne przypadki oraz autorskie propozycje wyznaczania nośności z uwagi na 
przebicie. 
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1. Opis działania Dynamo  

Dynamo to narzędzie o otwartym kodzie źródłowym (ang. open-source). Powstało ono w wyniku pracy 
wielu programistów, architektów i projektantów i jest ono w ciągłym procesie rozwoju. Narzędzie zostało 
zbudowane na platformie GitHub (platformie z największą społecznością programistów tworzących 
oprogramowanie (Software). Dynamo daje możliwość dopasowania wszystkich swoich funkcji wg potrzeb 
użytkownika z niego korzystającego. Narzędzie stworzone zostało jako dodatek do programu Autodesk 
Revit.  

Ze względu na otwartość kodu narzędzia, firma Autodesk stworzyła własny produkt – Autodesk Dynamo 
Studio, które działa jako niezależny program. Odbyło się to przy udziale kilku osób wcześniej tworzących 
narzędzie Dynamo. Narzędzie Dynamo i program Dynamo Studio opierają się przede wszystkim na 
współpracy z innym oprogramowaniem firmy Autodesk (i nie tylko), co schematycznie przedstawiono na 
rysunku 1. 

  
Rys.1. Schemat współpracy pomiędzy Dynamo i Dynamo Studio oraz innymi programami. 

Oba programy oferują bardzo zbliżone funkcjonalności i dostępne są w nich te same opcje oraz 
biblioteki. Podczas projektowania można zauważyć drobne różnice pomiędzy tymi rozwiązaniami, które nie 
będą poruszane w tym referacie. 

Dynamo umożliwia projektowanie wizualne. Polega ono na geometrycznym projektowaniu elementów 
konstrukcji, ich parametryzacji oraz na importowaniu i eksportowaniu danych między różnymi programami 
działającymi zgodnie z zasadami wykorzystywanej technologii. „Dynamo Studio to samodzielne środowisko 
programowania, które umożliwia projektantom tworzenie logiki wizualnej w celu eksploracji parametrycznych 
projektów koncepcyjnych i automatyzacji zadań.” [1].  

W uproszczeniu można powiedzieć, że praca w Dynamo polega na stworzeniu algorytmu (jego 
schematu blokowego) składającego się z węzłów (ang. nodes), które reprezentują obiekty lub funkcje oraz 
łączeniu ich ze sobą za pomocą przewodów (ang. wires). Każdy „węzeł” ma zadaną z góry funkcję, do której 
przypisane są dane wejściowe. „Przewód” przesyła je między połączonymi węzłami. Połączenie „węzłów” 
„przewodami” warunkuje kierunek przeprowadzanych działań. Przepływ informacji prowadzony jest 
automatycznie od lewej do prawej strony.  

Program umożliwia korzystanie z gotowych bibliotek, które zawierają już przypisane działania. Dzięki 
bibliotekom, nie jest wymagana znajomość żadnego języka programowania, jednak jest ona bardzo 
przydatna przy bardziej zaawansowanej pracy z programem. 
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Rys. 2. Ilustracja przestawiająca elementy programu Autodesk Dynamo Studio:  

1 – Węzeł, 2 – Przewód, 3 – Kierunek przepływu informacji [2] 

 
Rys. 3. Ilustracja przestawiająca funkcje programu Autodesk Dynamo Studio:  

1 – Wyszukiwarka węzłów, 2 – Lista węzłów, 3 – Wybranie węzła [2] 

2. Projekt kładki dla pieszych w Dynamo 

Pierwszym etapem budowania algorytmu kładki dla pieszych jest wybranie długości przęsła.  
W tym przypadku to 100 m. Następnie ustalana jest wartość współrzędnych położenia punktów składających 
się na kształt łuku tworzącego podstawową geometrię kładki. Wartości współrzędnych utwierdzenia łuku  
– początku i końca kładki – 0 (początek rozpiętości przęsła), położenia szczytu łuku – „pochylenie” łuku 
kładki o wartości 14 m w prawo (od początku rozpiętości przęsła) oraz ustalenie maksymalnej wysokości 
łuku kładki – na 23 m.  

 
Rys. 4. Ilustracja przestawiająca część algorytmu dotyczącą łuku 
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Drugim etapem, równoległym do warunkowania kształtu łuku, jest wyznaczenie osi podestu kładki. 
W tym celu ustalono współrzędną punktu określającą wysokość podestu na 3 m, a kształt podestu 
zdefiniowano za pomocą przesunięcia: 9 m. 

 
Rys. 5. Ilustracja przestawiająca część algorytmu dotyczącą osi podestu 

Każdy z poprzednio ustalonych punktów połączono w wektory, określone w przestrzeni 3D. Następnie, 
wszystkie wektory zebrano w formie list, z których tworzone są krzywe i powierzchnie. Zastosowano 
polecenie NurbsCurve.ByPoints (NURBS - ang. Non-Uniform Rational B-Spline). 

Kolejnym etapem jest utworzenie podestu, wieszaków oraz zewnętrznych belek. Tworzenie podestu 
rozpoczęto od wybrania jego szerokości - w tym przypadku 3 m. Następnie ustalone zostało symetryczne 
położenie podestu ze względu na oś podestu (użyto translacji Geometry.Translate). Kolejnym etapem  
było nadanie podestowi grubości – 0.15 m (węzły Surface.ByLoft, AnalyticalPanel.bySurface oraz 
Surface.Thicken).  

 
Rys. 6. Ilustracja przestawiająca część algorytmu dotyczącą podestu 

Do utworzenia piętnastu wieszaków użyto węzłów Curve.PointAtParameter oraz 
Line.ByStartPoingEndPoint, z których stworzono listę za pomocą węzła List.Map. Wieszaki dopasowano do 
kształtu łuku. 

 
Rys. 7. Ilustracja przestawiająca część algorytmu dotyczącą wieszaków 
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W celu utworzenia belek zewnętrznych kładki zastosowano translację geometrii przez węzeł 
Geometry.Translate. Belki przesunięto symetrycznie o 5 m i -5 m względem położenia osi podestu. 

 
Rys. 8. Ilustracja przestawiająca część algorytmu dotyczącą belek zewnętrznych 

Na koniec, belki pod podestem utworzono z listy powstałej po wyznaczaniu punktów łączenia 
wieszaków z belkami zewnętrznymi. Punkty te połączono i otrzymano osie belek pod podestem (węzeł 
Line.ByStartPointEndPoint). Efekt końcowy przeprowadzonych operacji i działań przedstawiona rysunek 10. 

 
Rys. 9. Ilustracja przestawiająca część algorytmu dotyczącą belek pod podestem 

 
Rys. 10. Ilustracja prezentująca model kładki dla pieszych w Dynamo 

3. Synchronizacja projektu kładki z programu Autodesk Dynamo Studio z programem Autodesk 
Robot Structural Analysis Professional 

Eksport modelu geometrii z programu Autodesk Dynamo Studio do programu Autodesk Robot Structural 
Analysis Professional (RSA) przeprowadzono za pomocą dodatku do programu Dynamo o nazwie Structural 
Analysis. Program RSA otwarto w oknie sąsiednim do Dynamo. W celu przeniesienia geometrii tak 
skomplikowanego elementu jak łuk oraz oś podestu, elementy te zostały zdyskretyzowane. W celu 
przeniesieniu tych elementów do programu zastosowano funkcję AnalyticalBar.ByPoints.  
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Rys. 12. Ilustracja przestawiająca dyskretyzację łuku. 

 
Rys. 13. Ilustracja przestawiająca dyskretyzację osi podestu. 

W celu przeniesienia zewnętrznych belek do programu RSA zastosowano węzeł 
Curve.ApproximateWithArcAndLineSegments przybliżający dowolną krzywą za pomocą łuków i odcinków. 

 
Rys. 14. Ilustracja przestawiająca przeniesienie belek zewnętrznych do RSA. 

W celu zamodelowania podestu użyto funkcji AnalyticalBar.BySurface. Do przeniesienia pozostałych 
elementów kładki do programu RSA, w programie Dynamo należy dodać funkcję AnalyticalBar.ByCurves  
lub AnalyticalBar.ByLines, w zależności od typu krzywej opisującej element. 

 

Rys. 15. Ilustracja prezentująca model kładki dla pieszych w programie RSA. 
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4. Analiza konstrukcji - wyznaczenie ugięć modelu kładki w RSA 

Analiza konstrukcji kładki polegała na wyznaczeniu ugięć od obciążenia skupionego przyłożonego 
w środku rozpiętości podestu. Ugięcie to jedno z kryteriów stanu granicznego użytkowalności tego typu 
obiektów. To one wpływają na komfort użytkowania obiektu. 

Do celów założonej analizy podpory przyjęto jako podpory przegubowo nieprzesuwne. Podest 
zamodelowano w programie RSA jako powłokę. Do analizy wygenerowano 7 modeli kładki w różnych 
wariantach przesunięcia podestu. Siłę skupioną 25 kN umieszczono w środku rozpiętości podestu. 
Analizowanymi węzłami, dla których sprawdzono ugięcia są te, w których została przyłożona siła skupiona 
(w środku rozpiętości kładki). Analizie poddane zostało 7 wariantów kładki dla pieszych o identycznych 
parametrach, różniących się jedynie przesunięciem podestu. Zaproponowano przesunięcia w płaszczyźnie 
poziomej o, kolejno,  0 m, 5 m, 10 m, 15 m, -5 m, -10 m, -15 m względem osi podestu. 

 
Rys. 16. Ilustracja prezentująca model nr 1 kładki dla pieszych w programie RSA 

 
Rys. 17. Ilustracja prezentująca model nr 2 kładki dla pieszych w programie RSA 

 
Rys. 18. Ilustracja prezentująca model nr 3 kładki dla pieszych w programie RSA 
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Rys. 19. Ilustracja prezentująca model nr 4 kładki dla pieszych w programie RSA 

 
Rys. 20. Ilustracja prezentująca model nr 5 kładki dla pieszych w programie RSA 

 
Rys. 21. Ilustracja prezentująca model nr 6 kładki dla pieszych w programie RSA 

 
Rys. 22. Ilustracja prezentująca model nr 7 kładki dla pieszych w programie RSA 
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Tab. 1. Zestawienie wyników 

 

 
Wykres 1. Wysunięcie podestu kładki 

 
Wykres 2. Ugięcie podestu kładki 

Wartości ugięć wahają się w przedziale od -28,70 cm dla modelu 1 do -30,30 cm dla modelu 2. Różnice 
w ugięciach są stosunkowo niewielkie, rzędu +/- 1,60 cm. Największe ugięcie możemy zaobserwować 
w modelu 2, w którym przesunięcie podestu wynosi +5 m, a najmniejsze dla modelu 1, gdy przesunięcie 
podestu wynosi 0 m.  

Analizując zestawienie wyników obciążeń, łatwo jest zauważyć, że zależność wyników wygląda 
następująco: dla przesunięcia równego 0 m, ugięcie jest najmniejsze, dla przesunięcia „w prawo” o 5 m – 
największe, przy przesunięciu o 10 m – mniejsze o 0,90 cm, a następnie, przy przesunięciu o 15 m maleje 
o kolejne 0,60 cm. Patrząc na lewą stronę podestu, w stosunku do przesunięcia 0 m wartości rosną kolejno 
o 0,40 cm, 0,30 cm oraz 0,40 cm. 

Z poprzedzającej analizy można wysunąć wniosek – przy danym nachyleniu i wysokości podestu oraz 
łuku, najbardziej korzystną sytuacją jest model bez przesunięcia podestu. Przesunięcie podestu w stronę 
„przechyłu” łuku daje wynik najbardziej niekorzystny, który wraz ze wzrostem przesunięcia maleje. 
Przesunięcie podestu w przeciwną stronę niż „przechył” łuku daje wyniki stopniowo zwiększające się. 
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5. Projekt kładki dla pieszych w programie Autodesk Revit przy użyciu dodatku Dynamo 

W celu otrzymania modelu kładki w programie Autodesk Revit, użyto projektu kładki zaprojektowanego  
w Autodesk Dynamo Studio. Ten sam algorytm wpisano w dodatku Dynamo, zainstalowanym w programie 
Autodesk Revit. Rysunek nr 23 przedstawia model kładki utworzony w programie Revit na bazie 
wcześniejszego modelu w programie Dynamo Studio i dodatku Dynamo. 

 
Rys. 23. Ilustracja prezentująca model kładki dla pieszych w programie Autodesk Revit. 

6. Podsumowanie 

Proces modelowania kładki dla pieszych w programie Autodesk Dynamo oraz narzędziu Dynamo jest 
intuicyjny w obsłudze, jednakże samo ‘projektowanie’ połączeń i zadawanie ‘funkcji’ strukturom wymaga 
doświadczenia. Należy korzystać nie tylko z gotowych, wgranych do programu funkcji z bibliotek, ale także 
umiejętnie wykorzystać funkcje przygotowane przez innych użytkowników i samego siebie, co również 
umożliwiają te programy. 

Możliwość przeprowadzenia procesu optymalizacji, w celu którego, między innymi, stworzone jest 
połączenie programów Dynamo i RSA jest jedną z podstawowych zasad kierujących technologią BIM. 
Integracja procesów i oprogramowania, a także prowadzenie analiz optymalizacyjnych jest najsilniej 
rozwijającą się dziedziną technologii informacyjnej. Możliwość edycji geometrii z równoczesną aktualizacją 
modelu analitycznego w RSA jest imponująca. To, co byłoby zbyt czasochłonne w przypadku 
standardowego podejścia polegającego na modelowaniu wszystkich przedstawionych obiektów od początku, 
staje się możliwe i przyjemne w wykonaniu po zastosowaniu oprogramowania umożliwiającego 
programowanie wizualne i jednocześnie parametryczne. Za pomocą zmiany konkretnych parametrów 
wejściowych możliwe jest utworzenie dowolnej liczby podobnych do siebie modeli, jednak zróżnicowanych 
pod względem swojej geometrii. Odpowiednie stworzenie schematu blokowego gwarantuje, że za pomocą 
kilku kliknięć i lub przesunięć suwaków parametryzujących konstrukcję możliwe jest wpływanie na jej kształt 
i generowanie praktycznie nieskończonej liczby różnych wariantów. Co więcej, aby nie wykonywać tych 
modyfikacji ręcznie, możliwe jest zautomatyzowanie tego procesu i wykorzystanie mocy obliczeniowej 
komputera do znalezienia optymalnego przy założonych ograniczeniach rozwiązania. 

Z przeprowadzonych analiz wynika, że proces manualnego przesuwania podestu jest możliwy do 
automatyzacji i optymalizacji. Optymalizacja może zostać przeprowadzona przy użyciu pakietu Optimo.  

Jest to narzędzie umożliwiające optymalizację jedno wielokryterialną. Obecnie dość popularnym 
algorytmem do tych celów jest NSGA-II (Non-dominated Sorting Genetic Algorithm-II) wykorzystujący 
specjalnie zmodyfikowany algorytm genetyczny do wyznaczenia optimum badanego przypadku. Proces ten, 
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skomplikowałby dotychczasową analizę, jednakże większa liczba automatycznie wygenerowanych wyników 
mogłaby być dużo pełniejsza oraz ciekawsza do analizy. Dalsze prace nad przedstawionym w referacie 
tematem będą polegały na implementacji algorytmu automatyzującego i optymalizującego opisany proces. 
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REWITALIZACJA I ANALIZA KONSTRUKCJI ZABYTKOWEGO BUDYNKU 
GOSPODARCZEGO W CELU DOSTOSOWANIA GO DO FUNKCJI TURYSTYCZNO-

DYDAKTYCZNEJ 

REVITALISATION AND CONSTRUCTION ANALYSIS OF HISTORIC FARM OUTBUILDING  
IN ORDER TO ADAPT TO THE TOURIST AND DIDACTIC FUNCTIOS 

Słowa kluczowe: konstrukcje murowe, konstrukcje żelbetowe, wzmocnienia konstrukcji zabytkowych  

1. Zakres opracowania 

W pracy przedstawiono koncepcję rewitalizacji zabytkowego budynku, należącego do kompleksu 
Jodłowy Młyn w Starym Dworze (k. Brzegu Dolnego). Zagroda edukacyjna „Jodłowy Młyn” jest miejscem 
szczególnym poprzez niepowtarzalny klimat, jaki wnoszą za sobą budynki historyczne. 

Istniejący budynek, dawnego obiektu inwentarskiego ma być przystosowany do nowej funkcji. Inwestor 
przewiduje zagospodarowanie budynku na muzeum gromadzące zabytkowe przedmioty związane z życiem  
i gospodarką na wsi oraz umożliwienie wykorzystania obiektu do celów integracyjno-edukacyjnych. 
Planowane są kompleksowe prace w zakresie konstrukcji, instalacji sanitarnych i elektrycznych. Celem pracy 
jest zapewnienie standardów użytkowania odpowiadających współczesnym wymaganiom, przy 
równoczesnym zachowaniu ciekawej architektury wnętrz kondygnacji na parterze oraz wyeksponowaniu 
konstrukcji więźby dachowej. Wykorzystanie poddasza wymaga zapewnienia komunikacji między 
kondygnacjami, czemu będzie służyć zewnętrzna klatka schodowa. 

W referacie przedstawiono pierwszy etap prac projektowych - dostosowanie poddasza do obciążeń 
wynikających z nowej funkcji z uwzględnieniem aktualnego stanu konstrukcji budynku.  

2. Stan istniejący obiektu 

Obiekt [Fot. 1], [Fot. 2] pierwotnie pełnił funkcje gospodarcze, w którym składowano zboże. Obecnie 
budynek nie jest eksploatowany. Podstawą prac projektowych była inwentaryzacja wykonana przez 
architekta [Rys.1], [Rys. 2]. Wymiary zewnętrzne budynku wynoszą 17,40x8,84 m. Podzielony jest on na 
dwa duże pomieszczenia o wymiarach 7,42x8,97 m oraz 6,35x5,00 m i jedno mniejsze 1,67x6,35 m. 
Budynek cechuje się masywnymi ścianami murowanymi o grubości od 64 do 74 cm, które posiadają liczne 
spękania i ubytki spowodowane degradacją nieremontowanej od wielu lat konstrukcji. Ściany są odchylone 
od pionu, co pozwala przypuszczać, że przyczyną tych deformacji jest działanie sił rozporu ceglanych 
sklepień.  

W trakcie inwentaryzacji obiektu zaobserwowano szereg zarysowań na sklepieniach i liczne ubytki 
zaprawy w spoinach. Część cegieł kwalifikuje się do wymiany. Makroskopowo określono rodzaj zaprawy 
w spoinach jako cementowo-wapienną, jednak nie przeprowadzono badań wytrzymałościowych w tym 
kierunku. Stan więźby dachowej płatwiowo-kleszczowej z zastrzałami uznano za dobry. Kalenica na 
wysokości 8 m i stromy dach umożliwia stworzenie użytkowego poddasza o wysokości 3,65 m. Sklepienia 
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przede wszystkim oparte są na murze, jednak w osi B wsparto je na słupach stalowych o przekroju kołowym. 
Aby zapobiec dalszej deformacji ścian zewnętrznych i zatrzymać powiększenie się zarysowań inwestor 
zastosował tymczasowe ściągi. 

 
Fot. 1 i 2. Aktualny stan budynku 

Część kompleksu, budynek młyna, została już odnowiona. W przystosowanym do zwiedzania budynku 
znajduje się niewielkie muzeum z zachowanymi urządzeniami do mielenia zbóż i innymi drobnymi sprzętami 
stosowanymi w gospodarstwach wiejskich. Obecnie miejscem spotkań i atrakcji dla zwiedzających jest plac 
między budynkami. 

  
Fot. 3 Widok ściągów tymczasowych 

3. Ogólny opis planowanych prac rewitalizacyjnych 

Założeniem koncepcji rewitalizacji budynku jest zachowanie obecnego układu pomieszczeń oraz 
stworzenie piętra użytkowego. Planowane jest również dobudowanie przeszklonej klatki schodowej z krętymi 
schodami umożliwiającymi komunikację na poddasze. Inwestor pragnie stworzyć w budynku część 
muzealną, salę konferencyjną oraz zaplecze sanitarne dla zwiedzających. Konieczne będzie także 
wykonanie nowej elewacji. Dzięki adaptacji budynku „zagroda edukacyjna” będzie mogła zaoferować 
zwiedzającym atrakcje i prezentacje niezależnie od pogody, udostępni zaplecze sanitarne oraz umożliwi 
powiększenie części muzealnej.  

Z uwagi na istniejący stan obiektu należy przeprowadzić wiele prac naprawczych. Z tego względu 
budynek wymaga zastosowania dodatkowych elementów wzmacniających konstrukcje. 
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Pod wpływem sił rozporowych, przekazywanych z więźby dachowej i sklepień, ściany ceglane uległy 
deformacji, a warunki atmosferyczne i niekorzystny mikroklimat nieogrzewanych pomieszczeń przyczyniły 
się do lokalnych zniszczeń. Za najbardziej racjonalną metodę naprawy przyjęto tradycyjnie stosowane 
zabiegi polegające na przemurowaniu uszkodzonych fragmentów muru oraz uzupełnianie spoin. 
Zastosowane ściągi tymczasowe zostaną zastąpione ściągami zakotwionymi w murze przez ozdobny 
element dociskowy. 
  

Istnieje wiele metod wzmacniania uszkodzonych sklepień. Planując zmianę sposobu użytkowania 
wzięto pod uwagę następujące metody [1], [2], [3], [4]: 

- wykonanie cienkościennych powłok żelbetowych; 
- wzmocnienie poprzez montowanie profili i prętów stalowych; 
- wykonanie iniekcji; 
- zastosowanie kompozytów włóknistych FBR. 

 
Fot. 4. Widok spękań sklepienia 

Ostatecznie uznano, że najprostszym i najbezpieczniejszym rozwiązaniem, spełniającym oczekiwania 
inwestora będzie odciążenie sklepień tak, aby nie przenosiły obciążeń innych niż ciężar własny i podjęto 
decyzję o tradycyjnym sposobie renowacji sklepień, poprzez wymianę zniszczonych elementów 
i uzupełnienie spoin. 

 
Rys. 1. Rzut z góry z uwzględnieniem istniejących sklepień 
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Ponad sklepieniami zaplanowano wykonanie nowego, niezależnego stropu, który przejmie wszystkie 
obciążenia użytkowe związane z nową funkcją oraz usztywni istniejącą konstrukcję. Z uwagi na swoją 
poprzednią funkcję budynek nie jest wyposażony w instalacje elektryczne i sanitarne, które należy 
zaprojektować i wykonać.  

Referat zawiera opis pierwszego etapu prac, którym jest zaadaptowanie poddasza do nowej funkcji.  

 

 
Rys. 2. Przekrój poprzeczny przez budynek 

4. Analiza konstrukcji projektowanego stropu 

4.1.  Założenia projektowe 

Przy planowaniu przebudowy poddasza użytkowego rozważono kilka wariantów: 
-obciążenie istniejącego sklepienia; 
-strop prefabrykowany; 
-strop żelbetowy. 

Inwestorowi zależało na prostocie wykonania i możliwie niskich kosztach renowacji budynku. 
Ze względu na stan istniejącego sklepienia odrzucono wariant jego wzmocnienia, uwzględniającego 
zwiększone obciążenia związane z nową funkcją poddasza. Ograniczenia wynikające z charakterystyki 
konstrukcji dachu uniemożliwiłyby zastosowanie stropu prefabrykowanego. W związku z tym za najbardziej 
racjonalne i stosunkowo proste rozwiązanie uznano wykonanie stropu żelbetowego. 

Pierwszą koncepcją stropu żelbetowego było wykonanie płyt żelbetowych między wiązarami pełnymi 
konstrukcji dachu. Wariant ten okazał się mało ekonomiczny, ze względu na wynikającą z obliczeń dużą 
grubość płyty. Najbardziej optymalnym rozwiązaniem okazał się strop płytowo-żebrowy, w postaci płyty 
ciągłej sześcioprzęsłowej, zbrojonej jednokierunkowo prostopadle do kierunku żeber [Rys.3]. Takie 
rozwiązanie pozwoliło uniknąć problemów związanych z istniejącymi ściągami w wiązarach pełnych, oraz 
znacząco zmniejszyło grubość płyty stropowej i cały ciężar nowej, niezależnej konstrukcji stropu.  

Podstawą projektowania jest norma PN-EN 1992-1-1 [5]. 

Konstrukcja stropu została zakwalifikowana do klasy ekspozycji XC3 (środowisko umiakowanie wilgotne 
– tablica 4.1 EN 1992-1-1) Zgodnie z załącznikiem dotyczącym klasy wytrzymałości ze względu na trwałość, 
przyjęto beton C30/37 (Tablica E.1N). Wymagania bezpieczeństwa pożarowego kwalifikują konstrukcję 
stropu do klasy odpornośći ogniowej REI 60. 
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Rys. 3. Przyjęty układ ułożenia stropu 

4.2. Założenia 

Poddasze przeznaczone na część muzealną. Z tego względu Przejęto obciążenie użytkowe o wartości 
3,00 kN/m2 [6] Poza ciężarem własnym przewidywane obciążenie stałe od posadzki wykonanej z płytek 
ceramicznych na kleju 0,32 kN/m2. 

Miarodajnym stanem granicznym nośności jest stan STR - zniszczenie wewnętrzne lub nadmierne 
odkształcenia konstrukcji ze względu  na wytrzymałość materiałów. W analizie stanu graniczengo nośności 
(Kategoria użytkowania C), jako mniej korzystne przyjęto oddziaływania zgodnie z wyrażeniem (1) wg [7]: 

∑ 𝛾𝐺,𝑗𝐺𝑘,𝑗 + 𝛾𝑄,1Ψ0,1𝑄𝑘,1     (1) 

 

gdzie: 

𝛾𝐺,𝑗 = 1,35– dla oddziaływań stałych 

𝛾𝑄,1 = 1,50– dla oddziaływań zmiennych 

Ψ0,1 = 0,7 – dla kategorii C. 

Dla stanów granicznych użytkowalności konstrukcji żelbetowych miarodajną jest kombinacja obciążeń 
prawie stała (quasi-stała). Dla powierzchni kategori C i oddziaływań quasi-stałych miarodajne częściowe 

współczynniki równe są 1.0 a współczynnik udziału dla obciążeń zmiennych 𝜓2,1 = 0,6 (Tablica A1.1 PN-EN 

1990:2004 [7]): 

∑ 𝐺𝑘,𝑗 + 𝜓2,1𝑄𝑘,1      (2) 

 

Przyjęto otulinę: 

Wartość nominalna otulenia płyty wynosi: 

𝑐𝑛𝑜𝑚 = 𝑐𝑚𝑖𝑛 + Δ𝑐𝑑𝑒𝑣 = 20 + 10 = 30𝑚𝑚 
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Wartość nominalna otulenia żebra wynosi: 

𝑐𝑛𝑜𝑚 = 𝑐𝑚𝑖𝑛 + Δ𝑐𝑑𝑒𝑣 = 25 + 10 = 35𝑚𝑚 

4.3. Stan graniczny nośności 

Tabela 1. Zestawienie obciążeń działających na płytę: 
Lp. Rodzaje obciążeń Charakterystyczne [kN/m²] 𝛾 𝜓 Obliczeniowe [kN/m²] 

 Stałe (g)     

1. Warstwy podłogowe 0,32 1,35 - 0,43 

2. Ciężar płyty 0,10·25= 2,50 1,35 - 3,38 

 Razem stałe 2,82   3,81 

 Zmienne (q)     

3. Użytkowe 3,00 1,5 0,7 4,5 

 Razem (g+q) 5,82   8,31 

 
Rys. 4. Wykres obwiedni momentów od zadanego obciążenia dla płyty 

Założenia przyjęte do wymiarowania: 

Beton- C30/37 
Stal- klasy C (𝑓𝑦𝑘 = 500𝑀𝑃𝑎) 

Otulina żebra- 35mm 
Otulina płyty -30 mm 
Grubość płyty- 10 cm 

Wymiary żebra – 50x30 cm Do obliczeń przyjęto, że belka będzie pracować jako przekrój teowy. 

Tabela 2. Zestawienie wyników potrzebnego zbrojenia płyty: 
 Wartość momentów [kNm] 𝜇𝑐𝑠 𝜉 𝜁 𝐴𝑠 

Przęsła skrajne 5,31 0,05057 0,06490 0,9740 1,79 

Podpory skrajne 6,70 0,06381 0,08248 0,9670 2,28 

Przęsła 
wewnętrzne 

3,94 0,03752 0,04782 0,9809 1,32 

Podpory 
wewnętrzne 

6,07 0,05781 0,07448 0,9702 2,05 

Tabela 3. Zestawienie obciążeń działających na żebro 
Lp. Rodzaje obciążeń Charakterystyczne [kN/m] 𝛾𝐹 𝜓 Obliczeniowe [kN/m] 

 Stałe (g)     

1. Warstwy podłogowe 0,32·2,74= 0,88 1,35 - 1,19 

2. Ciężar płyty 0,1·2,74·2= 6,85 1,35 - 9,25 

3. 
Ciężar żebra 0,30·(0,50-

0,10)·25= 
3,00 1,35 - 4,05 

 Razem stałe 10,73   14,49 

 Zmienne (q)     

3. Użytkowe 3,00·2,74= 8,22 1,5 0,7 8,63 

 Razem (g+q) 18,95   23,12 
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𝑀𝑚𝑎𝑥 = 200,11 𝑘𝑁𝑚 

 
𝑇𝑚𝑎𝑥 = ± 99,31 𝑘𝑁 

Rys. 5. Obwiednia momentów dla żebra oraz wykres sił tnących 

Tabela 4. Zestawienie wyników potrzebnego zbrojenia żebra: 
 Wartość momentów [kNm] 𝜇𝑐𝑠 𝜉 𝜁 𝐴𝑠 

Zbrojenie dolne 200,11 0,02145 0,02710 0,9892 10,36 

zbrojenie dołem: 4∅20 = 12,57𝑐𝑚2 

Przęsło zbrojenie górą 2∅12 = 2,26 𝑐𝑚2 

Wymiarowanie żebra na ścinanie: 

𝑉𝐴
𝑘𝑟+𝑑 = 𝑉𝐴 − (

𝑡

2
+ 𝑑) ∙ (𝑔 + 𝑞) = 99,31 − 0,574 ∙ 23,12 = 86,03 𝑘𝑁 

𝑉𝑅𝑑,𝑐 = [0,1286 ∙ 1,67(100 ∙ 0,009 ∙ 30)
1

3]  ∙ 0,30 ∙ 0,449 ∙ 103 = 87,70 𝑘𝑁 

𝑉𝑅𝑑,𝑐 = 87,70  𝑘𝑁 > 𝑉𝐸𝑑 = 86,03 𝑘𝑁 

Przyjęto rozstaw strzemion dwuramiennych o średnicy Ø8, 𝑨𝒔𝒘 = 𝟏𝟎𝟎 𝒎𝒎𝟐, równy 𝒔 = 𝟑𝟎𝟎 𝒎𝒎 

(0,75d=337mm) 

4.4. Stan graniczny użytkowalności 

4.4.1. Sprawdzenie rys oraz ugięcia 

Maksymalna szerokość rozwarcia rys dla klasy XC3 wynosi wk=0,3mm [5], [8]. 

Dla rozważanego przekroju mamy: 
ℎ𝑐,𝑒𝑓𝑓 = 2,5 ∙ (ℎ − 𝑑) = 132,5𝑚𝑚 , lecz nie więcej niż: 

ℎ𝑐,𝑒𝑓𝑓 =
(ℎ − 𝑥)

3
=

500 − 129

3
= 123,77 𝑚𝑚 

𝐴𝑐,𝑒𝑓𝑓 = 123,77 ∙ 300 = 37130 𝑚𝑚2 

𝜌𝑝,𝑒𝑓𝑓 =
1257

37130
= 0,033854 

𝜀𝑠𝑚 − 𝜀𝑐𝑚 =
𝜎𝑠 − 𝑘𝑡

𝑓𝑐𝑡,𝑒𝑓𝑓

𝜌𝑝,𝑒𝑓𝑓
(1 + 𝛼𝑒𝜌𝑝,𝑒𝑓𝑓)

𝐸𝑠

=
302 − 0,4 ∙

2,9

0,033854
∙ (1 + 6,25 ∙ 0,033854)

200 000
= 0,001302 < 0,6

302

200 000
= 0,0009006 
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𝑠𝑟,𝑚𝑎𝑥 = 3,4 ∙ 35 + 0,8 ∙ 0,5 ∙ 0,425
20

0,033854
= 219,43 𝑚 

𝑤𝑘 = 𝑠𝑟,𝑚𝑎𝑥 ∙ (𝜀𝑠𝑚 − 𝜀𝑐𝑚) = 219,43 ∙ 0,001302 = 0,29𝑚𝑚 < 0,3𝑚𝑚 

 
Warunek szerokości rysy zachowany. 

4.4.2. Wnioski 

Według przeprowadzonych obliczeń przyjęta średnica ∅20 spełnia warunek zachowania szerokości 
rysy.  

 
Rys. 6. Ugięcie żebra 

Dla kombinacji quasi-stałej maksymalne ugięcie wynosi 4,9 mm, a dopuszczalne ugięcie dla belki 

wynosi 𝑙 250⁄ = 32 mm; warunek został spełniony. 

5. Podsumowanie 

Przeprowadzone obliczenia wykazały, że zaprojektowany strop płytowy żebrowy spełnia założenia 
inwestora i pozwala na bezpieczne przystosowanie budynku do nowego sposobu użytkowania. Przyjęte 
rozwiązanie pozwala na wykorzystanie poddasza z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących norm 
określających oddziaływania. Zachowanie sklepień nad parterem w ich obecnej formie pozwala na 
wyeksponowanie ciekawej architektury pomieszczeń na parterze. Także więźba dachowa może pozostać 
w obecnej formie dzięki pozostawieniu otworów w stropie w miejscach kolizji z konstrukcją dachu. Nowy 
strop będzie spinał ściany zewnętrzne korzystnie zmieniając rozkład naprężeń wynikający z działania sił 
rozporu od sklepień. 
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1. Wstęp 

Fundamentalnym procesem na etapie projektowania budowli jest wyznaczanie obciążeń działających na 
konstrukcję. Obecnie narzędziem, które stanowi główne źródło inżynierskie definiujące oddziaływania 
i obciążenia są normy europejskie, a dokładniej eurokod pierwszy. Nowoczesne budownictwo jednak często 
wymyka się z schematów, które nakreślają normy i zmusza projektantów do samodzielnego wyznaczenia 
obciążeń na podstawie specyficznych warunków eksploatacyjnych konstrukcji i jej przeznaczenia. 

Kolejka górska (ang. rollercoaster) cechuje się skrajnie odmiennym procesem wyznaczania oddziaływań 
od tradycyjnych konstrukcji inżynierskich, ze względu na ścisły związek obciążeń użytkowych z geometrią 
trasy. Wszelaka ingerencja w geometrię trasy, w celu np. optymalizacji ze względu na warunki użytkowania, 
skutkuje w ponowną potrzebę przeliczenia oddziaływań na konstrukcję. 

Stopień skomplikowania modelowania matematycznego takiego procesu, wyklucza możliwość istnienia 
klarownego dokumentu, który stanowiłby powszechną pomoc dla inżynierów podejmujących się 
projektowania trasy kolejki górskiej. Unikalność każdej trajektorii, sprawia, że inżynier musi samodzielnie 
rozważać każdy wariant projektowy lub opracować narzędzie, które pozwoli zautomatyzować ten proces, 
w oparciu o swoją wiedzę i dostępną literaturę. 

2. Sformułowanie problemu 

Głównym zagadnieniem, które zostało poddane analizie w pracy, jest opracowanie modelu 
matematycznego, który pozwoli na wyznaczenie przemieszczeń, prędkości oraz przyśpieszeń w czasie, 
punktu masy poruszającego się po krzywej w przestrzeni trójwymiarowej. Model ten ma odwzorowywać ruch 
wózka kolejki górskiej po swojej trasie. 

2.1. Parametryzacja krzywych 

Jeżeli istnieje odwzorowanie ciągłe i lokalne wzajemnie jednoznacznie ograniczonego lub 
nieograniczonego przedziału liczb rzeczywistych na zbiór punktów 𝐿 w przestrzeni euklidesowej 𝐸3,  to ten 
zbiór nazywamy krzywą [1]. 

Równanie przedstawione we wzorze 1 nazywamy równaniem wektora wodzącego krzywej. Przedstawia 
ono położenie punktu należącego do krzywej, zależnego od parametru 𝑢. 

𝑟(𝑢) = [𝑥(𝑢), 𝑦(𝑢), 𝑧(𝑢)] (1) 
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gdzie: 

𝑟(𝑢)- wektor wodzący krzywej, 

𝑥, 𝑦, 𝑧- składowe wektora 𝑟 

Funkcje: 𝑥(𝑢), 𝑦(𝑢), 𝑧(𝑢), można określić jako równania parametryczne krzywej. 

Wektor wodzący 𝑟(𝑢) krzywej jest odwzorowaniem parametru 𝑢 w trójwymiarowej przestrzeni 

Euklidesowej, gdzie 𝑢 ∈ (𝑢1,𝑢2). 

2.2. Trójścian Freneta 

Trójścian Freneta jest fundamentalnym narzędziem matematycznym w analizie przemieszczeń, 
prędkości i przyśpieszeń ruchu punktu masowego po krzywej w przestrzeni trójwymiarowej. Pozwala nam on 
wyznaczyć w dowolnym punkcie krzywej 𝐿: wektor kierunkowy stycznej 𝑝, wektor normalny główny �⃗⃗� oraz 

wektor kierunkowy binormalnej �⃗⃗�. 

Wektory �⃗⃗� i 𝑝 wyznaczają płaszczyznę ściśle styczną, wektory �⃗⃗� i �⃗⃗� - płaszczyznę normalną, zaś 

wektory �⃗⃗� i 𝑝 wyznaczają płaszczyznę prostująca (rektyfikująca). Wszystkie wektory składowe trójścianu 
Freneta są do siebie prostopadłe. 

Poszczególne składowe trójścian Freneta można obliczyć z następujących formuł: 

𝑝 =
𝑑𝑟

𝑑𝑢
, (2) 

𝑐 =
𝑑2𝑟

𝑑𝑢2
, (3) 

�⃗⃗� = 𝑝 × 𝑐, (4) 

𝑛 =
�⃗⃗�×�⃗�

‖�⃗⃗�×�⃗�‖
. (5) 

3. Model ruchu wózka po torze 

Modelem matematycznym nazywamy opis układu (w tym przypadku mechanicznego) przy pomocy 
języka i pojęć stosowanych w matematyce. Model ma za zadanie pomóc zrozumieć układ lub go wyjaśnić 
oraz pomóc w analizie poszczególnych elementów układu. Dodatkowo modelowanie matematyczne pozwala 
nam dokonać pewnych przewidywań na temat zachowania układu. 

Modele stosowane w układach mechanicznych mają za zadanie opisywać ruch ciał sztywnych 
względem przyjętego układu odniesienia. Dynamiczne równanie ruchu Newtona posłużyło za bazę do 
mechanicznego modelu ruchu wózka kolejki górskiej po torze. 

3.1. Dynamiczne równanie ruchu 

Siła działająca na badany punkt środka masy zależy od położenia, prędkości punktu oraz czasu. 
 

𝑚
𝑑2𝑟(𝑡)

𝑑𝑡2
= �⃗�(𝑟, 𝑣, 𝑡) (6) 

gdzie: 

�⃗�- funkcja siły działającej na ciało, 

𝑚- masa punktu, 
�⃗�- masa punktu, 

𝑡- masa punktu. 
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Aby rozwiązać powyższe równanie, należy przyjąć pewne założenia początkowe takie jak początkowe 
położenie 𝑟0⃗⃗⃗⃗  oraz prędkość początkowa 𝑣0⃗⃗⃗⃗⃗, punktu środka masy. 

Dynamiczne równanie ruchu dla badanego modelu przyjmie postać: 

𝑚
𝑑2𝑟(𝑡)

𝑑𝑡2
= ∑ 𝐹𝑖⃗⃗⃗

𝑛
𝑖=1 , 

(7) 

gdzie: 

∑ 𝐹𝑖⃗⃗⃗
𝑛
𝑖=1 - suma sił działających na punkt środka masy, 

𝑛- liczba sił. 

4. Siły w układzie 

Po zastąpieniu sumy sił w równaniu 7, oddziaływaniami, będącymi odwzorowaniem rzeczywistych 
zjawisk, które wpływają na ruch wózka po torze kolejki górskiej, otrzymamy [2]: 

𝑚
𝑑2𝑟(𝑡)

𝑑𝑡2
= �⃗� + �⃗⃗� + �⃗⃗� + �⃗⃗� + �⃗⃗⃗� + �⃗⃗⃗�. 

(8) 

Poszczególne składowe równania 8 zostały objaśnione w podrozdziałach poniżej. 

4.1. Grawitacja 

Siłę grawitacji opisuje iloczyn masy wagonu z pasażerami i wektora przyśpieszenia ziemskiego, którego 

wartości wynosi ‖�⃗�‖ = 9.81𝑚 𝑠2⁄ . Zakłada się, iż zwrot wektora przyśpieszenia jest przeciwny do osi 
globalnego układu współrzędnych z. 

�⃗� = 𝑚�⃗� (9) 

4.2. Reakcja 

Rozważany punkt materialny jest nieswobodny tzn. jego ruch jest ograniczony poprzez więzy. Objawiają 

się one w modelu jako siła �⃗⃗� po prawej stronie równania ruchu. Zależy ona od współczynników 𝜆𝑏 i𝜆𝑛, które 
pomnożone przez odpowiadające wersory składowe trójścianu Freneta krzywej trasy w danym punkcie 
i dodane do siebie tworzą wektor w płaszczyźnie normalnej do wektora kierunkowego stycznej. 

�⃗⃗� = 𝜆𝑏
�⃗⃗�

‖�⃗⃗�‖
+ 𝜆𝑛

�⃗⃗�

‖�⃗⃗�‖
 (10) 

4.3. Tarcie 

Tarcie jest oporem, którego doświadcza jedno ciało poruszające się po drugim, gdy oba ciała są 
przyciskane przez jakąś siłę. Zwrot siły tarcia jest zawsze przeciwny do zwrotu wektora prędkości [3]. 
W przypadku ruchu punktu materialnego po krzywej, zwrot siły tarcia będzie przeciwny do zwrotu rzutu 
wektora prędkości na wektor kierunkowy stycznej 𝑝. Wartość siły tarcia jest proporcjonalna do wartości siły 
utrzymującej ciała w zetknięciu. 

Występują różne rodzaje tarcia. W zastosowanym modelu największą rolę odegra tarcie toczne będące 
rodzajem tarcia kinetycznego, które zachodzi, gdy dwa stykające się ze sobą ciała pozostają w ruchu 
względnym. 
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Tarcie toczne jest oporem ruchu, gdzie jedno ciało porusza się po drugim, tocząc się po jego 
powierzchni, jednocześnie będąc w nie wciskanym. Opór ten, podobnie jak tarcie ślizgowe, rośnie wraz 
z nierównością powierzchni [4]. Współczynnik oporu tocznego możemy opisać za pomocą następującego 
wzoru: 

𝜇𝑟 =
𝑓

𝑟
 (11) 

gdzie: 

𝑓- współczynnik tarcia tocznego, 
𝑟- promień toczonego walca po powierzchni. 

Oprócz tarcia tocznego, występuje również tarcie kinetyczne ślizgowe. Objawia się one, gdy prędkości 
obu ciał są różne w punktach ich wzajemnego styku. 

Wzór 12 przedstawia zastosowany model tarcia. Siła, która odpowiada za nacisk wywołujący opór, jest 
reakcją. Funkcja signum od prędkości liniowej 𝑣𝑠 pomnożona przez −1 pozwala określić przeciwny zwrot do 
wektora prędkości. Tarcie działa zawsze na kierunku stycznej do toru, dlatego całość została zrzutowana na 
wersor kierunkowy stycznej 𝑝. 

�⃗⃗� = −𝜇𝑟‖�⃗⃗�‖
𝑝

‖𝑝‖
𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑣𝑠) (12) 

4.4. Opór powietrza 

W zastosowanym modelu opór powietrza określany jest równaniem oporu ruchu ciała w płynie 
stosowanym w aerodynamice. Równanie to wykorzystywane jest by obliczyć siłę oporu na skutek poruszania 
się w ośrodku całkowicie wypełnionym cieczą. 

W badanym przypadku omawianą cieczą jest powietrze. Gęstość powietrza maleje wraz ze wzrostem 
wysokości, jednak wysokość obiektów rozrywkowych jest na tyle mała, iż można założyć stałą gęstość 
powietrza równą 𝜌 = 1.2 𝑘𝑔 𝑚3⁄ . Podobnie jak w przypadku tarcia, opór powietrza działa na kierunku wektora 
kierunkowego stycznej oraz przeciwnie do zwrotu prędkości. 

Siła oporu powietrza zależy także od pola powierzchni 𝐴 przekroju ciała poruszającego się w cieczy 

oraz od współczynnika kształtu 𝐶𝑑. Współczynnik 𝐶𝑑 nie jest absolutnie stały w zależności od kształtu ciała. 
Może zmieniać się wraz ze zmianą liczby Reynoldsa. Na potrzeby badanego przypadku, zakładamy, iż jej 
wartość jest stała. 

Wzór 13 przedstawia zastosowany model oporu powietrza. 

�⃗⃗� = −𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑣𝑠)
1

2
𝜌‖𝑣‖2𝐴𝐶𝑑

𝑝

‖𝑝‖
 (13) 

4.5. Napęd 

Przy zastosowaniu wyłącznie napędu grawitacyjnego, każda kolejna przeszkoda następująca po sobie 
musi być mniejsza od poprzedniej. Dzieje się tak ponieważ cześć energii kinetycznej potrzebnej na 
pokonanie całego toru, zostaje wytracona na skutek działania wcześniej wymienionego tarcia i oporu 
powietrza. 

Z tego powodu kolejki górskie wspomagane są dodatkowymi mechanizmami napędzającymi, takimi jak: 
silniki liniowe, napędy hydrauliczne, napędy pneumatyczne. 
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Działanie powyższych urządzeń należy sprowadzić do pojedynczej siły, którą można dodać do prawej 

strony równania ruchu. W dużym uproszczeniu mechanizmy te oddziałują pewną siłą �⃗⃗⃗� na pewnej długości 

𝐿𝑛 na kierunku stycznym do toru oraz o zwrocie zgodnym z zwrotem postępowania trasy. Wartość siły �⃗⃗⃗� 
może się zmieniać w czasie lub pozostawać stała. 

�⃗⃗⃗� = 𝑁
𝑝

‖𝑝‖
, 𝑁 = {

𝑁𝑛gdy𝑙 ∈ [0, 𝐿𝑛]

0gdy𝑙 > 𝐿𝑛
 (14) 

gdzie: 

𝑙- długość trasy w danym punkcie. 

4.6. System hamujący 

Systemy hamujące służą do wyhamowywania rozpędzonych wagonów kolejki górskiej. W konstrukcjach 
kolejek górskich wykorzystuje się między innymi następujące rozwiązania techniczne: hamulce 
magnetyczne, hamulce cierne, hamulce wodne. 

Oprócz całkowitego wyhamowania wagonów, na trasie umieszczane są także hamulce kontrolne, które 
regulują prędkość taboru, kiedy ten przekroczy jej zaprojektowaną wartość. 

Podobnie jak w przypadku napędu, siła układu hamującego przedstawiona we wzorze 15 ma kierunek 
styczny do trasy kolejki górskiej oraz wartość 𝐻𝑛, gdy długość jest większa niż 𝐿ℎ0. Zwrot siły hamującej, tak 
samo jak zwrot tarcia, musi być przeciwny do wektora prędkości. 

�⃗⃗⃗�
⃗⃗⃗
= −𝐻

𝑝

‖𝑝‖
𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑣𝑠),𝐻 = {

0gdy𝑙 ∈ [0, 𝐿ℎ0]

𝐻𝑛gdy𝑙 > 𝐿ℎ0
 (15) 

5. Metodyka rozwiązania 

Pierwszym krokiem jaki należy podjąć w celu rozwiązania równania ruchu (8) przedstawionego 
w badanej problematyce, jest rzutowanie całego równania na każdą z trzech składowych trójścianu Freneta. 
W ten sposób powstanie układ równań przedstawiony w 16. 

{

𝑝 ∘ 𝑚�⃗� = 𝑝 ∘ �⃗� + 𝑝 ∘ �⃗⃗� + 𝑝 ∘ �⃗⃗⃗� + 𝑝 ∘ �⃗⃗� + 𝑝 ∘ �⃗⃗� + 𝑝 ∘ �⃗⃗⃗�

�⃗⃗� ∘ 𝑚�⃗� = �⃗⃗� ∘ �⃗� + �⃗⃗� ∘ �⃗⃗� + �⃗⃗� ∘ �⃗⃗⃗� + �⃗⃗� ∘ �⃗⃗� + �⃗⃗� ∘ �⃗⃗� + �⃗⃗� ∘ �⃗⃗⃗�

�⃗⃗� ∘ 𝑚�⃗� = �⃗⃗� ∘ �⃗� + �⃗⃗� ∘ �⃗⃗� + �⃗⃗� ∘ �⃗⃗⃗� + �⃗⃗� ∘ �⃗⃗� + �⃗⃗� ∘ �⃗⃗� + �⃗⃗� ∘ �⃗⃗⃗�

 (16) 

Na tym etapie należy podjąć kroki w celu uproszczenia zapisu oraz ułatwienia przyszłej implementacji 
w programie komputerowym. Narzędziem, które okaże się kluczowe w celu uproszczenia i rozwiązania 
równania, jest prędkość liniowa 𝑣𝑠, która opisuje zmianę parametru 𝑢 krzywej w czasie 𝑡. 

𝑣𝑠 =
𝑑𝑢

𝑑𝑡
 (17) 

Pierwsza pochodna prędkości liniowej będzie wynosić: 

𝑣�̇� =
𝑑2𝑢

𝑑𝑡2
 (18) 

Znając własności prędkości liniowej i jej pierwszej pochodnej, należy za ich pomocą opisać prędkość 
(19) i przyśpieszenie (20). 
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𝑣 =
𝑑𝑟

𝑑𝑡
=
𝑑𝑟

𝑑𝑢

𝑑𝑢

𝑑𝑡
= 𝑝𝑣𝑠 (19) 

�⃗� =
𝑑2𝑟

𝑑𝑡2
=

𝑑

𝑑𝑡
(
𝑑𝑟

𝑑𝑢

𝑑𝑢

𝑑𝑡
) = 𝑐𝑣𝑠 + 𝑝𝑣�̇� (20) 

Znając powyższe własności oraz biorąc pod uwagę fakt, iż iloczyn skalarny wektorów prostopadłych jest 
równy zeru, układ równań 16 zostanie sprowadzony do postaci przedstawionej w 21. Należy zwrócić uwagę, 

iż w pierwszym równaniu zniknęła również siła reakcji �⃗⃗�. Wynika to z faktu, iż działa ona w płaszczyźnie 
prostopadłej do wektora kierunkowej stycznej 𝑝. Jej wartość jest jednak potrzebna do wyznaczenia siły tarcia 

�⃗⃗�. 

{

𝑚‖𝑝‖2⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ 𝑣�̇� = −𝑚𝑝 ∘ 𝑐 + 𝑝 ∘ �⃗� + 𝑝 ∘ �⃗⃗� + 𝑝 ∘ �⃗⃗⃗� + 𝑝 ∘ �⃗⃗� + 𝑝 ∘ �⃗⃗⃗�

𝑚�⃗⃗� ∘ 𝑐𝑣𝑠
2 = 𝑚�⃗⃗� ∘ �⃗� + 𝜆𝑛‖�⃗⃗�‖

𝑚�⃗⃗� ∘ 𝑐𝑣𝑠
2 = 𝑚�⃗⃗� ∘ �⃗� + 𝜆𝑏‖�⃗⃗�‖

 
(21) 

Z dwóch ostatnich równań układu 21 możliwe jest wyznaczenie współczynników 𝜆𝑛oraz 𝜆𝑏siły reakcji �⃗⃗�. 

𝜆𝑛 =
1

‖�⃗⃗�‖
(𝑚�⃗⃗� ∘ 𝑐𝑣𝑠

2 −𝑚�⃗⃗� ∘ �⃗�) (22) 

𝜆𝑏 =
1

‖�⃗⃗�‖
(𝑚�⃗⃗� ∘ 𝑐𝑣𝑠

2 −𝑚�⃗⃗� ∘ �⃗�) (23) 

Siła reakcji, po podstawieniu wyznaczonych współczynników 𝜆𝑛oraz 𝜆𝑏przyjmuje następującą postać: 

�⃗⃗� = (𝑚�⃗⃗� ∘ 𝑐𝑣𝑠
2 −𝑚�⃗⃗� ∘ �⃗�)

�⃗⃗�

‖�⃗⃗�‖2
+ (𝑚�⃗⃗� ∘ 𝑐𝑣𝑠

2 −𝑚�⃗⃗� ∘ �⃗�)
�⃗⃗�

‖�⃗⃗�‖
2 (24) 

Należy zaznaczyć, iż każda ze składowych trójścianu Freneta jest funkcją parametru 𝑢, który jest 
zmienny w czasie 𝑡. W celu rozwiązania równania tego typu, należy skorzystać z jednej z numerycznych 
metod rozwiązań równań różniczkowych zwyczajnych pierwszego rzędu. 

Wobec tego, do rozwiązania pozostaje jedno równanie skalarne, z którego należy wyliczyć 𝑣𝑠. Jest to 

równanie w postaci Cauchy'ego, gdzie funkcja 𝑓 jest nieliniowa [5]: 

𝑣�̇� = 𝑓(𝑡, 𝑣𝑠). 
(25) 

Równanie to posiada wiele rozwiązań, w praktyce jednak poszukuje się jednego rozwiązania 
przechodzącego przez dany punkt, który nazywany jest warunkiem początkowym. W badanym przypadku 
jest to zależność prędkości początkowej od czasu𝑣𝑠(𝑡0). Na tej podstawie równanie, które należy rozwiązać, 
przyjmie postać: 

{
𝑣𝑠(𝑡0) = 𝑣𝑠0

𝑣�̇� = 𝑓(𝑡, 𝑣𝑠), 𝑡 ∈ (𝑡0,𝑏)
. (26) 

Rozwiązując równanie 26 dla danych wartości początkowych możliwe jest wyznaczenie przemieszczeń, 
prędkości oraz przyśpieszeń punktu masy poruszającego się po krzywej w dowolnym jej punkcie. 
Dodatkowo, korzystając z wzoru 24, możemy określić wartości reakcji, które posłużą do wyznaczenia 
obciążeń od ruchu wózka po trasie kolejki górskiej określonych zadaną krzywą, zgodnie z trzecią zasadą 
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dynamiki Newtona. W określaniu oddziaływań można również zawrzeć siłę tarcia, jednak biorąc pod uwagę 
niskie wartości współczynników tarcia tocznego, jej wartość będzie miała pomijalny wpływ na potencjalne 
obliczenia statyczne. 

6. Przykład obliczeniowy 

Analiza przyśpieszeń została dokonana przy pomocy oprogramowania napisanego w środowisku 
Matlab. Program został oparty o istniejący prototyp autorstwa O. Pajonk'a z Uniwersytetu Technicznego 
w Brunszwiku, który posiadał możliwość rozwiązania równania 7, jednakże wyłącznie uwzględniając siłę 
grawitacji. Oprogramowanie wykorzystuje algorytm numeryczny Rungego-Kutty czwartego rzędu do 
rozwiązywania równania ruchu oraz przybliża geometrię trasy przy kolejki górskiej za pomocą krzywych 
Béziera. 

 
Rys. 1. Przykładowa trasa 

Na potrzebę niniejszej pracy, oprogramowanie zostało rozszerzone o możliwość wprowadzenia do 
równania ruchu sił opisanych w rozdziale 4 oraz możliwość wizualizacji wyników.  

Przygotowane oprogramowanie jest w stanie przeliczać dowolne trasy, takie jak eksperymentalny tor 
przedstawiony na rys. 1. Punkt masy zaczyna swój ruch w punkcie 𝑥0 = [70,200,50]z prędkością liniową 
początkową równą 𝑣𝑠0 = 0𝑚 𝑠⁄ . W układzie występuje tarcie o współczynniku 𝜇𝑟 = 0.005. Na potrzeby 

symulacji oporu powietrza założono współczynnik kształtu 𝐶𝑑 = 0.45, pole powierzchni przekroju 𝐴 =
2.25𝑚2oraz standardową wartość gęstości powietrza 𝜌 = 1.225 𝑘𝑔 𝑚3⁄ . Dodatkowo na dwóch odcinkach 
trasy: 𝑠(𝑢) ∈ (1000𝑚, 1050𝑚) oraz 𝑠(𝑢) ∈ (0𝑚, 50𝑚) działa napęd o wartości generowanej siły 𝑁 = 2𝑚𝑔, 
gdzie 𝑠 to długość trasy zależna od parametru 𝑢. Łączna długość trasy wynosi 1716𝑚. Tor składa się z 68 
punktów kontrolnych. 

 
Rys. 2. Wykresy przyśpieszeń 
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Ponadprzeciętna długość trasy oraz czysto eksperymentalny charakter wygenerowanej trajektorii 
objawia się w otrzymanych wynikach. Wykresy przyśpieszeń w globalnym układzie współrzędnych 
przedstawione na rysunku 2 ukazują wartości, które mogłyby stanowić zagrożenie dla zdrowia potencjalnych 
pasażerów trasy.  

Wysokie wartości przyśpieszeń przekładają się na znaczące wartości oddziaływań na tor trasy. Efekt ten 

ukazują wykresy na rys. 3 składowych reakcji �⃗⃗�w lokalnym układzie współrzędnych badanej trasy. Próba 
optymalizacji trasy pod względem bezpieczeństwa z pewnością wpłynęłaby pozytywnie na wartości 
oddziaływań. 

 
Rys. 3. Wykresy składowych reakcji 

7. Wnioski 

Kolejki górskie, jak inne obiekty budowlane, muszą również spełniać warunki wytrzymałościowe. 
Najważniejszym elementem w tym przypadku jest konstrukcja wsporcza, przenosząca bezpiecznie 
obciążenia na fundamenty [6]. Stąd konieczność wyznaczenia reakcji sił działających na tor podczas ruchu 
wózków. W pracy reakcje rozłożono na normalną i binormalną do toru. 

Poruszająca się, po krzywoliniowej trasie, masa wózka generuje przestrzenne przyśpieszenia i tym 
samym reakcje, które są podstawą dla potencjalnego procesu wymiarowania konstrukcji. Pomimo relatywnie 
prostego sposobu modelowania zadania przedstawionego w pracy, udowodniono, iż możliwe jest 
wyznaczenie reakcji działających na konstrukcję wsporczą od ruchu wózka kolejki górskiej oraz wartości 
przyśpieszeń i sił działających na organizm człowieka podczas użytkowania obiektu tej klasy. 

Uzasadnieniem użycia modelu punktu materialnego jest prostota w przedstawieniu matematycznym 
tego zjawiska oraz przeniesienie całej logiku do programu komputerowego, który na podstawie otrzymanych 
danych na temat krzywej zwraca położenie punktu w czasie. Tego typu narzędzie pozwala na szybkie 
i efektowne prototypownie geometrii trasy oraz wyznaczanie obciążeń działających na konstrukcję wsporczą 
toru. Te dwie czynności są szczególnie istotne na pierwszym etapie projektowania toru kolejki górskiej. 
Wadą takiego modelu jest brak rotacyjnych stopni swobody, czyli współrzędnych kątowych. W tego typu 
modelu niemożliwym staje się np. wprowadzanie czwartego wymiaru, który określałby obrót wagonów wokół 
osi toru, niezależny od geometrii toru. 

Konstrukcje rollercoasterów wyróżniają się na tle innych konwencjonalnych obiektów budowlanych, 
głównie ze względu na charakterystykę oddziaływań. Wyprowadzone równania udowodniły, iż obciążenia 
działające na konstrukcje są niemalże funkcją geometrii trasy. Sprzężenie geometrii i obciążeń jest 
podstawowym elementem, który może sprawić problem na etapie projektowania tego typu obiektów. 
Wszelka ingerencja w geometrie trasy na etapie wymiarowania konstrukcji zmusza projektantów do 
ponownego wyznaczania obciążeń działających na konstrukcję, które wynikają od ruchu wózka 
z pasażerami. 



Wyznaczanie obciążeń od ruchu wózka kolejki górskiej na konstrukcję wsporczą 

 

 

82 

 

8. Bibliografia 

[1] B. Gdowski, „Elementy geometrii różniczkowej z zadaniami”, PWN, Warszawa 1982. 

[2] B. Dudek, „Projekt trasy i konstrukcji kolejki górskiej z ekstremalnymi odczuciami użytkowania”, Kraków 
2019. 

[3] J. Brodny, „Modelowanie tarcia w układach mechanicznych”, Górnictwo i Geologia T. 5, z. 2, 2010, s. 7-
17. 

[4] W.G. Peck, „Elements of Mechanics: For the Use of Colleges, Academies, and High Schools”, A.S. 
Barner & Burr, New York 1859. 

[5] B. S. Grewal, „Numerical Methods in Engineering and Science (C, C++ and MATLAB), Mercury Learning 
and Information, Dulles 2019. 

[6] N. Weisenberger, “Coasters 101: An Engineer’s Guide to Roller Coaster Design” CreateSpace 
Independent Publishing Platform, 2012. 



Badanie nośności łączników tworzywowych zamocowanych w ścianie z drążonych bloczków silikatowych 

 

 

83 
 

Bartłomiej Dzirba  

bartek_998@interia.pl 

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno – Ekonomiczna w Jarosławiu, Instytut Inżynierii Technicznej  
Opiekun naukowy dr inż. Szymon Kaźmierczak 

BADANIE NOŚNOŚCI ŁĄCZNIKÓW TWORZYWOWYCH ZAMOCOWANYCH W ŚCIANIE 

Z DRĄŻONYCH BLOCZKÓW SILIKATOWYCH 

THE LOAD-BEARING CAPACITYTESTING OF THE PLASTIC CONNECTORS FIXED IN THE 

WALL MADE OF CALCIUM SILICATE HOLLOW BLOCKS 

Słowa kluczowe: łączniki tworzywowe, drążone bloczki silikatowe, nośność, ETAG 020 

1. Wprowadzenie 

Nowoczesne łączniki tworzywowo-metalowe powszechnie stosuje się w budownictwie do zamocowań 
niekonstrukcyjnych w podłożach betonowych i murowych wykonanych z elementów pełnych lub drążonych 
[1,2,3]. W przypadku podłoży z drążonych bloczków silikatowych specyfikacje techniczne [4.5] podają 
informacje w oparciu o badania wykonane na wybranych elementach murowych oferowanych na rynku 
niemieckim. Przykładowe wartości charakterystycznej nośności pojedynczego łącznika dla takiego rodzaju 
podłoża, pokazano w tabeli nr 1 i 2. Na podstawie informacji zawartych w Europejskich Ocenach 
Technicznych [4,5] należy założyć, że każdy pojedynczy łącznik zagłębiony na określona głębokość hnom 
w bloczek silikatowy, będzie spełniał poniższe wymagania dla nośności, bez względu na jego położenie 
względem drążeń w przekroju, przy uwzględnieniu wytycznych dla minimalnego rozstawu i odległości 
łączników od krawędzi (tabela 3, rys. 1). 

Tabela 1. Nośność charakterystyczna FRk1 dla łącznika SDF-10Hw podłożu murowym szczelinowym 

(kategoria użytkowania c) z hnom ≥ 70 mm, na podstawie [5] 

Podłoże, 
wymiary [mm] 

Geometria elementu 
Minimalna 

wytrzymałość na 
ściskanie fb[N/mm2 ] 

Gęstość 
objętościowa 

ρ [kg/dm3] 

FRk 
[kN] 

piaskowiec wapienny 
szczelinowy KSL 

DIN V 106:2005-10 / 
EN 771-2:2011 

np. Unika 
wymiar: 4DF 

(248x115x238) 
 

12 

≥ 1,6 

2,5 

10 2,0 

8 1,5 

piaskowiec wapienny 
szczelinowy KSL DIN V 
106:2005-10 / EN 771-

2:2011 np. Unika wymiar: 
8DF (248x240x238) 

 

16 

≥1,4 

1,5 

12 1,2 

8 0,9 

6 0,6 
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Tabela 2. Nośności charakterystyczne FRk [kN] łącznika FF1 10 PAz hnom= 70 mm, według [4] 

Podłoże, 
wymiary [mm] 

Geometria elementu 

Minimalna 
wytrzymałość 
na ściskanie 
fb[N/mm2 ] 

Gęstość 
objętościowa 

ρ [kg/dm3] 

FRk 
[kN] 

Silikatowy blok 
kanałowy np. silikatowy bloczek 
kanałowy KSL 6DF wg normy 

DIN 106 oraz EN 771-2; a = 22 
mm, b = 50 mm, c = 22 mm 

 

20 ≥ 1,6 3,5 

W przypadkach innych podłoży nie ujętych w specyfikacji, należy wykonać badania „in situ” zgodnie 
z wytycznymi ETAG – 020, załącznik B [2]. W referacie przedstawiono wyniki badań określających wpływ 
położenia łącznika tworzywowego względem układu drążeń dla wybranego bloczka silikatowego na wartość 
nośności charakterystycznej wg [2]. 

 
Rys. 1. Wytyczne dla rozstawu osiowego łączników i ich odległości od krawędzi 

 

Tabela 3. Minimalne grubości podłoża, odległości od krawędzi i rozstawy łączników w przypadku 

podłoża z pustaków silikatowych kanałowych i łącznika o średnicy 10 mm, według [5] 

Podłoże, 
wymiary [mm] 

Pojedynczy łącznik Grupa łączników 

hmin [mm] cmin [mm] amin [mm] s1min [mm] s2min [mm] 

Silikatowy blok 
kanałowy np. silikatowy bloczek 
kanałowy KSL 6DF wg normy 

DIN 106 oraz EN 771-2; a = 22 
mm, b = 50 mm, c = 22 mm 

115 100 250 200 400 

2. Badania nośności łączników na wyrywanie, według wytycznych ETAG 020, załącznik B [2] 

Badanie łączników na wyrywanie należy przeprowadzić w taki sposób, żeby reakcje z urządzenia 
obciążającego łącznik nie wpływały na wyniki pomiarów. Założenie to uznaje się za spełnione, jeśli pozioma 
odległość między osią podpór siłownika i osią łącznika jest nie mniejsza niż 150mmoraz stosuje się 
przegubowe połączenie między siłownikiem i łącznikiem. 

Obciążenie powinno być realizowane z taką prędkością, aby osiągnąć maksymalną wartość siły po 
czasie nie krótszym niż 1 minuta. 

Charakterystyczną nośnośćFRk1łącznika tworzywowego wyznaczamy z wyrażenia: 
 

𝐹𝑅𝑘1 = 0,5 ∙ 𝑁1 (1) 

gdzie: 

𝑁1 – wartość średnia z pięciu najniższych wartości maksymalnej siły wyrywającej z grupy minimum 

15 pomiarów. 
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Wartość częściowego współczynnika bezpieczeństwa dla zamocowań w elementach murowych wynosi 
𝛾𝑀𝑚 = 2,5. 

3. Stanowisko badawcze i dane materiałowe 

Badania przeprowadzono w laboratorium Zakładu Budownictwa Państwowej Wyższej Szkoły 
Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu.  

W celu przygotowania odpowiedniego podłoża do badania łączników, wymurowano ścianę testową 
o wymiarach zewnętrznych [długość x wysokość x grubość]: 2500 mm x 1540 mm x 180 mm. Ścianę 
wykonano z bloczków silikatowych typu H+H Silikat N18 20-1400, o wymiarach 250 mm x180 mm x 220 mm, 
klasie wytrzymałości na ściskanie 20MPa i klasie gęstości 1,4. Do murowania użyto zaprawy cementowej do 
spoin cienkowarstwowych ALPOL AZ 116 M10.  

Do badań zastosowano dwa typy łączników o takiej samej średnicy 10 mm i długości 80 mm:  
1) Łączniki typu FF1 – K, PA; 10x80mm - kołek ramowy z kołnierzem, z ocynkowanym wkrętem o łbie 

heksagonalnym (kolor niebieski) [4].  
2) Łączniki typu SDF – 10H; 10x80mm - kołek ramowy z kołnierzem, z ocynkowanym wkrętem o łbie 

heksagonalnym (kolor pomarańczowy) [5].  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 2.  Ściana przygotowana do badań i dwa warianty położenie łącznika względem kanałów:  

wariant A – zamocowanie w strefie środkowej i wariant B – zamocowanie w strefie kanału 

Do realizacji obciążenia wykorzystano urządzenie firmy „PROCEQ” do badań typu „pull-off”: „DY – 216”.  
Dodatkowym  elementem siłownika był stolik w kształcie trójkąta równobocznego wykonany z blachy 
o grubości 20 mm, nóżki stolika wykonane są w rozstawie 300mm. Konsolka do wyrywania grupy kołków jak 
i uchwyt do pojedynczych kołków zostały mocowane do maszyny za pośrednictwem sworznia 
przegubowego, aby wyeliminować mimośrodowe działanie siły. Podczas badan przyjęto stały przyrost siły 
100 N/s. Dla każdego typu łączników przyjęto poszczególne warianty badania: 
A – łączniki zamocowane w środkowej strefie pustakaN18–2 x 15pomiarów. 
B – łączniki zamocowane w strefie bocznej, w przekroju przez drążenie (kanał) –2 x 15pomiarów. 
C – łączniki mocowane w środkowej strefie pustaka N18, wyrywane grupie i za pośrednictwem konsolki – 2 x 
15 pomiarów. 

4. Wyniki badań 

W strefie „A” grubość ściany pustaka, w której mocowano łączniki wynosiła 47mm (rys. 4 a). W strefie 
„B” grubość ściany pustaka, wynosiła 28mm (rys. 4 b). Otwory wywiercono bez stosowania udaru, aby nie 
naruszać wewnętrznej struktury bloczka. 
 



Badanie nośności łączników tworzywowych zamocowanych w ścianie z drążonych bloczków silikatowych 

 

 

86 
 

 
Rys. 3.Sposób mocowania siłownika 

 

a)         b) 

Rys. 4.Schemat zamocowania łącznika a) w strefie A, b) w strefie B. 

 

 
Rys. 5. Łączniki tworzywoweFF1-K-10 i SDF-KB-10H 
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Układ pojedynczych łączników z podziałem na łączniki typu FF1 i SDF pokazano na rysunku nr 5. 
W tym przypadku osiągnięcie siły maksymalnej oznaczało utratę przyczepności między podłożem 
i łącznikiem lub zniszczenie tworzywowej części łącznika.  

Tabela 4. Wartości sił wyrywających i charakterystyczna nośność FRk pojedynczych łączników 

L.p. 
Łączniki FF1-K-10 Łączniki SDF-KB-10H 

Siła maksymalna [kN] Siła maksymalna [kN] 

 Strefa A Strefa B Strefa A Strefa B 

1. 8,52 4,81 10,18 5,15 

2. 11,45 5,07 8,44 4,83 

3. 8,77 3,80 7,51 3,45 

4. 11,09 3,11 8,94 4,02 

5. 10,49 4,32 8,64 3,78 

6. 9,85 4,52 8,48 4,26 

7. 11,74 4,43 9,12 5,01 

8. 10,95 3,86 7,80 4,39 

9. 11,43 4,54 8,11 3,57 

10. 11,50 4,62 7,75 3,63 

11. 10,13 4,46 8,93 3,47 

12. 10,21 4,01 7,87 3,97 

13. 11,49 4,51 8,07 4,38 

14. 11,75 5,28 7,36 3,65 

15. 10,28 5,41 9,55 5,16 

Wartość średnia 
z 5 najniższych 

wyników 
N1 = 9,49 kN N1 = 3,82kN N1 = 7,66 kN N1 = 3,55kN 

 FRk1 = 4,75 kN FRk1 = 1,91 kN FRk1 = 3,83 kN FRk1 = 1,78 kN 

W badaniach rozpatrzono także wariant C -dwóch łączników mocowanych po przekątnej prostokąta 
o rozstawie w pionie równym 60mm i w poziomie równym 50mm. Siła wyrywająca była przekazywana na 
łączniki za pośrednictwem konsoli wykonanej z dwóch kątowników równoramiennych 70 mm x70 mm x3mm, 
skręconych ze sobą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 6. Sposób zamocowania urządzenia do łącznika za pośrednictwem konsoli i przegubów 
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Tabela5. Wyniki nośności grupy łączników zamocowanych w środku bloczków, w strefie „C” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W trakcie badań zaobserwowano zmianę mechanizmu utraty nośności grupy łączników złożonej 
z dwóch kotew, w stosunku do pojedynczego łącznika. Usytuowanie łączników w stosunkowo niewielkim 
rozstawie osiowym - około 78 mm, przy zalecanej minimalnej wartości równej 200 mm, spowodowało 
zarysowanie podłoża (rys. 7). W tym przypadku można powiedzieć, że nośność grupy łączników, zależała od 
parametrów mechanicznych materiału i cech geometrycznych (układu drążeń w przekroju) bloczków 
silikatowych.  

 
Rys. 7. Zniszczenie bloczków w przypadku grupy dwóch łączników 

5. Wnioski  

Na podstawie przeprowadzonych badań można sformułować poniższe wnioski: 

1) Charakterystyczna nośność łączników firmy FF1-K-10 (PA), zamocowanych w strefie A jest o 24% 
wyższa, niż łączników SDF-KB-10H. W przypadku strefy B zaobserwowano wyższą nośność 
łączników FF1-K-10 o jedynie 7% 

2) Porównanie nośności tego samego rodzaju łącznika mocowanego w strefie A i strefie B, prowadzi do 
wniosku, że zmiana długości zamocowania w litej strefie przekroju z 47 mm do 27 mm (redukcja 

L.p. 
Łączniki FF1-K-10 Łączniki SDF-KB-10H 

Siła maksymalna [kN] 

1. 13,06 9,10 

2. 11,19 10,05 

3. 10,88 10,15 

4. 12,81 11,96 

5. 10,44 12,11 

6. 10,17 13,13 

7. 14,74 10,69 

8. 10,26 10,85 

9. 11,70 13,37 

10. 12,47 9,75 

11. 12,76 10,39 

12. 12,25 11,83 

13. 10,57 10,30 

14. 10,72 10,62 

15. 10,73 8,35 

Wartość średnia z 5 
najniższych wyników 

N = 10,43 kN N = 9,48 kN 

 FRk = 5,22kN FRk =4,74 kN 
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długości o 42%), spowodowała spadek nośności o 60%, w przypadku łączników FF1-K-10 i spadek 
nośności o 54%, w przypadku łączników SDF-KB-10H. 

3) W przypadku łączników SDF-KB-10H podane w specyfikacji technicznej wartości nośności 
charakterystycznej FRk1 = 1,5 MPa, dla zamocowania w pustaku KSL 8DF o wytrzymałości na 
ściskanie 16MPa (patrz tab. 1), wydają się być prawidłowe nawet w przypadku zamocowania 
w strefie B, czyli w przekroju przez drążenie (kanał). Wnioskowanie nie jest wprost poparte 
wynikami, z uwagi na wyższą wytrzymałość pustaków na ściskanie, zastosowaną w badaniu.  

4) Zalecana nośność łączników FF1-K-10 zamocowanych w pustakach silikatowych KSL 6DFpodana 
w EOT [4] - FRk1 = 3,5 MPa jest o 83% wyższa, niż nośność uzyskana w powyższym badaniu „in 
situ”. 

5) Zastosowanie układu dwóch łączników mocowanych w strefie A, w odległości osiowej 78 mm, 
zwiększyło nośność zamocowania jedynie o 10% w stosunku do nośności pojedynczego łącznika 
FF1-K-10 (PA) i o 24% w przypadku łącznika SDF-KB-10H. 
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MORTAR WORKABILITY – HOW TO CREATE NEW GENERATION OF THE MORTAR 

Słowa kluczowe: zaprawa cementowa, właściwości reologiczne, zaprawa samozagęszczalna, urabialność, 

1. Wstęp 

W maju 2018 roku na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie został 
założony studencki oddział American Concrete Institute (ACI). To pierwszy taki oddział w Polsce, ale także 
w Europie. Oddziały ACI Student Chapters prężnie działają na całym świecie, dwa razy do roku studenci, 
którzy nie uzyskali jeszcze tytułów naukowych mają możliwość wzięcia udziału w konkursach 
organizowanych podczas konwencji odbywających się głównie na terenie Ameryki Północnej. Jednym 
z wyzwań postawionych przed uczestnikami tegorocznej konferencji Nordique Concrete odbywającej się 
w Quebec (Kanada) jest „ACI Mortar Workabilty Competition”. 

 
Rys. 1. Logo Amerykańskiego Instytut Betonu (American Concrete Institute). 

Celem przeprowadzonych badań było zaprojektowanie zaprawy o optymalnej stabilności oraz wysokiej 
płynności, przy jednoczesnym zachowaniu optymalnych kosztów produkcji mieszanki. Sporządzanie recepty 
mieszanki musiało spełniać rygorystyczne wymagania regulaminowe takie jak: 

 maksymalny współczynnik wodno-cementowy na poziomie 0,5; 

 kruszywo stanowiące minimum 60% masy mieszanki, spełniające wymagania krzywej dobrego 
uziarnienia wg ASTM C33 dla kruszyw frakcji 0-4,75 mm; 

 maksymalnie 30% cementu zastępujemy dodatkami mineralnymi. 

Zaprojektowanie mieszanki spełniającej restrykcyjne wymagania konkursowe to nie jedyny problem 
z jakim podczas prowadzenia badań musieli uporać się młodzi inżynierowie. Najważniejszym kryterium 
oceny mieszanki był czas wypełnienia formy o określonym przez organizatorów kształcie, w jak najkrótszym 
czasie. Podczas prowadzenia badań sprawdzano jak zawartość dodatków mineralnych oraz domieszek 
chemicznych wpływa na właściwości reologiczne zapraw samozagęszczalnych. 
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2. Projektowanie zaprawy 

Badania zostały przeprowadzone na Wydziale Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego 
Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, w Laboratorium Katedry Konstrukcji Żelbetowych 
i Technologii Betonu. Podczas prowadzenia badań określaliśmy jaki wpływ na właściwości reologiczne 
zapraw samozagęszczalnych ma zawartość procentowa domieszek chemicznych, dodatków mineralnych 
oraz skład ziarnowy kruszywa. 

2.1. Kruszywo 

Kruszywo użyte do wykonania zaprawy konkursowej musiało spełniać szereg wymogów, dotyczących 
nie tylko wilgotności, ale również i uziarnienia. W pierwszym etapie prac sporządziliśmy wykres pola 
idealnego uziarnienia na podstawie wymagań stawianych nam przez organizatorów. Różnica zawartości 
poszczególnych frakcji nie mogła być większa niż 45%. 

 
Rys. 1. Obszar idealnego uziarnienia wg ASTM 33 

 
W celu przygotowania mieszanki kruszywo zostało wysuszone, a następnie przesiane. W wyniku 

prowadzonych analiz ostatecznie do wykonania mieszanki zastosowano uziarnienie dobrane według krzywej 
przedstawionej na poniższym rysunku. 

 
Rys. 2. Krzywa uziarnienia zaprojektowanego kruszywa 
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2.2. Receptura mieszanki 

W pierwszym etapie badań zaprojektowano mieszankę bazową składającą jedynie się z cementu 
portlandzkiego CEM I 52,5R. Z uwagi na najlepsze właściwości spośród dostępnych spoiw 
tj. powierzchni właściwej równej 0,443 m2/g, nie podjęto prób stosowania innego cementu. Jako 
domieszkę chemiczna mającą zapewnić płynność mieszanki zastosowano superplastyfikator proszkowy 
firmy SIKA, za stabilność mieszanki odpowiadała domieszka zwiększająca więźliwość wody ATLAS 
DUROFLOW VM-500 (VMA). Skład mieszanki bazowej wg. Tabeli 1. 

Tabela 1. Skład mieszanki bazowej M0 

SKŁAD Ilość [kg/m3] 

Cement CEM I 52,5 R 580,00 

Kruszywo 1386,95 

Woda 265,00 

Superplastyfikator 
SIKA 

23,20 
[4% masy cementu] 

VMA 
[ATLAS DUROFLOW VM-500] 

2,90 
[0,5% masy cementu] 

W/C 0,48 

W kolejnych etapach badań zmieniano zawartość domieszek chemicznych oraz zawartość dodatków 
mineralnych. Postanowiono również sprawdzić jak na właściwości reologiczne zaprawy wpłynie 
zastosowanie mączki wapiennej. Receptury mieszanek przygotowanych w drugim etapie przedstawiono w 
Tabeli 2. 

Tabela 2. Skład mieszanek zmodyfikowanych 

SKŁAD 
Ilość [kg/m3] 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 

Cement  
CEM I 52,5R 

450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 

Popiół lotny 40,00 40,00 40,00 100,00 20,00 40,00 

Pył krzemionkowy 80,00 80,00 80,00 20,00 100,00 80,00 

Mączka wapienna 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 

Kruszywo 1368,10 1358,29 1347,14 1356,96 1356,96 1356,96 

Woda 18,00 18,00 22,50 22,50 22,50 22,50 

Superplastyfikator 
SIKA 

2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 

VMA 265,00 265,00 265,00 265,00 265,00 265,00 

W/C 0,49 0,47 0,47 0,46 0,49 0,46 

3. Metodyka przeprowadzonych badań 

Badania zostały zrealizowane podczas przygotowań do konkursu „ACI Mortar Workabilty Competition”. 
Wszystkie składniki przed wykonaniem zapraw zostały zważone, domieszki płynne dozowane były przy 
pomocy strzykawek. Podczas jednego zarobu przygotowywano maksymalnie 750 ml zaprawy. W pierwszej 
kolejności do misy mieszarki dodano składniki suche: cement, popiół lony, pył krzemionkowy, mączkę 
wapienną, superplastyfikator, całość została wymieszana aż do połączenia się składników. W kolejnym 
etapie dodawano wodę oraz domieszkę VMA. Zgodnie z zasadami konkursu, całość przygotowanych 
składników musiała znaleźć się w misie mieszarki.  

3.1. Badanie konsystencji metodą rozpływu 

Formę w kształcie ściętego stożka o wymiarach: wysokość 60mm, wewnętrzna średnica podstawy 
100mm oraz wierzchołka 70mm, umieszczano centrycznie na stoliku rozpływowym, a następnie wypełniano 
w dwóch warstwach świeżo wykonaną zaprawą. Nadmiar zaprawy usuwany był przy pomocy płaskiego 
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zgarniaka. Po około 20 sekundach od umieszczenia zaprawy w stożku był on usuwany przez podniesienie 
do góry, a powstały rozpływ mierzony był dwukrotnie przy pomocy miarki. 

 
Rys. 3. Forma do badania rozpływu mieszanki 

3.2. Badanie stabilności mieszanki 

Badanie stabilności mieszanki wykonano sposobem zaproponowanym przez organizatorów konkursu. 
Do cylindra miarowego o pojemności 250ml wlewano zaprawę, aby udokumentować poziom robiono zdjęcie, 
a następnie odstawiano ją na okres 30 minut. Po upływie tego oceniano, czy mieszanka ulega widocznej 
segregacji. 

3.3. Czas wypełnienia formy 

Na potrzeby realizacji konkursu zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez organizatorów przygotowano 
formę w kształcie liter „ACI”, która została wydrukowana przy pomocy drukarki 3D, aby zapewnić gładką 
powierzchnię oraz dokładność oddania wymiarów. 

 
Rys. 4. Forma do badania czasu wypełnienia 

4. Wyniki 

Wykonując mieszankę bazową uzyskano pożądaną konsystencję, jednak zaprawa ulegała bardzo 
wysokiej segregacji składników, przyczyną tego była niedostateczna zawartość frakcji bardzo drobnej jako 
mikrowypełniaczy oraz zbyt duża ilość domieszek. Podjęto działania w celu zapewnienia większej spoistości 
mieszanki, zastosowano dodatki w postaci pyłu krzemionkowego o powierzchni właściwej 15-30 m2/g, 
popiołu lotnego jako drobnoziarnistego materiału o sferoidalnym kształcie i powierzchni właściwej 0,46 m2/g 
oraz 35% pozostałości na sicie 45 µm, czego spodziewanym rezultatem było zapewnienie stabilności bez 
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ograniczenia płynności mieszanki. Przy kolejnych próbach zmiany mieszanki próbowano określić optymalne 
zawartości poszczególnych składników jak i jaki wpływ ich zawartość ma na poszukiwane cechy zarobu tj. 
płynność, spoistość, segregacje. Stosunkowo proste okazało się otrzymanie wysokiej płynności zaprawy, 
trudnością w projektowaniu było jednak ograniczenie segregacji zaprawy, co wiązało się z odpowiednim 
dobraniem dodatków i domieszek oraz ich proporcji. 

Tabela 3. Porównanie właściwości badanych mieszanek 

Lp. ROZPŁYW 
ŚREDNICA 
ROZPŁYWU 

[mm] 

WYPEŁNIENIE 
FORMY 

[%- czas w s] 

M0 

 

280 50% - 30 s 

M1 

 

280 100% - 14 s 

M2 

 

280 100% - 10 s 

M3 

 

300 100% - 18 s 

M4 

 

230 0% - 0 s 
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M5 

 

275 90% - 20 s 

M6 

 

310 100% - 24 s 

 

M0 M1 
a) 

  

b) 

 

a) 

  

b) 

  

M2 M3 
a)  

 

b) 

  

a) 

 

b) 

 
Rys. 5. Wizualna ocena stabilności mieszanki: a) start badania b) po upływie 30 minut 
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M4 M5 
a) 

 

b) 

 

a) 

 

b) 

 

 M6  
 a)  

 

b) 

 

 

Rys. 6. Wizualna ocena stabilności mieszanki: a) start badania b) po upływie 30 minut 

 
Rys. 7. Badanie czasu wypełnienia formy zaprawą 
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Rys. 8. Porównanie średnicy rozpływu badanych mieszanek 

 
Rys. 9. Wpływ ilości oraz proporcji zastosowanych dodatków na rozpływ mieszanki 

 
Rys. 10. Wpływ mączki wapiennej na czas wypełnienia formy, przy stałej ilości pozostałych składników 

 
Rys. 11. Wpływ ilości superplastyfikatora na czas wypełnienia formy,  

przy stałej ilości pozostałych składników 
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Po przekroczeniu pewnych ilości poszczególnych dodatków właściwości, które wcześniej ulegały 
poprawie znacznie spadały, przez co odpowiednie zrównoważenie składników a tym samym otrzymanie 
wszystkich właściwości na odpowiednim poziomie było problematyczne i wymagało wykonania wielu prób  
dla ich określenia. Mieszanki ze stosunkowo większą zawartością pyłu krzemionkowego wykazywały się 
wysoką płynnością, lecz wypełniały formę wolniej niż zaprawy o niższej zawartości pyłu. Każda z mieszanek  
w mniejszym lub większym stopniu wykazywała skłonność do opadania kruszywa grubszych frakcji na dno 
naczynia. W mieszance M2 oraz M3 zastosowano dodatkowo mączkę wapienną, która spowodowała 
pozytywny wpływ na właściwości reologiczne zaprawy. Duży wpływ na właściwości reologiczne mieszanki  
ma proporcja stosowania dodatków mineralnych takich jak popiół lotny oraz pył krzemionkowy. 

5. Podsumowanie 

Właściwości reologiczne mieszanki betonowej przy stałej kompozycji podstawowych składników: 
kruszywa, cementu wody ulegają znacznym zmianom po zastosowaniu dodatków mineralnych i domieszek 
chemicznych. Niewielka ich ilość może mieć duży wpływ na polepszenie właściwości mieszanki. Większą 
stabilnością oraz rozpływem charakteryzowały się mieszanki o zawartości popiołu lotnego i pyłu 
krzemionkowego w proporcji 1:2. Wpływ na rozpływ zaprawy ma nie tylko rodzaj zastosowanych dodatków 
mineralnych, ale również ich proporcje. Dodatek mączki wapiennej jako wypełniacza w ilości około 2% masy 
cementu uszczelnia matrycę zaprawy, zapobiega segregacji, dzięki czemu czas wypełnienia formy jest 
krótszy niż w przypadku reszty badanych mieszanek.  

W projektowaniu mieszanek bardzo ważna jest nie tylko proporcja, ale i kompatybilność stosowanych 
domieszek. Nieodpowiednie dobór proporcji oraz rodzaju domieszek może spowodować pogorszenie 
właściwości zaprawy. Mieszanki o mniejszym rozpływie, ale większej stabilności wypełniały formę 
w krótszym czasie, ponieważ nie następował opad kruszywa grubszej frakcji na dno. Duży wpływ na reologię 
mieszanki ma również rodzaj zastosowanego kruszywa, krzywa uziarnienia oraz kształt samych ziaren. 

Największy wpływ na osiągnięcie celów konkursowych, czyli wysokiej stabilności przy jednoczesnej 
płynności miało zastosowanie domieszek chemicznych oraz ustalenie optymalnych proporcji dodatków 
mineralnych, bez ich udziału skomponowanie mieszanki o podobnych właściwościach zgodnych  
z regulaminem byłoby niemożliwe. Urabialność jest cechą trudną do zbadania, ponieważ nie istnieje lepsza 
metoda oceny tej cechy niż rzeczywiste wykonanie próbnego zarobu i określenie jej zachowania, co przy 
projektowaniu optymalnej mieszanki wymaga wielokrotnego zaprojektowania i testowania mieszanki. 
Niemożliwe jest jednoznaczne zbadanie urabialności mieszanki na podstawie zbadania tylko jednej cechy 
mieszanki, badania należy prowadzić kompleksowo. 
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1. Rys historyczny 

Modernizm w architekturze rozwijał się po II wojnie światowej, jego głównym założeniem była rezygnacja 
ze stylów oraz stylizacji historycznej jak i również rezygnacji z ornamentów. Modernizm kładł nacisk na 
funkcjonalność budynku. [1] Architekci modernizmu często eksperymentowali zarówno z materiałami, 
technologiami jak i konstrukcjami. Nie zawsze były to eksperyment udane. We Wrocławiu zachował się 
unikalny na skalę światową eksperymentalny wieżowiec z piętrami zawieszonymi na linach. To tak zwany 
trzonolinowiec wybudowany w latach 1961-1967.  Za eksperymentalnym budynkiem stał tandem młodych 
wrocławskich projektantów: Andrzej Skorupa i Jacek Burzyński. To oni wymyślili nowy typ wieżowca - zwany 
trzonolinowcem. Budowę zaczyna się od betonowego trzonu przenoszącego obciążenia ściskające na 
podstawę budynku, czyli fundamenty. Budynek otrzymał nawet tytuł "Domu Roku 1967". Zachwycała jego 
smukła lekka bryła, którą podkreślał wolny, niezabudowany parter. Pierwsze piętro wisiało kilka metrów nad 
ziemią. Na 12 piętrach powstało 40 mieszkań, z widnymi kuchniami, dużym pokojami oraz nowoczesnymi 
rozwiązaniami instalacyjnymi takimi jak ogrzewanie podłogowe [2]. 

 
Rys.1. Wrocławski trzonolinowiec [3] 
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2. Konstrukcje budynków wysokich 

Systemy konstrukcyjne budynku wysokiego składają się z elementów: 

 Przenoszących obciążenia pionowe 

 Przenoszące obciążenia poziome 

 Zapewniające sztywność przestrzenną 

 Stropów 

 Posadowienia budynku 

Systemy trzonowe stosowane są w budynkach o wysokości do około 60 kondygnacji. Wyróżniamy cztery 
podstawowe typy systemów trzonowych: 

 O słupach rozciąganych (linowe i wieszarowe) 

 Wspornikowe 

 Szkieletowe 

 Trzon w trzonie 

 
Rys.2. Klasyfikacja budynków wysokich [4] 

Trzon żelbetowy w większości przypadków umiejscawiany jest w centrum budynku. Taka lokalizacja 
żelbetowego trzonu zapewnia optymalne przewietrzanie budynku oraz dostęp do światła słonecznego. 
Analizowany budynek jest budynkiem o konstrukcji wieszarowej. Zasada działania systemu wieszarowego nie 
jest skomplikowana. Polega ona na oparciu na trzonie konstrukcji wsporczej do której podwieszone zostają 
cięgna nośne. Cięgna te mogą być również mocowane do głowicy trzonu, tak jak ma to miejsce we 
Wrocławskim Trzonolinowcu. Projekty architektoniczne muszą sprawiać wrażenie lekkich w formie. 
Zmniejszanie przekrojów elementów konstrukcyjnych jest ograniczone w określony sposób. Jeżeli będziemy 
zmniejszać stosowane elementy konstrukcyjne to w pewnym momencie doprowadzimy do podłużnego 
zginania tych elementów. Ryzyko wystąpienia tego zjawiska zwiększa się tym bardziej im element jest cieńszy, 
co zagraża wytrzymałości I trwałości elementu. Dlaczego cienki słup lub belka z wytrzymałego materiału 
ulegnie zniszczeniu pod pewnym obciążeniem a stosunkowo cienka lina stalowa jest w stanie przenieść 
znacznie większe obciążenie? Problem polega na tym, że belka lub słup pracują statycznie na zginanie 
natomiast lina na rozciąganie. Wraz z rozwojem konstrukcji budowlanych możemy stwierdzić, że wraz ze 
zwiększaniem rozpiętości elementów konstrukcyjnych projektanci oraz konstruktorzy dążą do tego, aby 
elementy konstrukcyjne pracowały statycznie jednoznacznie, albo na zginanie, albo na rozciąganie. Najlepsze 
rezultaty można osiągnąć poprzez skupieniu w jednym miejscu sił ściskających, a w drugim sił rozciągających. 
Zasadę tę stosuje się w konstrukcjach wiszących. [4] 

3. Konstrukcja trzonolinowca 

Analogiczną zasadę zastosowali projektanci Wrocławskiego wielokondygnacyjnego budynku w systemie 
trzonolinowym. Budynku o żelbetowym rdzeniu, do którego podwieszono stropy. System ten polega na 
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budowie całego wielokondygnacyjnego budynku na poziomie parteru. Prace rozpoczynają się od najwyższej 
kondygnacji, od dachu. Rzut budynku to kwadrat, w którego centrum umieszczono kwadratowy żelbetowy 
trzon biegnący przez całą wysokość budynku i wystająca ponad jego dach. Ze szczytu budynku przez każdą 
krawędź poprowadzone zostały stalowe liny, które dźwigają zawieszone na nich płyty stropowe każdej 
kondygnacji. Wykonanie takiego typu konstrukcji zaczęto od wykopów fundamentowych tak jak w przypadku 
obiektów tradycyjnych. Na wykonanym stropie piwnicy kolejno układa się prefabrykowane płyty stropowe 
pozostałych kondygnacji. Płyty te wyposażone są w gniazda do zamocowania lin stalowych. Liny te 
prowadzone są od szczytu budynku do jego piwnicy, gdzie są zakotwiczone. Liny biegną początkowo ukośnie 
od punku zaczepienia, następnie poprowadzone są pionowo, a na poziomie parteru ponownie zbiegają się ku 
centrum. Taka konstrukcja zadecydowała o wyjątkowej sylwetce obiektu. Pierwsze piętro jest nadwieszone 
nad ziemią, parter ogranicza się do powierzchni centralnego trzonu.[4] 

 
Rys.3. Widok głowicy trzonu [5] 

4. Wykonawstwo 

Wznoszenie budynku rozpoczyna się od zaklinowania lin w płycie stropowej leżącej najwyżej. Następnie 
za pomocą umieszczonych na głowicy trzonu siłowników hydraulicznych podnosi się płytę na wysokość 
odpowiadającą wysokości kondygnacji. Analogicznie wszystkie płyty są wciągane po stalowych linach do 
momentu zamontowania najniżej położonego stropu. Montaż budynku odbywa się od góry. Po zamontowaniu 
wszystkich stropów przeprowadza się końcowe dopięcie lin oraz ich finalne zakotwienie. Po tym etapie liny z 
elementu podnoszącego i umożliwiających montaż stropów zamieniają się w element konstrukcyjny 
utrzymujący stropy. W wewnętrznym trzonie budynku znajduje się szyb windowy oraz ciąg komunikacyjny a 
także piony instalacyjne. [5] 

 
Rys.4. Fazy montażowe budynku [6] 
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Rys.5. Trzonolinowiec podczas budowy [6] 

5. Model obliczeniowy w programie LUSAS 

Na potrzeby referatu stworzono model w komputerowym programie obliczeniowym LUSAS. Model ten 
posłużył analizom, pozwolił poznać problematykę konstrukcji typu trzonolinowego. Stworzony model nie jest 
wierną kopią Wrocławskiego projektu, ze względu na brak planów konstrukcyjnych. Wrocławski trzonolinowiec 
był inspiracją do stworzenia modelu analogicznego umożliwiającego oddanie problematyki zagadnienia. 

  
Rys.6. Model stworzony na potrzeby analizy 
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6. Wnioski 

Konstrukcja trzonolinowa daje efekt niezwykle lekkiego budynku. Wcześniej wieżowce budowano na 
szkielecie, który był masywny. W trzonolinowcu żelbetowy, masywny trzon jako wewnętrzny element budynku 
był zupełne niewidoczny. Od zewnątrz wieżowiec otaczały tylko stosunkowo cienkie stropy oraz liny, co 
wzmacniało wrażenie lekkości. Architekci mogli dowolnie wypełnić elewacje lekkimi ścianami osłonowymi. 
Jednak budynki trzonolinowe mają swoje wady, do wad budownictwa trzonolinowego zaliczyć możemy duże 
odkształcenia wieszaków, występowanie dużych sił w wieszarach oraz wydłużenie drogi przeniesienia sił na 
fundament. Krótko po oddaniu do użytkowania wrocławskiego trzonolinowca mieszkańcy zaczęli zauważać 
pierwsze wady budynku. Skargi dotyczyły chwiejących się stropów podczas silnych podmuchów wiatru, 
pękających ścian działowych i osłonowych. Finalnie budynek postanowiono wyłączyć z użytkowania. We 
wrocławskim trzonolinowcu w 1974 konieczne było zabetonowanie wszystkich lin biegnących od głowicy 
trzony do piwnicy, dodatkowo na poziomie parteru liny wzmocniono stalowymi belkami. W ten sposób 
przekształcono budynek o konstrukcji trzonolinowej w budynek o zwykłej konstrukcji szkieletowej.[6] Do zalet 
możemy zaliczyć wrażenie lekkości konstrukcji, odporność na aktywność sejsmiczną oraz zaleta funkcjonalna 
jaką jest uwolnienie rzutu parteru od konstrukcji poza trzonem. [4] Niewątpliwą korzyścią związaną z 
budownictwem trzonolinowym jest fakt, iż konstrukcje tego typu są lżejsze od konstrukcji wykonywanych w 
alternatywnych technologiach. Zmniejszona waga bezpośrednio prowadzi do zmniejszenia ilości zużytych 
materiałów a co za tym idzie do zredukowania kosztów budowy. Budynki wykonywane w technologii 
trzonolinowej nie wymagają użycia rusztowania. Co prowadzi do poprawy bezpieczeństwa na placu budowy. 
Na budowie nie ma konieczności korzystania z transportu wewnętrznego, ponieważ wszystkie niezbędne 
rzeczy do wykonania kompletnej kondygnacji trafiają na właściwy poziom od razu z wciąganym stropem 
kondygnacji. W czasie realizacji takiego typu budynku można zastosować metodę pracy rytmicznej, traktując 
każdą kondygnację jako osobną działkę roboczą możemy wykonywać roboty wykończeniowe równocześnie z 
podciąganiem stropów idąc od kondygnacji najwyższej. Brygady wykończeniowe schodziłyby od piętra 
najwyższego do najniższego. Pozwala to na przyśpieszenie procesu budowy obiektu 
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1. Wstęp 

Na przełomie ostatnich lat można zaobserwować wzrastającą tendencję do budowy lekkich kładek dla 
pieszych. Ze względu na zmniejszającą się masę oraz smukłość danych obiektów, oraz zwiększanie się 
oddziaływań sił dynamicznych. Należy poświęcić szczególną uwagę zjawiskom dynamicznym danych 
obiektów.  

Wzrost problemów nowoczesnych kładek związanych z drganiami wywołanymi siłami dynamicznymi 
sprawia, iż kładki nie powinny być już tylko projektowane ze względu na oddziaływania statyczne. 
Konstrukcje mostów charakteryzujące się: małą smukłością, niewielką masą, takie jak mosty wstęgowe oraz 
mosty wiszące mogą nie spełniać warunków określonych w normach projektowych [1] [2], nie tylko 
dotyczących częstotliwości naturalnych, ale również dotyczących właściwości tłumiących oraz odpowiedzi 
dynamicznej związanej z ruchem pieszych. Współczesne narzędzia projektowania powinny uwzględniać 
wszystkie negatywne czynniki mogące wpłynąć na niekorzystne oddziaływania dynamiczne konstrukcji 
mostowych. Konstrukcje charakteryzujące się niekorzystnymi parametrami odnośnie możliwości wystąpienia 
zjawiska rezonansu mogą być projektowane i wykonywane, jeżeli zostały wykonane odpowiednie obliczenia 
uwzględniające oddziaływające czynniki zewnętrzne i zostały spełnione odpowiednia wymagania dotyczące 
komfortu użytkowania. Jeśli oddziaływania dynamiczne nie spełniają poszczególnych kryteriów projektowych 
należy zastosować odpowiednie zmiany w projekcie, zaprojektować system składający się z urządzeń 
tłumiących [3].  

Zmniejszenie masy kładek powoduje zmniejszenie momentu bezwładności, który obniża naturalne 
częstotliwości konstrukcji, powodując tym samym większe ryzyko wystąpienia rezonansu. Rezonans 
występuje, jeśli częstotliwość konstrukcji pokrywa się z częstotliwością wzbudzenia, np. częstotliwością 
kroków pieszych. Wibracje wywołane ruchem pieszych mogą prowadzić do problemów z funkcjonalnością. 
Mogą wpłynąć na komfort użytkowania kładki co wpłynie na odczucia pieszych poruszających się daną 
kładką oraz mogą spowodować uszkodzenie konstrukcji, a nawet jej zawalenie. Kolejnym ważnym 
obciążeniem dynamicznym dla kładek jest celowe wzbudzanie przez ludzi skaczących w jednym miejscu 
w celu wytworzenia dużej odpowiedzi dynamicznej konstrukcji. W takim przypadku komfort użytkowania 
kładki z pewnością nie jest spełniony, ale konstrukcja nie może ulec zniszczeniu. Dynamiczne oddziaływania 
rowerzystów są znikome w porównaniu do oddziaływań spowodowanych chodem oraz biegiem. Podczas 
analizy dynamicznej konstrukcji należy również założyć ekstremalne warunki użytkowania, przykładem może 
być coraz częściej spotykane masowe imprezy biegowe, których trasy często przebiegają przez obiekty 
mostowe. Konstrukcja w tym okresie jest poddawana ciągłym oddziaływaniom dynamicznym trwającym 
znaczy okres.  

Drgania kładek mogą występować zarówno w kierunku pionowym, jak i poziomym, możliwe jest również 
skręcanie mosty. Stąd we współczesnym projektowaniu obiektów mostowych należy dokonać oceny zjawisk 
związanych z ruchem użytkowników konstrukcji.  



 
Analiza dynamiczna kładki dla pieszych 

 

 

105 

 

2. Sformułowanie zadania 

Analiza dynamiczna została przeprowadzona według autorskiego algorytmu obliczeniowego 
w programie MATLAB oraz programu obliczeniowego ANSYS. Przedmiotem analizy jest lekka kładka 
jednoprzęsłowa poddana oddziaływaniom zewnętrznym wywołanym przez tłum ludzi próbujących wywołać 
zjawisko rezonansu. Model kładki został przedstawiony jako belka wolnopodparta. Do analizy konstrukcji 
zostały przyjęte następujące uproszczenia.  

 Położenie pieszych dla poszczególnych przypadków jest niezmienne w czasie.  

 Siła wymuszająca reprezentuje grupę 26 osób o łącznej masie 2080 kg. 

 Siły zewnętrzne oddziałują na konstrukcję z częstotliwością drgań własnych wyznaczonych dla 
analizowanego przypadku. 

 Przekrój kładki jest niezmienny na całej długości.  

 Analizowane punkty konstrukcji znajdują się kolejno w 1/4, 1/2, 3/4 rozpiętości konstrukcji.  

 Analizowane przypadki dotyczą pierwszej oraz drugiej częstotliwości drgań własnych pionowych.  

2.1. Schemat statyczny konstrukcji 

Konstrukcja kładki została sprowadzona do schematu statycznego przedstawionego na Rys.1. 
Analizowany obiekt został przedstawiony jako ustrój belkowy w postaci belki jednoprzęsłowej 
wolnopodpartej. Długość konstrukcji wynosi 60 metrów. 

 
Rys.1. Schemat konstrukcji 

2.2. Przekrój porzeczny konstrukcji 

W celu dokonania analizy dynamicznej konstrukcji, przekrój poprzeczny kładki został przyjęty jako żelbetowy 
przekrój skrzynkowy o wymiarach przedstawionych na Rys. 2. 

 
Rys.2. Przekrój poprzeczny konstrukcji 

2.3. Parametry konstrukcji 

 Długość kładki L = 60 [m], 

 Pole przekroju poprzecznego: V = 1.73 [m2], 

 Masa konstrukcji: M = 4844 [kg/m], 

 Moduł Younga: E = 36 [GPa], 

 Moment bezwładności: I = 0.5713 [m4]. 
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2.4. Przypadki dokonanych analiz 

 I – Siła wymuszająca znajduje się w 1/2 rozpiętości konstrukcji, oddziałuje na układ 
z częstotliwością pierwszej postaci drgań własnych. Tłumik 1 został przytwierdzony w 1/2 
rozpiętości konstrukcji. 

 II – Siła wymuszająca znajduje się w 1/4 rozpiętości konstrukcji, oddziałuje na układ 
z częstotliwością drugiej postaci drgań własnych. Tłumik 2 został przytwierdzony w 1/4 rozpiętości 
konstrukcji. 

 III – Siła wymuszająca znajduje się w 1/2 rozpiętości konstrukcji, oddziałuje na układ 
z częstotliwością pierwszej postaci drgań własnych. Tłumik 1 został przytwierdzony w 1/2 
rozpiętości konstrukcji. Tłumik 2 został przytwierdzony w 1/4 rozpiętości konstrukcji. 

 IV – Siła wymuszająca znajduje się w 1/4 rozpiętości konstrukcji, oddziałuje na układ 
z częstotliwością drugiej postaci drgań własnych. Tłumik 1 został przytwierdzony w 1/2 rozpiętości 
konstrukcji. Tłumik 2 został przytwierdzony w 3/4 rozpiętości konstrukcji. 

3. Analiza dynamiczna konstrukcji 

Na podstawie dokonanych analiz otrzymano zarówno dzięki algorytmowi obliczeniowemu 
zastosowanemu w programie MATLAB, jak i dzięki programowi numerycznemu ANSYS otrzymano częstości 
drgań własnych pionowych konstrukcji, zostały one przedstawione w Tab. 1.  

Tabela 1. Częstotliwości drgań własnych pionowych konstrukcji 

Postać drgań 
Częstotliwość drgań własnych [Hz] 

MATLAB ANSYS 

1. 0.8927 0.8856 

2. 3.5708 3.4738 

Na podstawie dokonanych symulacji wielu masowych tłumików drgań o różnych parametrach dokonano 
wyboru najbardziej efektywnego rozwiązania. Parametry zastosowanych tłumików przedstawiono w Tab.2.  

Tabela 2. Parametry tłumików drgań 

Parametry tłumika Tłumik 1 Tłumik 2 

Masa górna: [kg] 250 250 

Masa dolna: [kg] 2000 1000 

Parametr sztywność: [N/m] 61150 495000 

Parametr tłumienia: [N*s/m] 1000 1000 

Częstotliwość oddziaływań na którą został 
zaprojektowany tłumik: [Hz] 

0.8927 3.5708 

3.1.  Wyniki  

Wyniki przemieszeń konstrukcji otrzymane dzięki dokonaniu analiz dynamicznych poszczególnych 
przypadków zostały przedstawione zbiorczo w Tab. 3. W celu lepszego zobrazowania redukcji 
przemieszczeń konstrukcji dzięki zastosowanemu systemowi tłumienia drgań zostały przedstawione również 
wartości przemieszczeń konstrukcji bez zastosowanego systemu tłumienia drgań. W dalszej części referatu 
zostały przedstawione wykresy przemieszeń oraz odpowiedzi dynamicznej konstrukcji. Wykresy te również 
zostały przedstawione wraz z wykresami otrzymanymi dla konstrukcji bez zastosowanych masowych 
tłumików drgań. 
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Tabela 3. Zestawienie wyników analiz otrzymanych dla programu MATLAB oraz programu ANSYS 

 

Wyniki otrzymane dla programu: 

MATLAB ANSYS 

Położenie analizowanego punktu: 1/4 L 1/2 L 3/4L 1/4 L 1/2 L 3/4L 

Maksymalne przemieszczenia bez zastosowanego 
systemu tłumienia drgań [cm] – Przypadek I  

30.29 42.85 30.29 30.26 42.75 30.18 

Maksymalne przemieszczenia z zastosowanym systemem 
tłumienia  drgań [cm] – Przypadek I  

3.04 4.31 3.04 2.80 3.96 2.80 

Maksymalne przemieszczenia bez zastosowanego 
systemu tłumienia drgań [cm] – Przypadek II 

3.11 0.10 3.15 3.19 0.08 3.23 

Maksymalne przemieszczenia z zastosowanym systemem 
tłumienia  drgań [cm] – Przypadek II 

0.38 0.10 0.39 0.91 0.04 0.96 

Maksymalne przemieszczenia bez zastosowanego 
systemu tłumienia drgań [cm] – Przypadek III 

30.29 42.85 30.29 30.26 42.75 30.18 

Maksymalne przemieszczenia z zastosowanym systemem 
tłumienia  drgań [cm] – Przypadek III 

3.04 4.30 3.04 4.38 6.26 4.40 

Maksymalne przemieszczenia bez zastosowanego 
systemu tłumienia drgań [cm] – Przypadek IV 

30.29 42.85 30.29 30.26 42.75 30.18 

Maksymalne przemieszczenia z zastosowanym systemem 
tłumienia drgań [cm] – Przypadek IV 

4.53 6.42 4.54 5.07 7.14 5.04 

3.2. Wykresy analizy dynamicznej przypadku I 

 
Rys.3. Przemieszczenia punktów dla przypadku I - MATLAB 

 
Rys.4. Odpowiedź dynamiczna konstrukcja dla przypadku I - MATLAB 



 
Analiza dynamiczna kładki dla pieszych 

 

 

108 

 

 
Rys.5. Odkształcenie kładki z zastosowanym systemem tłumienia dla przypadku I – ANSYS 

3.3. Wykresy analizy dynamicznej przypadku II 

 
Rys.6. Przemieszczenia punktów dla przypadku II - MATLAB 

 
Rys.7. Odpowiedź dynamiczna konstrukcja dla przypadku II - MATLAB 

 
Rys.8. Odkształcenie kładki z zastosowanym systemem tłumienia dla przypadku II - ANSYS 
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3.4. Wykresy analizy dynamicznej przypadku III 

 
Rys.9. Przemieszczenia punktów dla przypadku III - MATLAB 

 
Rys.10. Odpowiedź dynamiczna konstrukcja dla przypadku III - MATLAB 

 
Rys.11. Odkształcenie kładki z zastosowanym systemem tłumienia dla przypadku III - ANSYS 
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3.5. Wykresy analizy dynamicznej przypadku III 

 
Rys.12. Przemieszczenia punktów dla przypadku IV - MATLAB 

 
Rys.13. Odpowiedź dynamiczna konstrukcja dla przypadku IV - MATLAB 

 
Rys.14. Odkształcenie kładki z zastosowanym systemem tłumienia dla przypadku IV - ANSYS 
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4. Podsumowanie 

Redukcja drgań za pomocą masowych tłumików drgań może się odbyć tylko przy ich prawidłowym 
zaprojektowaniu oraz umieszczeniu ich w optymalnym miejscu konstrukcji. Istotne jest najpierw wyznaczenie 
postaci i częstości drgań własnych, aby wiedzieć, do jakiej częstotliwości dostroić tłumiki oraz w którym 
miejscu konstrukcji tłumik osiąga największą efektywność. W kolejnym etapie sprawdza się maksymalne 
przemieszczenia punktów charakterystycznych w zależności od częstotliwości, aby określić jak duży wpływ 
mają one na użytkowanie konstrukcji. Następnie manewrując przy kolejnych analizach miejscami podpięcia 
tłumików do konstrukcji oraz ich parametrami należy znaleźć optymalną kombinację zastosowanych 
tłumików. W przypadku niewielkiej różnicy pomiędzy kolejnymi częstościami drgań własnych należy 
uwzględnić wzajemny wpływ oddziaływania tłumików na siebie. Podstawą do tego stwierdzenia jest 
szczegółowa analiza wykresów odpowiedzi dynamicznej konstrukcji.  

Pierwsze dwie częstości drgań własnych obliczone za pomocą programów ANSYS i MATLAB są do 
siebie bardzo zbliżone. Natomiast kolejne częstości drgań własnych pominięte w danych referacie, coraz 
bardziej się od siebie różnią. Różnice pomiędzy częstościami własnych z programu MATLAB i ANSYS 
wynikają z liczby dynamicznej stopni swobody wziętej pod uwagę w analizie oraz spowodowane są 
zastosowaniem uproszczonego dwuwymiarowego modelu analizy dynamicznej w programie MATLAB, 
w porównaniu z bardziej zaawansowaną przestrzenną analizą dynamiczną konstrukcji w programie ANSYS. 
W programie MATLAB, w celu otrzymania bardziej zbliżonych wyników do programu ANSYS, należałoby 
znacznie zwiększyć liczbę dynamicznych stopni swobody. 

W analizach odpowiedzi dynamicznej konstrukcji bez zastosowania systemu tłumiącego drgania, 
różnice przemieszczeń pomiędzy analizami w programie ANSYS i MATLAB są rzędu dziesiętnych części mm. 
Największe przemieszczenie równe 42.85 cm zanotował punkt znajdujący się w środku rozpiętości przy 
wymuszeniu siłą skupioną oddziaływającą z częstotliwością pierwszej postaci drgań własnych w środku 
rozpiętości kładki. Możemy zaobserwować, iż konstrukcja obciążona siłami zewnętrznymi oddziaływającymi 
z częstotliwością pierwszej postaci drgań własnych wykazuje tendencję do znacznie większych 
przemieszczeń punktów niż dla sił oddziaływujących z częstotliwością drugiej postaci drgań własnych. 
Drgania są tak duże, że uniemożliwiają komfortowe użytkowanie obiektu oraz mogą powodować 
powstawanie rys w betonie, które obniżają nośność i ostatecznie mogą doprowadzić do destrukcji 
konstrukcji. 

Zarówno w analizach z pomocą programu MATLAB, jak i ANSYS zastosowano te same dwa tłumiki 
dostrojone do pierwszej i drugiej częstości drgań własnych. W tym przypadku wyniki z programów różnią się 
maksymalnie o około 2 cm przy redukcji przemieszczeń konstrukcji sięgającej nawet 91%. 

Na podstawie analiz wyników wygenerowanych przez program MATLAB oraz ANSYS, dla wszystkich 
przypadków. Można stwierdzić, iż dane programy poddają bardzo zbliżone do siebie wyniki. Różnice 
polegają najprawdopodobniej w sposobie analizy dynamicznej wykorzystanej w danych programach.  
W programie MATLAB została dokonana uproszczona analiza dynamiczna konstrukcji, program ANSYS  
w przeciwieństwie do programu MATLAB dysponuje znacznie potężniejszymi bibliotekami umożliwiającymi 
dokładniejsze przeanalizowanie danego przypadku. W ujęciu praktycznym należało by być bardziej 
skłonnym do wykorzystania wyników otrzymanych z programu ANSYS wykorzystującym podczas analizy 
metodą elementów skończonych MES.  
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1.1. Wstęp 

W analizie z zastosowaniem metody elementów skończonych, istotną rolę odgrywa poprawne 
sformułowanie warunków początkowych, brzegowych oraz sekwencji obciążeń w modelu obliczeniowym. 
Szczególny wpływ na wartości sił rysujących i niszczących a także odkształcalność żelbetowych elementów 
prefabrykowanych (oddziaływujących wzajemnie przez połączenia) mają wprowadzone parametry strefy 
kontaktu. Czynnikami oddziałującymi na sąsiednie powierzchnie są ich geometria, sposób wypełnienia oraz 
wpływy reologiczne (skurcz, pęcznienie i pełzanie). 

W pracy został omówiony model materiałowy połączeń elementów prefabrykowanych, których charakter 
jest oparty na rzeczywistym oddziaływaniu między betonowymi powierzchniami, bazujący na tarciu 
,,suchym” [1]. Obliczenia numeryczne zostały przeprowadzone w programie do analizy konstrukcji 
żelbetowych ATENA. Program pozwala wykonać model prefabrykowanego połączenia oraz przeprowadzić 
analizę naprężeń, przemieszczeń i odkształceń w kolejnych krokach obciążenia przykładanego w sposób 
sekwencyjny [2]. Ważną funkcją jest również interpretacja rozwoju zarysowań i mechanizmu zniszczenia 
widocznych nie tylko na powierzchniach, ale również wewnątrz elementów i połączeń. Liczne badania 
laboratoryjne pozwalają określić zgodność analizy numerycznej graniczących ze sobą elementów 
betonowych z rzeczywistymi wynikami. Często zachodzi konieczność zróżnicowania geometrii połączeń 
między prefabrykatami oraz modyfikację ich parametrów materiałowych. Komputerowa symulacja pozwala 
określić zmienność czynników oddziałujących na: morfologię zarysowań, mechanizm zniszczenia i wartości 
sił niszczących połączeń elementów prefabrykowanych [3]. Dzięki modyfikacji danych wejściowych 
w programie, można zoptymalizować numeryczne modele połączeń i ograniczyć zakres badań 
doświadczalnych. 

1.2. Charakterystyka rzeczywistego połączenia w elementach prefabrykowanych 

Zakres czynników wpływających na połączenie między dwoma powierzchniami betonowymi jest bardzo 
szeroki. Determinują one nośność kontaktujących się elementów poprzez wielkość naprężeń stycznych 
między materiałami. W licznych publikacjach ogranicza się tą grupę do wartości adhezji betonu, obciążenia 
zewnętrznego i zbrojenia zawartego między elementami [3]. Do obliczenia naprężeń stycznych 
𝜏 w zależności od odkształcenia może służyć wzór (1). 

𝜏(𝑤) = 𝜏𝑎𝑑ℎ(𝑤) + 𝜏𝑅(𝑤) + 𝜏𝐵(𝑤) (1) 
gdzie: 

𝜏𝑎𝑑ℎ - naprężenia ścinające wynikające z Adhezji 

𝜏𝐵 - naprężenia ścinające wynikające ze zbrojenia 
𝜏𝑅 - naprężenia ścinające wynikające z tarcia 

𝑤 - przemieszczenie poziome 

Do naprężeń stycznych wynikających ze zjawiska adhezji wliczają się oddziaływania 
międzycząsteczkowe oraz oddziaływania mechaniczne (Rys.1). Pierwsze z nich obejmują skalę mikro: 
wzajemnie przyciągających się elementów struktury materiału betonu. Drugie obejmują skalę makro: 
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zazębiających się elementów chropowatej powierzchni. Im więcej struktury ma zróżnicowaną powierzchnię, 
tym większą wartość osiągają naprężenia mechaniczne. Kolejnym czynnikiem są obciążenia zewnętrzne 
skutkujące naprężeniami stycznymi wynikającymi z sił tarcia i kohezji. Również w tym przypadku mają na nie 
wpływ struktura powierzchni kontaktujących się elementów. Im większa chropowatość płaszczyzny, tym 
większe są siły tarcia. Także wielkość obciążeń zewnętrznych (np. omawiana w artykule interakcja 
wstępnego ściskania elementów) wpływa na wartość naprężeń normalnych, a pośrednio na wielkość 
naprężeń stycznych od tarcia. Trzecim czynnikiem jest zbrojenie połączenia między elementami 
żelbetowymi. Przez odkształcenie elementów stalowych w przekroju pojawiają się nowe siły zwane siłami 
klockującymi (ang. dowel action). Naprężenia styczne zwiększają dodatkowo żebrowania stali zbrojeniowej. 
Wyrywanie łączącego elementy zbrojenia powoduje przyrost naprężenia stycznego od sił tarcia między 
ziarnami kruszywa (ang. agreggate interlocking) i od zakotwienia w betonie [3]. Sumą wszystkich czynników 
jest całościowe naprężenie styczne o wartości obliczanej ze wzoru (1). 

Adhezja  Obciążenie  Zbrojenie 

Oddziaływania 
międzycząsteczkowe 

 
 

 

Oddziaływania 
Mechaniczne 

 
 
 
 

 

 Oddziaływanie 
od obciążenia 
zewnętrznego 

 

 

 Oddziaływanie  
od sił 

dociskających 
w zbrojeniu 

 

 

Oddziaływanie od 
elastycznego 
i plastycznego 
odkształcenia 

zbrojenia 

 
       

Naprężenia styczne od odziaływania 
sił wiążących 

 
Naprężenie styczne 

od sił tarcia 
 

Naprężenia styczne od 
zakotwienia zbrojenia 

 

 

 

 

 

 

    

Naprężenie styczne  

𝜏(𝑤) = 𝜏𝑎𝑑ℎ(𝑤) + 𝜏𝑅(𝑤) + 𝜏𝐵(𝑤)  

Rys.1. Schemat przedstawiający ostateczną wartość naprężeń stycznych w połączeniu między 
powierzchniami betonowymi [3] 

Rys.1 ilustruje składniki naprężenia stycznego. Jak wynika z grafiki wpływ ma zarówno mikrostruktura, 
jak również makro struktura betonowych elementów. Aby lepiej zilustrować siły kontaktu generujące 
naprężenia styczne dokonuje się pewnych uproszczeń. Do symulacji numerycznych stosuje się idealizację 
rzeczywistej nieregularnej formy kontaktu przez przyjęcie formy łagodnej krzywizny bądź zazębiających się 
elementów (Rys.2). Po zarysowaniu się połączenia w elementach żelbetowych strefa kontaktu przemieszcza 
się o wartość w. Dostosowany rozkład sił w kontaktujących się połączeniach pozwala na lepsze określenie 
wzajemnych relacji między elementami [1]. Dzięki zastosowaniu tego typu uproszczeń możliwe staje się 
określenie warunków brzegowych obliczeń numerycznych. Jest to kolejny krok do przybliżenia rzeczywistego 
zachowania się konstrukcji i oszacowania jej nośności w metodzie elementów skończonych. Styczne 
naprężenia osiągają określone wartości, po przekroczeniu, których, następuje rozłączenie struktury 
i wzajemne oddziaływanie elementów przez tarcie kruszywa w styku – rysie. 
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a)  b)  c)  

Rys.2. Idealizacja strefy kontaktu między elementami betonowymi [1]. (a) sytuacja rzeczywista 
(b) idealizacja w formie łagodnej krzywizny (c) idealizacja w formie zazębiających się elementów 

(ang. agreggate interlocking) 

3. Numeryczne modelowanie 

3.1. Model materiałowy połączenia 

Wiele programów bazujących na metodzie elementów skończonych opiera się na zaimplementowanych 
schematach generowania warunków brzegowych. Od projektanta zależy jakie zostaną przyjęte wartości 
charakterystyczne ilustrujące relację rzeczywistych elementów betonowych. Przez zastosowanie 
w połączeniu między materiałami dodatkowych elementów skończonych, możliwe jest zadanie im 
parametrów zbliżonych do rzeczywistego zachowania się konstrukcji. Rys.3 ilustruje strukturę elementów 
skończonych zaimplementowanych w programach numerycznych. Rzeczone elementy brzegowe posiadają 
własną wytrzymałość na rozciąganie i ściskanie, jak również sztywność w kierunku prostopadłym 
i równoległym. Narzędziem obliczeń w środowisku metody elementów skończonych był w przypadku 
niniejszego artykułu program ATENA Engineering. 

  

Model materiałowy połączenia 
elementów prefabrykowanych. 

 
𝜎 –  naprężenie normalne 

𝜏 –  naprężenie styczne 
𝑤 – przemieszczenie poziome 

𝑣 -  przemieszczenie pionowe 

𝛾 -  kąt nachylenia 
L – długość elementu skończonego 
t – szerokość strefy kontaktu 

a) Stan początkowy, przed 
odkształceniem 

b) Stan po odkształceniu   

Rys.3. Struktura elementu skończonego w połączeniach między różniącymi się materiałami [1] 

Elementy brzegowe widoczne na Rys.3 przez oddziałowujące na nie obciążenia zewnętrzne 
odkształcają się. Suma przemieszczeń wszystkich elementów skończonych generuje globalną deformację 
całego układu. Cechująca sztywność elementów skończonych wartość 𝐾𝑛𝑛 i w kierunku prostopadłym 𝐾𝑡𝑡 
determinuje ich relację pod wpływem przyrastających wartości obciążenia zewnętrznego (Rys.4). Szacując 
do celów numerycznych stosuję się zależność odpowiednio 𝐾𝑛𝑛 =  𝐸𝑐𝑚 𝑡⁄  oraz 𝐾𝑡𝑡 = 𝐺 𝑡⁄ , gdzie parametr t to 

rozmiar graniczących ze sobą elementów skończonych, a 𝐸𝑐𝑚 oraz 𝐺 to kolejno moduły sprężystości betonu. 
Im większa wartość naprężeń tym większe odkształcenie. Dla naprężeń rozciągających wartością graniczną 
jest wytrzymałość na rozciąganie kontaktujących się materiałów. Dla naprężeń stycznych przy ściskaniu 
wartością graniczną opisuje znana zależność Coulomba: 𝜏 = 𝑐 + 𝜇 ∙ 𝜎 (wzór (2)).  

Wpływ na jej wartość ma współczynnik tarcia 𝜇 i kohezja betonu c. W elementach żelbetowych do 
obliczeń przyjmuje się ich wartości zapisane w punkcie 6.2.5 EC2 [4]. Zostały one zebrane i przedstawione 
w tabeli na Rys.5. Dodatkowe parametry 𝐾𝑡𝑡,𝑚𝑖𝑛 oraz 𝐾𝑛𝑛,𝑚𝑖𝑛 są minimalnymi sztywnościami, które 

charakteryzują sztywność materiału po osiągnięciu maksymalnych naprężeń. Odpowiada to rzeczywistemu 
osłabieniu się styku w skutek zarysowania. Aby oszacować w obliczeniach numerycznych wartość 
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minimalnych sztywności 𝐾𝑛𝑛,𝑚𝑖𝑛 i 𝐾𝑡𝑡,𝑚𝑖𝑛 przyjmuje się wartość 100 krotnie lub 1000 krotnie mniejszą od 

sztywności odpowiednio 𝐾𝑛𝑛 i 𝐾𝑡𝑡. 

 

Rys.4. Wykres zależności naprężeń od odkształceń dla sztywności elementów 𝐾𝑛𝑛 i 𝐾𝑡𝑡 oraz minimalnych 

sztywności 𝐾𝑡𝑡,𝑚𝑖𝑛 i 𝐾𝑛𝑛,𝑚𝑖𝑛 [2]. 

Ostatnią zależność materiału strefy kontaktu określa kryterium Coulomba- Mohra pokazana na Rys.5. 
Przy ściskających wartościach naprężeń normalnych, charakterystykę naprężeń stycznych wyznacza się ze 
wzoru (2). Przy naprężeniach stycznych panujących w styku mniejszych od wartości granicznych strefa 
kontaktu nie jest narażona na uszkodzenie, a elementy pozostają ze sobą zespolone. Mniejszy zapas 
bezpieczeństwa jest podczas rozciągania elementów. Maksymalną wartość naprężeń rozciągających 
określa wytrzymałość na rozciąganie 𝑓𝑡  strefy kontaktu. Po przekroczeniu naprężeń granicznych 
kontaktujące się powierzchnie ulegają zarysowaniu i wzajemne się przemieszczają. W obszarze rozciągania 
wartość granicznych naprężeń stycznych opisana została eliptyczną „nasadką”. 

 

𝜏 = 𝑐 + 𝜇 ∙ 𝜎             (2) 

𝜏 - naprężenia styczne 
𝑐 - kohezja 

𝜇 – współczynnik tarcia 

𝜎 – naprężenia normalne 

Powierzchnia c µ 

Zazębiona 0,5 0,9 

Chropowata 0,4 0,7 

Gładka 0,2 0,6 

Bardzo gładka 0,025 ≤ 𝑐 ≤ 0,10 0,5 
 

Rys.5. Wykres zależności Coulomba- Mohra naprężenia stycznego od naprężenia normalnego [2]. 

Wskazaniami twórców oprogramowania numerycznego jest ograniczenie wielkości wytrzymałości na 
rozciąganie elementów skończonych strefy kontaktu do formy 𝑓𝑡 = (1 4⁄ ÷ 1 2⁄ ) ∙ 𝑓𝑡,min(𝑏𝑒𝑡𝑜𝑛,𝑧𝑎𝑝𝑟𝑎𝑤𝑎) < 𝑐. Nie 

zaleca się określania wartości 𝑓𝑡 większej niż wytrzymałości materiałowej sąsiadujących ze sobą elementów. 
W wypadku połączenia beton- beton czy beton- zaprawa zawsze będzie to mniejsza z wytrzymałości dwóch 
materiałów. Zbyt trwały materiał strefy kontaktu powodowałby zafałszowanie wyników rzeczywistej nośności 
połączenia. Dodatkowymi ograniczeniami materiału strefy kontaktu są 𝑓𝑡 < 𝑐 𝜇⁄  oraz wielkości nieujemne 

𝑓𝑡 > 0, 𝑐 > 0, 𝜇 > 0. Połączenia bez wypełnienia zaprawą, oparte na tarciu powierzchni betonowych nie 

posiadają wartości wytrzymałości na rozciąganie. W takim przypadku określa się 𝑓𝑡 ≈ 0 oraz 𝑐 ≈ 0 [2]. 

Wartość przesuwu determinuje wzajemne tarcie elementów betonowych. Czym większe zróżnicowanie 
powierzchni kontaktującego się betonu, tym większa wartość współczynnika tarcia µ i kohezji c. Decydującą 
rolę o doborze tych parametrów ma sposób wykonania elementów żelbetowych. Przyjmuje się, iż 
powierzchnię bardzo gładką betonu można uzyskać w elementach o deskowaniu z tworzywa sztucznego, 
stalowego bądź gładkiego drewnianego. Płynna konsystencja betonu umożliwia jednocześnie dokładne 
wypełnienie szalunku. Powierzchnia zazębiona jest przeciwieństwem wspomnianej gładkiej struktury betonu. 
Minimalna chropowatość wynosi 6 [mm], co wpływa na lepszą przyczepność kontaktującego się betonu 
i wyższe siły tarcia [5]. 
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3.2. Geometria połączenia elementów prefabrykowanych 

Spośród gamy dostępnych połączeń elementów prefabrykowanych do zamodelowania zostały wybrane 
połączenia o płaskiej geometrii i zadanych w Tabela 1 danych materiałowych. Przy określaniu maksymalnej 
siły nośnej oraz przemieszczenia, zostały wykonane symulacje elementów ze spoiną wypełnioną zaprawą 
oraz bez wypełnienia. Modele zostały wykonane w przestrzeni 3D. W jednym z testów bez zaprawy 
w spoinie określono wstępne ściskania, aby zaobserwować jego wpływ na nośność elementów 
prefabrykowanych. 

Tabela 1. Dane materiałowe przyjęte do numerycznych obliczeń. 

Beton C80/95 Zaprawa 

𝑓𝑐𝑘[𝑁/𝑚𝑚2] 𝐸𝑐𝑚 [𝑁/𝑚𝑚2] 𝑓𝑡  [𝑁/𝑚𝑚2] 𝜐 [−] 𝑓𝑐𝑘[𝑁/𝑚𝑚2] 𝑓𝑡 [𝑁/𝑚𝑚2] 𝐸𝑐𝑚 [𝑁/𝑚𝑚2] 𝜐 [−] 

80,00 46000,00 4,30 0,2 70,00 3,80 38000,00 0,2 

Spośród dostępnych w oprogramowaniu ATENA Engineering materiałów, posłużono się 
zaimplementowanym materiałem CC3DNonLinCementitious. Model materiałowy określa zależności 
naprężeń ściskających i rozciągających, opisują rzeczywiste zachowanie się kruchego materiału, jakim jest 
beton czy zaprawa i bazuje na kombinacji powierzchni Menétreya-Willama i Rankine’a. Możliwe jest w nim 
wprowadzenie wybranych wielkości parametrów modułu sprężystości, wytrzymałości na ściskanie 
i rozciąganie czy współczynnika Poissona [2] oraz parametrów opisujących zachowanie się materiału po 
zarysowaniu spowodowanym rozciąganiem lub ściskaniem. Model materiałowy implementuje model rys 
rozmytych o stałych lub obracakach się kierunkach. Oznacza to, że po osiągnięciu powierzchni granicznej 
pojawiają się w elemencie zwiększone odkształcenia przy jednoczesnym spadku wartości naprężeń. To 
numeryczne przybliżenie rzeczywistości określa powstawanie rys w układzie, które osłabiają początkowo 
strukturę jednego elementu skończonego, by później doprowadzić do powstania większej rysy w całej 
konstrukcji i wyraźny spadek siły [7]. 

a)  b)  c)  d)  
Rys.6. Podejmowane przez ośrodki badawcze geometrie określania nośności i odkształcalności połączeń 

w elementach prefabrykowanych [6]. 

Spośród podejmowanych przez ośrodki badawcze testów pojawiają się określone modele żelbetowych 
próbek laboratoryjnych. W numerycznej analizie zdecydowano się na prostopadłościenne kostki 
o wymiarach 20x20x30 [cm] (podobnie jak w przykładzie (b) na Rys.6). Środkowy element jest obciążany 
pionową siłą w osi symetrii, a elementy skrajne posadowione są na stalowych płytach umożliwiając 
swobodne odkształcenie w obszarze strefy kontaktu. Zbrojenie każdego z trzech elementów strzemionami 

o średnicy ⌀ 8 [mm] zostało zaprojektowane z otuliną betonową 2 [cm]. W modelu numerycznym ze względu 
na symetrię układu obciążenia, zastosowano uproszczenie do 1/4 całości. Umożliwiło to zwiększenie 
gęstości siatki MES, a także krótszy czas obliczeniowy [8]. W analizie wyników przemieszczenie określono 
w [mm], a maksymalną siłę w [kN]. Odczytaną w oprogramowaniu numerycznym nośność układu 
zwiększono czterokrotnie w celu zrekompensowania zadanych w modelu osi symetrii. Do celów 
obliczeniowych MES dokonano podziału na sześcienne elementy o długości boku 1 [cm]. Oprócz zadanych 
warunków brzegowych na Rys.7 zilustrowane są szkice zbrojenia oraz węzły, w których odczytywano ugięcia 
oraz reakcje modelu numerycznego. 
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a)  b)  c)  
Rys.7. (a) Ilustracja warunków brzegowych modelu numerycznego. (b) Szkic przedstawiający zbrojenie 

elementów żelbetowych. (c) węzły, w których odczytywano ugięcia oraz reakcje. 

3.3. Analiza wyników 

Pierwszym przeanalizowanym numerycznie modelem było prefabrykowane połączenie o wypełnionej 
zaprawą spoinie. Ugięcie zostało odczytane w środkowym punkcie układu. Siły występujące w modelu 
zostały odczytane w miejscu przyłożenia przemieszczenia (wyjaśnienie na Rys.7). Wskazane wartości służą 
do wykonania wykresów przyrostu siły od przemieszczenia. Maksymalne wartości zostały obok tabelarycznie 
zestawione (Rys.8 oraz Rys.10). Elementy z wypełnioną spoiną po uzyskaniu maksymalnej siły, niszczyły się 
przez zarysowanie przebiegające równolegle do strefy kontaktu. W  numerycznej symulacji następował 
spadek siły, a przekrój ulegał już później jedynie deformacji bez widocznego przyrostu nośności. Oznacza to 
fizyczne zniszczenie rzeczywistych elementów prefabrykowanego połączenia. Ważną role odgrywa 
współczynnik sztywności elementów wiążących dwie powierzchnię: betonową oraz powierzchnie zaprawy. 

Dla 𝐾𝑛𝑛 =  𝐾𝑡𝑡 = 1,1 ∙ 106 połączenie było bardzo trwałe i ulega zniszczeniu przy minimalnej deformacji. 
Cechowało ją wysoki przyrost siły nośnej przy równoczesnym małym przemieszczeniu. Wartości te 
odpowiadały przyjętym przez autorów programu oszacowaniu sztywności materiału strefy kontaktu [2]. Dla 
mniejszych wartości sztywności 𝐾𝑛𝑛  oraz 𝐾𝑡𝑡 kolejne testy wykazały wolniejszy przyrost maksymalnej siły 
z jednoczesną większą deformacją. Wartość sztywności zasugerowana w opracowaniu [9], gdzie 𝐾𝑛𝑛 =
 𝐾𝑡𝑡 = 5,2 ∙ 105 osiąga najwyższą wartość siły, równą 303 [kN]. Dla przyjętej wartości 𝐾𝑛𝑛 =  𝐾𝑡𝑡 = 1,1 ∙ 104 
maksymalna siła nośna połączenia prefabrykowanego jest prawie dwukrotnie od niej mniejsza. Test 3 mimo 
najmniejszej wartości siły nośnej ulega największym deformacjom. Niska sztywność strefy kontaktu 
powoduje duże przesunięcie pionowe elementów prefabrykowanych. Wykres zależności siły od 
przemieszczenia dla poszczególnych testów (od 1 do 3) został zilustrowany na Rys.8. 

 

 

Test Sztywność Max. siła 

1 𝐾𝑛𝑛 =  𝐾𝑡𝑡 = 1,1 ∙ 106 216 kN 

2 𝐾𝑛𝑛 =  𝐾𝑡𝑡 = 5,2 ∙ 105 303 kN 

3 𝐾𝑛𝑛 =  𝐾𝑡𝑡 = 1,1 ∙ 104 157 kN 

Rys.8. Wykres zależności przyrostu siły nośnej od przemieszczenia dla elementów niesprężonych bez 
wstępnego ściskania.  

Ważnym punktem analizy jest obserwacja zniszczenia wyrobów prefabrykowanych. Widoczne na Rys.9 
zarysowania przedstawiają testowane elementy żelbetowe w końcowej fazie obciążania. Numeryczna 
analiza umożliwia określenie szerokości rys oraz nakreślenie ich przebiegu w elemencie. Elementy ze 
spoiną wypełnioną zaprawą niszczą się przez zarysowanie po całej ich wysokości. Zarysowanie elementów 
bez zaprawy jest znacznie mniejsze i ogranicza się do fragmentu górnej strefy ściskanej. 
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a)   b)   
Rys.9.  (a) Elementy ze spoiną wypełnioną zaprawą w chwili zniszczenia. (b) Elementy ze spoiną bez 

zaprawy w końcowej fazie obciążania. Skala szarości ilustruje szerokość rys (ATENA Engineering). 

Aby określić zależność tarcia między elementami żelbetowymi został stworzony kolejny model 
numeryczny. Zakłada on podobne betonowe prostopadłościany jak w poprzedniej symulacji, lecz bez 
wypełnienia spoiny zaprawą. Schemat obciążenia jest identyczny. Różnicą między nową symulacją 
a modelem z zaprawą jest to, iż powierzchnie zostały wstępnie ściśnięte. Wprowadzone siły działają 
prostopadle do strefy kontaktu. Zadawana od góry w kolejnym etapie deformacja przyrostowo generuje 
obciążenie elementów prefabrykowanych. Na Rys.10 widoczny jest wpływ przykładanego sprężenia na 
elementy niezespolone zaprawą. Widoczne sprężenie 1 [MPa] pozwala osiągnąć maksymalną wartość siły 
nośnej 67 [kN]. Przy próbkach ściskanych dwukrotnie większą siłą nośność wyniosła 116 [kN]. Numeryczna 
analiza pozwoliła określić również wartość maksymalnej siły i towarzyszącego jej przesuwu od wstępnego 
sprężenia 3 [MPa]. Całość wyników numerycznej analizy zaprezentowano wraz z tabelarycznym 
zestawieniem na Rys.10. Widoczne spłaszczenie się wykresu w finalnej fazie obliczeń numerycznych 
określa przekroczenie wartości tarcia statycznego i powolne przemieszczenie się elementów względem 
siebie. Nie wystąpił w tym etapie przyrost siły, lecz stopniowe zwiększanie pionowego przesuwu środkowego 
elementu. 

 

 

Test Sprężenie Max. siła 

1 1 MPa 67 kN 

2 2 MPa 116 kN 

3 3 MPa 171 kN 

Rys.10. Wykres zależności przyrostu siły nośnej od przemieszczenia dla wstępnie sprężonych elementów 
żelbetowych bez zespolenia zaprawą. 

4. Podsumowanie 

Wykonane testy umożliwiają parametryzację prefabrykowanych połączeń elementów żelbetowych. 
Próbki osiągają większą nośność w połączeniach ze spoiną wypełnioną zaprawą niż w symulacji bez 
zaprawy. W przypadku badania próbek ze spoiną bez zaprawy wymagane jest wstępne ściskanie 
prostopadłe do powierzchni kontaktu. Umożliwia to określenie wpływu rzeczywistego sprężenia na elementy 
prefabrykowane. Dokładne poznanie charakteru współpracy przylegających elementów prefabrykowanych 
umożliwia zwiększenie bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych [10]. Renesans nowoczesnej prefabrykacji 
stwarza potrzebę modyfikacji analitycznych modeli obliczeniowych weryfikowanych nie tylko 
eksperymentalnie, ale także numerycznie. 

W ramach wymiany studenckiej Erasmus na niemieckim uniwersytecie RWTH Aachen, autor pracy miał 
możliwość uczestnictwa w projekcie badawczym dotyczącym stworzenia nowej koncepcji mostów 
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prefabrykowanych. Projekt badawczy jest elementem współpracy Instytutu Konstrukcji Żelbetowych (IMB- 
Institut für Massivbau) oraz Ministerstwa Gospodarki i Energii (BMWi- Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie). Jednym z elementów analizy numerycznej oraz doświadczalnej w projekcie była nośność różnych 
połączeń elementów prefabrykowanych. Testowane były kontaktujące się elementy żelbetowe, które 
uzupełniano obliczeniami metody elementów skończonych. Wyniki symulacji miały wyjątkową zgodność 
z wynikami otrzymanymi podczas laboratoryjnych pomiarów. Widoczny wpływ dobranych parametrów 
w modelu materiałowym na nośność i odkształcalność elementów prefabrykowanych skłania do 
dokładniejszego poznania badanych zależności. 
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1. Wprowadzenie 

W normie PN-EN 1996-1-1 [1] mur skrępowany został zdefiniowany jako ten, którego odkształcenia 
w jego płaszczyźnie, w pionie i poziomie, zostały ograniczone przez przylegającą do niego konstrukcję 
żelbetową bądź mur zbrojony. Choć konstrukcja tego typu jest stosowana dość powszechnie to nie prowadzi 
się zbyt wielu badań dotyczących jej zachowania się pod wpływem obciążenia statycznego. Z drugiej jednak 
strony istnieje cały szereg badań dotyczących zachowania się tego typu konstrukcji na terenach aktywnych 
sejsmicznie. Warto nadmienić jednak, że zagadnień tego rodzaju nie znajdziemy w EC6. 

Jednym z gwarantów właściwego zaprojektowania danego typu konstrukcji jest spełnienie wymagań 
normowych. Mury skrępowane wykonywano w Polsce jednak wcześniej, zanim wprowadzono w kraju normę 
EC6. Do projektowania takich ścian służyły publikacje czy też lokalne tradycje. Pomocna była również 
instrukcja ITB 391/2003 [2], dotycząca projektowania budynków na wpływy wstrząsów górniczych. 

W EC 6 [1], w rozdziale ósmym poświęconym wymaganiom konstrukcyjnym znajduje się również część 
dotycząca murów skrępowanych. Wymaga się, aby elementy krępujące pionowe i poziome, wykonane 
z muru zbrojonego bądź żelbetu pracowały z murowaną ścianą jak jednorodny element, przy przenoszeniu 
oddziaływań. Ponadto elementy krępujące powinny być wykonane po wybudowaniu muru, aby zapewnić 
integralne połączenie ze ścianą. Elementy ograniczające odkształcenia powinny być wykonane na każdej 
kondygnacji, w każdym odcinku pomiędzy poszczególnymi ścianami i po bokach otworów o powierzchni 
większej niż 1,5 m2. Jeżeli rozpiętość w pionie czy poziomie danej ściany wynosi 4,0m i więcej, mogą być 
potrzebne dodatkowe elementy krępujące. Możliwe sposoby połączenia ściany z żelbetowym rdzeniem 
pokazano na Rys. 1. 

 
Rys.1. Sposoby połączenia żelbetowego rdzenia z murowaną ścianą a) przez strzępia, b) przez zbrojenie, 

c) przez zbrojenie spoin wspornych [3] 
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2. Przykłady badań 

Do badań konstrukcji skrępowanych poddanych oddziaływaniom sejsmicznym możemy zaliczyć m.in. 
rozważania podjęte na Uniwersytecie Ain Shams w Kairze [4] – analiza sześciu modeli w skali rzeczywistej, 
czy też badania modeli budynków murowanych (w skali 1:4) z wykorzystaniem stołu wstrząsowego [5]. 
Wykazano tam znaczący wpływ elementów krępujących na zachowanie integralności konstrukcji 
wystawionej na niebezpieczne oddziaływania – Rys. 2. Możliwość uniknięcia kruchego zniszczenia budynku 
jest bowiem niezwykle istotna z punktu widzenia bezpieczeństwa jego użytkowania i daje szanse na 
ewakuację osobom znajdującym się wewnątrz, w czasie wystąpienia ewentualnego trzęsienia ziemi. 

  
Rys.2. Zniszczenia konstrukcji po badaniu na stole wstrząsowym [5] 

Do publikacji poruszających problematykę ścian skrępowanych obciążonych monotonicznie możemy 
zaliczyć np. analizy podjęte w Kanadzie, na Uniwersytecie Concordia [6] – badania szesnastu elementów 
próbnych, różniących się pomiędzy sobą konfiguracją zbrojenia. Badacze z Rumuni zaś [7] podjęli próbę 
przeanalizowania pracy konstrukcji, w której elementy krępujące nie posiadają zbrojenia w postaci prętów. 
Konwencjonalne rozwiązanie zastąpiono mieszanką betonową ze zbrojeniem rozproszonym, która wypełnia 
otwory znajdujące się w elementach murowych. Rozwiązanie to ma stanowić alternatywę skrępowania 
budynków znajdujących się na terenach mniej aktywnych sejsmicznie. 

Opisywane badania zostały przeprowadzone w laboratorium Wydziału Budownictwa Uniwersytetu 
Technicznego w Cluj Napoca. Wykonano modele referencyjne o długości 91 cm, wysokości 100 cm, 
grubości 30 cm. Ścianki wymurowano z elementów ABK o rozmiarach 600 x 250 x 300 mm, przy grubości 
spoin równych 10 mm – Rys. 3 (a). Analogicznie skonstruowano modele z pionowymi otworami o rozmiarach 
200 x 200 mm, wypełnionymi mieszanką betonową C 16/25 ze zbrojeniem rozproszonym - Rys. 3 (b). Siła 
ściskająca badane mury została wygenerowana za pomocą prasy hydraulicznej. Zadane obciążenie 
narastało aż do zniszczenia danego elementu próbnego. 

 

Rys.3. Geometria badanych ścianek a) model nieskrępowany b) model skrępowany betonowym rdzeniem 
ze zbrojeniem rozproszonym WHS 50/0,9/H [7] 
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Na podstawie zrealizowanych badań stwierdzono 59% przyrost nośności muru ze zbrojeniem 
rozproszonym w stosunku do ściany niezbrojonej oraz zwiększenie granicznych deformacji o 12%. 
Odnotowano również prawie dwukrotnie większe wartości modułów sprężystości dla ścian z rdzeniem 
w odniesieniu do ścian pozbawionych rdzenia betonowego ze zbrojeniem rozproszonym. W obu jednak 
przypadkach wykresy będące obrazem zależności pomiędzy naprężeniem a odkształceniem miały przebieg 
zbliżony do liniowego. 

Zarysowania oraz zniszczenia dwóch przykładowych ścianek pokazano na Rys. 4. Na Rys. 5 
przedstawiono wykresy zależności pomiędzy naprężeniem a odkształceniem dla badanych modeli 
nieskrępowanych (ścianki oznaczone numerami 1-3) oraz skrępowanych (modele 4 i 5). 

 
Rys.4. Postać zniszczenia badanych ścianek murowanych z ABK [7] 

 

 

Rys.5. Wykresy zależności naprężenie – odkształcenie dla badanych ścianek nieskrępowanych 
i skrępowanych [7] 
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3. Badania doświadczalne 

3.1 Cel badań 

W Laboratorium Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej zostały przeprowadzone kompleksowe 
badania ścian wykonanych z elementów murowych z betonu komórkowego. Ich głównym celem było 
określenie wpływu skrępowania zrealizowanego w postaci żelbetowych rdzeni połączonych ryglem na 
nośność, odkształcalność oraz rysoodporność murowanych ścian poddanych ściskaniu w ich płaszczyźnie. 
Pośrednio badania pozwoliły również na obserwację mechanizmu zarysowania i zniszczenia elementów 
próbnych. 

3.2 Program badań 

Badania opierały się na analizie zachowania się nieskrępowanych i skrępowanych ścian murowanych 
z autoklawizowanego betonu komórkowego, poddanych oddziaływaniu ściskającemu. W tym celu wykonano 
modele próbne w skali naturalnej o długości 4,43 m, wysokości 2,65 m oraz grubości 0,18 m. Murowane 
ściany różniły się pomiędzy sobą wypełnieniem spoin czołowych. Ściany oznaczono symbolami literowo-
liczbowymi pozwalającymi jednoznacznie identyfikować dany element próbny.  Mury nieskrępowane opisano 
jako „MNS”, skrępowane zaś jako „MS”. W każdym opisie występował również symbol związany 
z niewypełnieniem bądź wypełnieniem spoin pionowych (kolejno „Z1” i „Z2”) oraz numer modelu w danej serii 
[8]. Wszystkie badane ściany wraz z oznaczeniami, sposobem skrępowania i widokiem geometrii zestawiono 
w Tab. 1. Na poglądowych rysunkach ścian zaznaczono strzałkami miejsca przekazywania obciążenia, które 
było realizowane za pomocą dwóch siłowników tłokowych (strzałki dłuższe) oraz układu cięgien (strzałki 
krótsze). 

Tabela 1. Badane ściany nieskrępowany i skrępowane (rysunki [9]) 

Skrępowanie Widok ściany Elementy badawcze Ilość 

brak 

 

MNS-Z1-1 

MNS-Z1-2 

 

MNS-Z2-1 

MNS-Z2-2 

4 

wzdłuż 

obwodu 

 

MS-Z1-1 

MS-Z1-2 

 

MS-Z2-1 

MS-Z2-2 

4 

Razem: 8 

3.3 Sposób wykonania badanych ścian 

Ściany zostały wykonane z elementów murowych typu SOLBET OPTIMAL z betonu komórkowego 
o grubości 180 mm. Bloczki oznaczone były symbolem „PW” – pióro i wpust. Z takich elementów można 
wznosić konstrukcje ścian na cienkiej i zwykłej spoinie, przy czym spoiny pionowe mogą być wypełnione lub 
też niewypełnione. Deklarowana wytrzymałość na ściskanie omawianych elementów wynosiła fb = 4 N/mm2, 
klasa gęstości ρ = 600 kg/m3, zaś kategoria produkcji I. Dla spoiny wykonanej z dowolnej zaprawy 
cienkowarstwowej, deklarowana przez Producenta wytrzymałość spoiny na ścinanie wynosi 0,3 N/mm2 
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a wytrzymałość na zginanie w płaszczyźnie równoległej i prostopadłej do spoin wspornych, przy 
wypełnionych spoinach czołowych, równa się 0,14 N/mm2. Jeżeli nie wypełniono spoin pionowych to 
deklarowana wytrzymałość na zginanie w płaszczyźnie prostopadłej do spoin wspornych również wynosi 
0,14 N/mm2. Wymiary pojedynczego bloczka to 180 x 240 x 590 mm. 

W celu umożliwienia łatwego transportu wszystkie elementy badawcze wykonano na prefabrykowanej 
belce, w której można było również zakotwić zbrojenie pionowe rdzeni, w przypadku murów skrępowanych. 
Ściany nieskrępowane były w górnej części zwieńczone żelbetowym wieńcem z betonu klasy C20/25, 
zbrojonym czteroma prętami średnicy 10 mm, ze stali klasy A-IIIN (gatunek B500SP) oraz strzemionami 
średnicy 8 mm co 12,5 cm. 

Skrępowanie ścian zrealizowano w formie dwóch pionowych rdzeni usytuowanych wzdłuż krawędzi 
muru oraz górnego i dolnego rygla. Połączenie pionowych elementów krępujących z konstrukcją murową 
wykonano w postaci zazębiających się strzępi o minimalnym zakładzie wynoszącym 50 mm. W związku 
z tym szerokość poprzecznego przekroju rdzeni wahała się od 180 mm do 230 mm (pole przekroju 
poprzecznego zmieniało się od 0,032 m2 do 0,041 m2), przy stałej grubości muru równej 180 mm. 

Pionowe rdzenie były zbrojone prętami średnicy 10 mm, umieszczonymi w każdym narożu przekroju, ze 
stali B500SP. Uzyskano dzięki temu, przy minimalnej szerokości przekroju, stopień zbrojenia większy od 
minimalnego (ρ = 1,29% > ρmin = 0,8%). Zbrojenie poprzeczne składało się ze strzemion średnicy 8 mm, ze 
stali B500SP w rozstawie 125 mm na odcinkach górnych i dolnych oraz 250 mm w środkowej części rdzeni. 
Betonowe otulenie strzemion wynosiło cnom = 25 mm. 

Połączenie żelbetowych rdzeni z prefabrykowanym ryglem było możliwe dzięki zastosowaniu prętów 
zwanych „starterami” o średnicy 10 mm, połączonymi na zakład z pionowym zbrojeniem rdzeni na odcinku 
o długości 1000 mm. Dolny rygiel reprezentował rzeczywisty strop lub wieniec w konstrukcji i miał wymiary 
przekroju poprzecznego 250 x 165 mm (b x h) oraz długość wynoszącą 4,6 m. Element ten był 
prefabrykowaną podwaliną pozwalającą na wznoszenie konstrukcji oraz jej transport do stanowiska 
badawczego. Było to możliwe dzięki zastosowaniu silnego zbrojenia na zginanie w postaci trzech prętów 
średnicy 16 mm, przy każdej krawędzi oraz strzemion o średnicy 10 mm w rozstawie równym 150 mm. 

Górny rygiel wykonany został jako monolityczny o szerokości i wysokości wynoszącej 180 mm, zbrojony 
prętami ze stali B500SP o średnicy 10 mm. Strzemiona miały średnicę 8 mm, na odcinkach zakładów prętów 
podłużnych rozmieszczone co 125 mm oraz co 250 mm w pozostałej części elementu. W celu zapewnienia 
ciągłości połączenia górnego rygla z pionowymi rdzeniami, zastosowano w narożach dodatkowe zbrojenie 
w postaci prętów o średnicy 10 mm, wygiętych pod kątem prostym. Minimalny zasięg dozbrojenia w górnym 
ryglu wynosił 580 mm a w żelbetowych rdzeniach 1250 mm. Elementy krępujące zostały wykonane z be-
tonu klasy C20/25 z zachowaniem betonowej otuliny wynoszącej cnom = 25 mm. 

3.4 Opis badań 

Badane ściany obciążano w dwóch etapach. W pierwszym z nich równomierne oddziaływanie 
ściskające zrealizowano za pomocą trzech układów cięgnowych połączonych z siłownikami tłokowymi, aż do 
wyczerpania zakresu ich pracy. W drugim etapie wykorzystano siłowniki hydrauliczne. Jednostajny przyrost 
obciążenia uzyskano dzięki zastosowaniu automatycznej pompy zwiększającej ciśnienie w siłownikach, 
zapierających się o stalowe ramy zamocowane w płycie wielkich sił. 

W czasie badania rejestrowano siły uzyskane w siłomierzach, które zabudowane były pod stalowymi 
ramami oraz na cięgnach. Za pomocą transformatorowych przetworników przemieszczeń liniowych mierzono 
również przemieszczenia na każdej przymocowanej do ściany bazie pomiarowej. Dokładność pomiaru 
wynosiła 0,02 mm. Rejestrację poszczególnych odczytów prowadzono przy użyciu automatycznego 
stanowiska pomiarowego wyposażonego w odpowiednie oprogramowanie. 

W badaniach wykorzystano również bezdotykowy pomiar optyczny systemem Aramis. Związane to było 
z koniecznością pomalowania muru w nieregularny wzór. W ścianach, w których zastosowano to 
rozwiązanie analizowano naprzemiennie strefę boczną – krawędziową oraz strefę środkową modeli. 
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3.5 Wyniki badań 

Za całkowitą siłę przyłożoną na dany model badawczy uznano sumę poszczególnych obciążeń dla 
układów cięgnowych oraz siłowników hydraulicznych. W obliczeniach pominięto ciężar własny stalowych 
trawersów. W Tab. 2 zestawiono wartości sił rysujących Pcr oraz sił niszczących Pmax dla wszystkich modeli. 
Podano również wielkości przyrostów nośności wynikających z obecności elementów krępujących. 

W celu określenia wpływu skrępowania na badane ściany sporządzono zbiorcze wykresy siła – 
odkształcenie. Poszczególne wykresy są uśrednieniem wartości uzyskanych na podstawie pomiarów 
z transformatorowych czujników przemieszczeń liniowych znajdujących się w przykrawędziowej części muru 
(po jednej bazie pomiarowej wyposażonej w cztery czujniki, z każdej strony ściany). Wartości pionowych 
odkształceń obliczono na podstawie średniej z czterech czujników, oznaczonych na wykresach symbolem 
„Y”. Odkształcenia poziome analizowano oddzielnie dla górnej i dolnej części bazy pomiarowej – kolejno 
czujniki „X1” i „X2” (średnia obliczona w oparciu o odczyty z dwóch czujników, po jednym z każdej strony 
modelu). 

Tabela 2 Zestawienie sił niszczących i rysujących badane ściany nieskrępowane i skrępowane 

Oznaczenie ściany Pcr [kN] Pmax [kN] Przyrosty nośności 

MNS-Z1-1 475,62 1223,32 
36,0% 

MS-Z1-1 480,20 1664,23 

MNS-Z1-2 473,84 1255,17 
32,5% 

MS-Z1-2 472,73 1662,65 

MNS-Z2-1 377,08 1431,07 
11,8% 

MS-Z2-1 456,63 1600,05 

MNS-Z2-2 332,03 1006,30 
62,8% 

MS-Z2-2 371,83 1638,45 

Na Rys. 6 pokazano odkształcenia pionowe w ścianach nieskrępowanych i skrępowanych bez otworów, 
odkształcenia poziome zaś przedstawiono na Rys. 7 (górna część bazy pomiarowej) i Rys. 8 (dolna część 
bazy pomiarowej). 

 
Rys.6. Porównanie odkształceń pionowych dla badanych ścian 
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Rys.7. Porównanie odkształceń poziomych w górnej części bazy pomiarowej 

 
Rys.8. Porównanie odkształceń poziomych w dolnej części bazy pomiarowej 
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się niewielkie zarysowanie biegnące wzdłuż układu cięgnowego, później doszło do propagacji rys wzdłuż 
uprzednio powstałych zniszczeń. W końcowej fazie obserwowano rysy ukośne przebiegające od miejsca 
przyłożenia obciążenia z belek trawersowych do podstawy modelu. 

Rys.9. Obraz postępującego zarysowania ściany skrępowanej MS-Z2-2, uzyskany dzięki wykorzystaniu 
bezdotykowej aparatury pomiarowej ARAMIS 
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4. Obserwacje 

Na podstawie wykresów zależności siła – odkształcenie dla każdej z badanych ścian można zauważyć 
podobny rozkład odkształceń na kierunku pionowym „Y”. W przypadku odkształceń poziomych uzyskanych 
w górnej i dolnej części bazy pomiarowej obserwujemy różnice w przebiegu krzywych. We wszystkich 
ścianach nieskrępowanych i w ścianach skrępowanych z niewypełnionymi spoinami pionowymi rozciągania 
uzyskano dla odkształceń poziomych w górnej części ramki pomiarowej, zaś ściskania w dolnej części. 
Ściany pełne skrępowane z wypełnionymi spoinami pionowymi charakteryzowały się zbliżonym przebiegiem 
odkształceń poziomych – uzyskano tutaj tylko rozciągania.  

Zniszczenie badanych ścian było podobne i nastąpiło poprzez zmiażdżenie lub odspojenie bocznych 
powierzchni elementów murowych usytuowanych bezpośrednio poniżej żelbetowego wieńca. W ścianach 
nieskrępowanych MNS-Z1-2 oraz MNS-Z2-1 pojawiły się również rysy ukośne przebiegające od miejsca 
przyłożenia siły z trawersu ramy do dolnej części modelu. W momencie zniszczenia ścian nieskrępowanych 
rozwarcie rys było znaczące i w niektórych miejscach przekraczało 7 mm. W murze oznaczonym jako MNS-
Z2-1 doszło do zawalenia się modelu wzdłuż uprzednio powstałej krawędzi zarysowania (Rys. 10). 

W ścianach skrępowanych również zaobserwowano rysy ukośne, miały one jednak zdecydowanie 
mniejsze rozwarcie, które nie przekraczało 0,5 mm – co już wskazuje na bardzo korzystny wpływ elementów 
krępujących na ograniczenie deformacji muru obciążonego pionowo. W ścianach skrępowanych podobnie 
jak w ścianach bez elementów krępujących zniszczenie następowało poprzez miażdżenie elementów 
murowych oraz lokalne odspojenia powierzchni bocznych bloczków, zlokalizowanych głównie pod ryglem 
wieńczącym daną ścianę (Rys. 11). Wieniec, przez który punktowo przekazywane było obciążenie miał małą 
sztywność – co wpłynęło również na obserwowane zniszczenie. 

 
Rys.10. Zarysowanie modelu MNS-Z2-1 [9] 

.  
Rys.11.  Zarysowanie modelu MS-Z2-2 [9] 
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5. Podsumowanie 

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że wypełnienie spoin pionowych nie wpłynęło na 
wartości sił rysujących i niszczących poszczególne modele, a uzyskanie prostej zależności pomiędzy 
wypełnieniem spoin czołowych a zachowaniem się ściany było nieoczywiste. 

Badania wykazały istotną rolę elementów krępujących w podniesieniu nośności ściany murowanej. 
Porównując ze sobą poszczególne konstrukcje zarejestrowano średnie przyrosty nośności w zakresie od 
11,8% do 62,8%. Samo skrępowanie nie miało jednak wpływu na wartości sił rysujących – modele ulegały 
zarysowaniu przy podobnym poziomie obciążenia. 

Zastosowanie elementów krępujących miało bardzo duże znaczenie w przypadku morfologii zarysowań. 
W ścianach nieskrępowanych obserwowano zarysowania o rozwartości nawet 7 mm – w odpowiadających 
ścianach skrępowanych rozwarcie rys nie przekraczało wartości 0,5 mm. W przypadku ściany 
nieskrępowanej z wypełnionymi spoinami pionowymi doszło nawet do zawalenia się części modelu. Sytuacja 
ta nie miała miejsca w ścianach wymurowanych pomiędzy elementami krępującymi. 
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1. Wprowadzenie 

Analiza pracy elementów konstrukcyjnych wykonanych z betonu, a w szczególności żelbetowych lub 
sprężonych, jest zadaniem trudnym m.in. ze względu na niejednorodność tego materiału i związany z tym 
rozrzut wartości jego parametrów (np. wytrzymałości czy modułu sprężystości). Dodatkowo należy 
uwzględnić w analizie wpływ zjawisk termiczno-skurczowych [1] [2], które z uwagi na skrępowanie elementu 
zbrojeniem lub gruntem, np. w przypadku pali i kolumn betonowych [3], prowadzi do powstania rys już we 
wczesnym okresie dojrzewania betonu. Rysy te w czasie dalszej eksploatacji elementu zwiększają swoją 
szerokość, istotnie wpływając na rzeczywistą trwałość konstrukcji. Jednak ze względu na wiele zalet betonu 
jest on obecnie podstawowym budulcem stosowanym w inżynierii lądowej. Poszukuje się w tym zakresie 
coraz to lepszych rozwiązań: materiałowych (np. betony wysokiej wytrzymałości, betony na lekkim 
kruszywie), technologicznych (np. ściany szczelinowe z fibrogruntobetonu) czy konstrukcyjnych (np. 
elementy betonowe wzmacniane kompozytami, ekstremalnie smukłe elementy sprężone).  

W celu optymalizacji algorytmów obliczeniowych czy procesów technologicznych, konieczne jest 
zweryfikowanie poczynionych założeń teoretycznych na drodze doświadczalnej: zarówno w warunkach 
laboratoryjnych jak i terenowych. Dlatego coraz częściej wykorzystuje się w tym celu nowoczesne narzędzia 
pomiarowe, pozbawione wad charakterystycznych dla tradycyjnych czujników np. tensometrów. Jedną 
z budzących duże nadzieje jest technika światłowodowa, rozwinięta początkowo m.in. w celu 
kompleksowego monitorowania pracy statków powietrznych. Technika ta umożliwia realizowanie pomiarów 
odkształceń i temperatury w sposób ciągły na całej długości włókna pomiarowego [4], dzięki czemu możliwe 
jest m.in. precyzyjne odtworzenie morfologii powstałych rys czy ocena jednorodności mieszanki betonowej 
(w przypadku tradycyjnych tensometrów czy ekstensometrów nie jest to możliwe ze względu na uśrednianie 
przez te czujniki mierzonej wielkości fizycznej na określonej bazie pomiarowej w wybranym miejscu na 
konstrukcji). 

W artykule przedstawiono szereg badań (przeprowadzonych m.in. w laboratoriach Politechniki 
Krakowskiej i Politechniki Wrocławskiej), w tym także badania prowadzone przez autora w ramach 
przygotowywania rozprawy doktorskiej. Podano także przykłady pionierskich wdrożeń w warunkach 
terenowych. Na podstawie analizy uzyskanych wyników opisano podstawowe możliwości techniki 
światłowodowej w pomiarach i monitorowaniu konstrukcji betonowych, wskazując jednocześnie na 
ograniczenia, które powinny zostać rozwiązane w toku dalszych prac naukowych. 

2. Analiza odkształceń dojrzewającego betonu 

Analiza dojrzewającego betonu, uwzględniająca przede wszystkim rozwój odkształceń termiczno 
skurczowych skutkujących powstaniem mikrozarysowań, jest możliwa tylko w przypadku, jeśli czujnik 
światłowodowy zostanie zabetonowany wewnątrz elementu, a jego obecność nie wpłynie na pracę betonu. 
W tym celu można stosować standardowe włókna światłowodowe bez dodatkowych powłok ochronnych 
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(zastosowania laboratoryjne) lub specjalnie zaprojektowane liniowe czujniki światłowodowe, np. w postaci 
prętów kompozytowych o odpowiednio dobranej średnicy i parametrach materiałowych (moduł sprężystości). 

To drugie rozwiązanie zostało zastosowane w badaniach odkształceń strunobetonowych płyt 
wagowych, których celem była weryfikacja poczynionych założeń konstrukcyjnych oraz optymalizacja 
procesu technologicznego. Kluczowymi parametrami przy projektowaniu tego typu elementów są trwałość, 
sztywność giętna oraz ciężar własny. Ze względu na zalety konstrukcji sprężonych, kilka tego typu płyt 
zostało rozwiniętych i wdrożonych w Polsce w ostatnich latach [5]. 

Analizowane płyty (3 sztuki) o długości 8 [m] zostały wykonane w zakładzie prefabrykacji w technologii 
strunobetonowej. Zastosowano osiem cięgien sprężających przy dolnej powierzchni płyty, dwa przy górnej 
oraz dodatkowe pręty zbrojeniowe i strzemiona. Na wysokości cięgien sprężających zainstalowano 
dedykowane czujniki do geometrycznie ciągłych pomiarów odkształceń EpsilonRebar (Rys. 1a) oraz 
temperatury [6]. Po związaniu betonu na jego powierzchni przyklejono włókna światłowodowe w celu 
uzupełnienia dalszych badań laboratoryjnych. Szczegóły rozmieszczenia czujników w przekroju 
poprzecznym płyty przedstawiono na Rys. 1b. 

a) 

 

b) 

 

Rys.1. a) Widok światłowodowego czujnika odkształceń EpsilonRebar [SHM System]; 
 b) rozmieszczenie i numeracja czujników światłowodowych w przekroju poprzecznym płyty 

Pomiary rozpoczęto tuż po zabetonowaniu. Zmiany temperatur i odkształceń rejestrowano co 30 min. 
w czasie pierwszej doby wiązania mieszanki betonowej, aż do momentu sprężenia. Przykładowe wyniki 
w funkcji długości płyty (z rozdzielczością przestrzenną równą 10 mm) przedstawiono na Rys. 2a oraz 2b, 
natomiast uśrednione ze 1000 mm wartości w środku rozpiętości płyty w funkcji czasu przedstawia Rys. 2c. 
Warto zwrócić uwagę, że globalny kształt rozkładów odkształceń pozostawał niezmienny od początku 
badania poprzez kolejne sesje pomiarowe. Stąd, już w początkowym etapie możliwe było zidentyfikowanie 
najsłabszych przekrojów płyty (tj. takich, w których występowały lokalne koncentracje odkształceń). Wraz 
z upływem czasu obserwowano powstawanie mikrozarysowań betonu niewidocznych dla nieuzbrojonego 
oka (na wykresach w funkcji długości widoczne jest przejście z „gładkich” dystrybucji odkształceń do coraz 
mniej regularnych). 

W czasie pierwszych godzin dojrzewania większe wartości odkształceń obserwowane były przy dolnej 
powierzchni ze względu na podgrzewanie toru naciągowego od spodu. Odkształcenia przy górnej 
powierzchni znajdowały się nawet tuż po zabetonowaniu stronie ujemnej (skrócenia) z uwagi na dominujący 
wpływ temperatury zewnętrznej przed rozpoczęciem procesu wiązania i uwolnienia ciepła hydratacji. 

a) 

 

b) 

 

c) 

 
Rys.2. Przykładowe rozkłady odkształceń: a) przy dolnej powierzchni płyty, b) przy górnej powierzchni płyty, 
c) przy dolnej i górnej powierzchni płyty w przekroju środkowym w funkcji czasu (linie ciągłe – odkształcenia, 

linie przerywane – zmiana temperatury) 
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Warto przytoczyć także przykłady badań przeprowadzonych w Laboratorium Materiałów i Konstrukcji 
Budowlanych Politechniki Krakowskiej. Analizowano pracę próbek wykonanych z betonu na lekkim 
kruszywie [7], które z uwagi na wprowadzenie do nich siły sprężającej poddane były silnemu pełzaniu. Na 
potrzeby badania opracowano specjalny system instalacji włókien światłowodowych wewnątrz szalunków 
(Rys. 3a), dzięki czemu możliwa była analiza pracy elementów już od momentu zabetonowania tj. w czasie 
dojrzewania i kurczenia się mieszanki, a także w czasie przekazania sprężenia dalszego pełzania. 

Analogiczne rozwiązanie pomiarowe zastosowano dla próbki wykonanej z fibrogruntobetonu (Rys. 3b), 
przy czym w tym przypadku poza odkształceniami młodej mieszanki, analizowano pracę tego materiału pod 
obciążeniem mechanicznym na maszynie wytrzymałościowej. 

a) 

 

b) 

 

c) 

 
Rys.3. a) Widok szalunków z ramkami montażowymi dla światłowodów tuż przed ułożeniem mieszanki 
betonu lekkiego, b) widok szalunku z ramką montażową dla światłowodów w czasie układania mieszanki 

fibrogruntobetonowej, c) widok czujników EpsilonRebar w czasie instalacji w pomoście kompozytowej kładki 
dla pieszych w Nowym Sączu [dzięki uprzejmości SHM System] 

Ciekawym przykładem jest zastosowanie czujników światłowodowych w postaci prętów kompozytowych 
pełniących jednocześnie funkcję zbrojenia głównego, uwzględnianego w obliczeniach nośności. Instalację 
taką przeprowadzono na nowobudowanej kładce dla pieszych w Nowym Sączu. Stalowa konstrukcja łukowa 
podtrzymuje na wieszakach 80-metrowy pomost wykonany z korytkowych paneli kompozytowych (jako 
szalunków traconych), zabetonowanych w sposób ciągły (bez przerw roboczych) na całej długości przęsła. 
Pomiary światłowodowe posłużyły w tym przypadku m.in. do analizy współpracy betonu z panelami w czasie 
dojrzewania mieszanki, określenia rozkładu temperatury na całej długości przęsła czy też zweryfikowania 
odpowiedzi konstrukcji na obciążenia próbne. Na obiekcie w wybranych miejscach przekroju poprzecznego 
pomostu zainstalowano 12 czujników odkształceń i 3 czujniki temperatury o długości niespełna 80 metrów 
każdy. Dzięki temu uzyskano łączną liczbę punktów pomiarowych równą 12 000! 

a) 

 
 

 

b) 

 
Rys.4. a) Widok czujników światłowodowych wyprowadzonych ze ściany szczelinowej,  

Rys.5. b) przykładowy wykres odkształceń z wczesnej fazy dojrzewania mieszanki fibrogruntobetonowej 
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Innym przykładem z realizacji w warunkach budowy jest instalacja czujników światłowodowych w ścianie 
szczelinowej wykonanej z fibrogruntobetonu (Rys. 4a). W wybranych jej przekrojach zamontowano po dwa 
pręty kompozytowe zintegrowane z włóknem pomiarowym, które dostarczyły wielu istotnych informacji na 
temat odkształceń ściany w różnych etapach jej cyklu użytkowania (dojrzewanie mieszanki, głębienie 
wykopu, zmiany termiczno-wilgotnościowe w cyklach dobowych, obciążanie naziomu, obciążanie ściany 
siłownikami hydraulicznymi). Przykładowe wyniki dla pierwszego z etapów przedstawiono na Rys. 4b. Ze 
względu na skurcz mieszanki oraz jej skrót termiczny doszło do zmniejszenia całkowitej długości ściany 
(odkształcenia po „stronie ściskanej”) jednak w kilku przekrojach zaobserwowano powstanie zarysowań 
z uwagi na skrępowanie ściany przez otaczający ją grunt (lokalne ekstrema odkształceń po stronie 
rozciąganej). 

3. Analiza procesu sprężania 

Kolejnym obszarem zastosowania techniki światłowodowej jest kontrola i szczegółowa analiza procesu 
przekazywania siły sprężającej na beton. Pomiary takie wykonano dla płyt wagowych opisanych 
w poprzednim rozdziale. Rozkłady odkształceń rejestrowano po zwolnieniu każdego z 10 cięgien 
sprężających. Zaobserwowano wyraźne różnice w uzyskanych wynikach między powierzchnią dolną i górną 
(zobacz Rys. 6a i 6b), zarówno co do wartości jak i kształtu. Widoczne były także lokalne zaburzenia 
spowodowane obecnością stalowych gniazd przypodporowych. Dzięki pomiarom światłowodowym możliwe 
było m.in. zweryfikowanie rzeczywistej siły ściskającej przekazanej na beton, zamykania się rys powstałych 
w czasie dojrzewania betonu czy też wyznaczenie strzałki wygięcia płyty. 

a) 

 

b) 

 
Rys.6. Przykładowe rozkłady odkształceń w czasie procesu sprężania  
strunobetonowych płyt wagowych na powierzchni a) dolnej, b) górnej 

Tego typu analizy prowadzone były w Polsce także dla strunobetonowych dźwigarów dachowych 
o rozpiętości równej 24 m. Obecnie dźwigary z wbudowanym systemem światłowodowym są eksploatowane 
na jednaj z hal produkcyjnych. 

4. Analiza zarysowania pod obciążeniem mechanicznym 

Dzięki pomiarom geometrycznie ciągłym, zastępującym tysiące tradycyjnych, punktowych, ułożonych 
szeregowo tensometrów, istnieje możliwość identyfikacji lokalnych zjawisk, takich jak zarysowanie betonu. 
Jedne z pierwszych badań w tym zakresie przeprowadzono w Laboratorium IMiKB PK dla światłowodów 
przyklejonych do powierzchni walcowej próbki ściskanej, jak również zatopionych w żelbetowym pręcie 
rozciąganym. Wyniki opracowano i opublikowano w pracy [8]. Poniżej przedstawiono z kolei przykład 
stanowiący kontynuację rozważań nad strunobetonowymi płytami wagowymi. Zostały one poddane badaniu 
w teście czteropunktowego zginania na maszynie wytrzymałościowej aż do zniszczenia. W eksperymencie 
sterowano wymuszeniem kinematycznym w środku rozpiętości płyty, a odczyty rejestrowano co 10 mm. 
Przykładowe wyniki przedstawiono na poniższych wykresach przestrzennych dla powierzchni górnej 
ściskanej (Rys. 7a) oraz dolnej rozciąganej (Rys. 7b), gdzie już od drugiego kroku (ugięcie 20 mm) 
zaobserwowano powstanie pierwszych rys (lokalne ekstrema na wykresie odkształceń). Na tym etapie rysy 
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nie były jeszcze widoczne nieuzbrojonym okiem. W kolejnych krokach obserwowano powstawanie nowych 
ekstremów oraz wyraźny wzrost wartości odkształceń związany z powiększającą się szerokością rys. Na 
górnej powierzchni uzyskane wykresy pozbawione były lokalnych ekstremów charakterystycznych dla strefy 
zarysowanej, a ich przebieg pokrywał się z wynikami liniowych analiz teoretycznych. 

a) 

 

b) 

 

Rys.7. Przykładowe rozkłady odkształceń w czterech pierwszych etapach zginania na maszynie 
wytrzymałościowej na powierzchni a) górnej (ściskanej), b) dolnej (rozciąganej, zarysowanej) 
w funkcji długości płyty oraz wartości wymuszenia kinematycznego w środku rozpiętości płyty 

5. Analiza przemieszczeń 

Bardzo często w analizach inżynierskich i eksperckich, poza znajomością stanu odkształceń 
i zarysowań betonowych elementów konstrukcyjnych, pożądana jest znajomość ich stanu przemieszczeń 
(np. ugięć stopu, wygięć elementów sprężonych, przemieszczeń poziomych ścian szczelinowych itp.). 
Pomiar odkształceń na całej długości elementu o znanym schemacie statycznym (warunki brzegowe) 
pozwala na zastosowanie równania ugięć w celu wyznaczenia przemieszczeń. Metoda ta ogranicza się 
jednak tylko do zakresu małych przemieszczeń i charakteryzuje się stosunkowo niską dokładnością 
(szczególnie dla zarysowanych elementów betonowych), co potwierdzono w badaniach doświadczalnych. 
Znacznie lepszym podejściem jest zastosowanie metod opartych wyłącznie na zależnościach 
geometrycznych (np. metoda trapezów), jednak w takim przypadku wymagana jest instalacja przynajmniej 
dwóch tras światłowodowych w znanym i stałym rozstawie w przekroju poprzecznym na całej długości 
analizowanego elementu. Szczegóły metody wraz z przykładem zastosowania na rzeczywistym obiekcie 
mostowym przedstawiono w pracy [9].  

Światłowodowe pomiary odkształceń w celu wyznaczenia przemieszczeń przeprowadzono w Polsce 
m.in. w ramach następujących projektów: 

 ściany szczelinowe z fibrogruntobetonu w Krakowie; 

 kolumny betonowe typu CFA w Krakowie, 

 nasyp drogowy w Bielsku Białej, 

 pierwszy w Polsce w pełni kompozytowy most w Nowej Wsi, 

 most stalowy im. Tadeusza Mazowieckiego w Rzeszowie; 

 strunobetonowe dźwigary dachowe w Katowicach; 

 liczne projekty laboratoryjne i na poletkach badawczych. 

Warto podkreślić, że w ostatnim roku pojawiły się w Polsce czujniki światłowodowe unikatowe w skali 
światowej, pozwalające na bezpośredni pomiar przemieszczeń na całej swojej długości (np. 3DSensor). 
Zastosowanie tego typu rozwiązań eliminuje konieczność stosowania dwóch tras światłowodowych 
w przekroju elementu bądź wykorzystywania niedoskonałych metod obliczeniowych w celu wyznaczenia 
przemieszczeń na podstawie pomiaru odkształceń. 
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6. Analiza jednorodności betonu 

Pomiary konstrukcji betonowych z wykorzystaniem tradycyjnych tensometrów lub ekstensometrów 
związane są z uśrednieniem odkształceń na zadanej bazie pomiarowej, dlatego w wyniku pomiaru 
otrzymywana jest jedna liczba (Rys. 8a). Jest ona sumą odkształceń zaprawy, kruszywa i ewentualnych 
zarysowań, jednak nie dostarcza oddzielnych informacji o tych zjawiskach, przez co nie jest możliwa ocena 
segregacji kruszywa (jednorodności betonu). W przypadku pomiarów światłowodowych, w zależności od 
wymiaru kruszywa i przyjętej długości bazy wirtualnych czujników na długości włókna (Rys. 8b i 8c), analiza 
taka jest możliwa, co ma szczególne znaczenie m.in. w ocenie pracy betonów samozagęszczalnych. 

Kluczowe jest tutaj zjawisko przyczepności światłowodu do betonu i bezpośrednio związana z nim 
zdolność do pełnego przekazywania odkształceń z elementu konstrukcyjnego na czujnik. Na przyczepność 
wpływają m.in. przygotowanie powierzchni betonu przed instalacją, rodzaj zastosowanego środka 
adhezyjnego oraz powłoki ochronne na włóknie światłowodowym. Analiza tego zagadnienia prowadzona jest 
przez autora w ramach opracowywania rozprawy doktorskiej, szczególnie w kontekście szacowania 
szerokości rys na podstawie zmierzonych odkształceń. W bliskim sąsiedztwie rysy dochodzi bowiem do 
wyciągania światłowodu z powłok ochronnych i/lub kleju, przez co utrudniona jest interpretacja fizyczna 
uzyskanych wykresów. 

a) 

 

b) 

 

c) 

 
Rys.8. a) Pomiar odkształceń ekstensometrem zewnętrznym, b) pomiar odkształceń światłowodem  

(a – wymiar kruszywa), c) przykładowe wyniki z badań laboratoryjnych pokazujące zjawisko utraty informacji 
wraz z wydłużaniem bazy pomiarowej czujnika 

W ramach opracowanego przez autora doświadczenia przygotowano z betonu samozagęszczalnego 

łącznie 20 próbek walcowych (H = 300 mm, Φ = 150 mm) zróżnicowanych z uwagi na maksymalny wymiar 

kruszywa (8 oraz 16 mm). Próbki poddano ściskaniu na maszynie wytrzymałościowej w zadanych cyklach 
obciążeniowych aż do zniszczenia – Rys. 9a. Włókna światłowodowe zainstalowano w taki sposób, że 
utworzyły one na każdej z próbek po 3 odcinki podłużne (odpowiadające odkształceniom ściskającym) oraz 
2 odcinki obwodowe (odpowiadające odkształceniom rozciągającym). Na kierunku podłużnym zastosowano 
po 2 referencyjne ekstensometry, realizujące pomiary zmian długości na bazie 150 mm (Rys 9b). 

a)  

  

b) 

 
 

Rys.9. a) Widok przykładowej próbki po zniszczeniu, b) Widok betonowej próbki walcowej w czasie badania 
na maszynie wytrzymałościowej z wykorzystaniem ciągłych geometrycznie pomiarów światłowodowych pod 

kontrolą referencyjnych ekstensometrów zewnętrznych 
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Uzyskane z badań wyniki są w trakcie szczegółowej analizy, której celem jest zbadanie jakości 
zespolenia włókien światłowodowych z powierzchnią betonu (przyczepność). Drugim etapem będzie 
wykorzystanie zdobytej wiedzy w badaniach pełnowymiarowych, żelbetowych elementów zginanych, 
w których powstanie bardzo wyraźna strefa zarysowania. Warto zwrócić uwagę, że pomiary światłowodowe, 
z uwagi na bardzo niski koszt samych włókien, mogą być prowadzone aż do zniszczenia danego elementu. 
Otwiera to zupełnie nowe możliwości w kontekście poprawy jakości badań laboratoryjnych, w których bardzo 
często zewnętrzne czujniki demontuje się na długo przed zniszczeniem próbki z uwagi na możliwość ich 
uszkodzenia. 

W skali znacznie większej od wymiarów ziaren kruszywa czy przyjętych baz wirtualnych czujników, 
technika światłowodowa pozwala także na ocenę ciągłości struktury betonu. Ma to znaczenie zwłaszcza 
w zagadnieniach geotechnicznych, gdzie wizualna inspekcja nie jest możliwa, a zastosowana technologia 
wykonania elementu konstrukcyjnego nie gwarantuje zapewnienia projektowej geometrii. Przykład takiego 
pionierskiego podejścia przedstawiono w pracy [10], gdzie w wyniku światłowodowych pomiarów 
odkształceń w czasie obciążenia próbnego kolumn betonowych CFA, stwierdzono przewężenia 
w nominalnej średnicy kolumny na kilku głębokościach. 

7. Elementy betonowe wzmacniane kompozytami 

Innym przykładem zastosowania światłowodowej techniki pomiarowej są badania prowadzone przez 
doktorantów Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej. W tym przypadku 
analizowano pracę elementów żelbetowych wzmacnianych kompozytem FRCM (ang. fabric reinforced 
cementitious matrix). Celem badań była analiza wpływu zakotwienia siatki kompozytu na efektywność 
wzmocnienia. Światłowody zastosowano na zewnętrznej powierzchni elementu, jak również wewnątrz spoiny 
między wzmacnianym elementem żelbetowym i wzmacniającym kompozytem. Pomiary światłowodowe 
pozwoliły na szczegółową analizę morfologii powstałych zarysowań oraz na określenie czasu (wartości 
obciążenia), przy którym doszło do powstania konkretnej rysy. W badaniach stosowano referencyjne 
tensometry, które w zakresie sprężystym (przed zarysowaniem) wykazały bardzo dobrą zgodność z techniką 
światłowodową. Warto podkreślić, że powstanie rysy w przekroju przez tradycyjny tensometr praktycznie 
oznaczało wyłączenie go z pomiarów. Większość światłowodów umożliwiło realizowanie pomiarów aż do 
zniszczenia elementu, przy czym w takich przypadkach należy zwrócić uwagę na zjawisko wyciągania 
światłowodu z kleju w okolicach bardzo szerokich rys (tj. przy ekstremalnie dużych odkształceniach). Fakt 
ten utrudnia jednoznaczną interpretację wykresów odkształceń w kontekście szacowania szerokości takich 
rys i dlatego powinien być przedmiotem dalszych analiz.  

Warto także podkreślić, że włókna światłowodowe umożliwiły monitorowanie zarysowania betonu pod 
kompozytem wzmacniającym bez konieczności jego usuwania – na co nie pozwalają inne techniki 
pomiarowe. 

 
a) 

 

b) 

 
Rys.10. a) Widok stanowiska pomiarowego; b) przykładowe wyniki pomiarów odzwierciedlające morfologię 
pierwszych rys na długości elementu (dzięki uprzejmości Filipa Grzymskiego z Politechniki Wrocławskiej) 
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8. Podsumowanie 

Przedstawione w artykule konkretne przykłady zastosowań światłowodowej techniki pomiarowej 
w badaniach laboratoryjnych i terenowych elementów wykonanych z betonu jednoznacznie wskazują na 
szereg zalet nieosiągalnych dla innych metod badawczych. Przede wszystkim należy wymienić tu możliwość 
realizowania pomiarów zmian odkształceń i temperatury w sposób geometrycznie ciągły na całej długości 
włókna światłowodowego o pomijalnie małej średnicy, dzięki czemu możliwa jest szczegółowa analiza: 

 pracy dojrzewającego betonu ze szczególnym uwzględnieniem odkształceń termiczno-
skurczowych, skutkujących w postaniu mikrozarysowań z uwagi na skrępowanie betonu 
zbrojeniem lub otaczającym gruntem (kolumny i pale betonowe, ściany szczelinowe); 

 procesu sprężania, polegająca na dokładnym odzwierciedleniu odkształceń, zarówno przy 
dolnej jak i górnej krawędzi, powstałych w wyniku przekazania siły ściskającej z cięgien 
sprężających na beton; 

 powstałych lub rozwiniętych pod obciążeniem mechanicznym zarysowań już we wczesnych 
etapach, tj. wtedy, kiedy rysy te są jeszcze niewidoczne nieuzbrojonym okiem; możliwe jest 
precyzyjne odtworzenie morfologii rys z podaniem nie tylko dokładnego miejsca ich powstania, 
ale także czasu (wartości obciążenia); 

 przemieszczeń (ugięć) elementów konstrukcyjnych, co jest możliwe dzięki odpowiedniej 
instalacji włókien oraz wykorzystaniu stosownych algorytmów obliczeniowych (np. równanie 
ugięć, metody geometryczne) lub montażu dedykowanych do tego celu czujników; 

 jednorodności betonu (dzięki dobraniu odpowiedniej bazy i rozstawów wirtualnych czujników 
światłowodowych w odniesieniu do wymiarów zastosowanego kruszywa) oraz ciągłości 
struktury betonu (np. w przypadku pali i kolumn betonowych); 

 odkształceń elementów betonowych wzmacnianych np. materiałami kompozytowymi, 
w szczególności odkształceń i zarysowań w spoinie między elementem wzmacnianym 
i wzmacniającym (niedostępnej do oceny wzrokowej oraz dla innych technik pomiarowych). 

Należy także zwrócić uwagę na pewne trudności związane z instalacją nieodpornych na oddziaływanie 
sił poprzecznych włókien światłowodowych, w czasie której konieczne jest zachowanie szczególnej 
ostrożności i precyzji. W warunkach laboratoryjnych wymóg ten może być z powodzeniem spełniony, 
natomiast w warunkach placu budowy zaleca się stosowanie dedykowanych do tego celu czujników 
zbudowanych w oparciu o włókna światłowodowe. Unikatowe w skali świata rozwiązania pomiarowe tego 
typu pojawiły się na rynku polskim w ostatnich latach (np. EpsilonRebar, 3DSensor). Innym zagadnieniem 
wymagającym dalszej analizy jest umiejętna interpretacja wykresu odkształceń w strefie betonu 
zarysowanego (szczególnie dla rys o szerokości większej od 0,1 mm), gdzie ze względu na ekstremalnie 
duże odkształcenia powodujące rozciąganie, dochodzi do wyciągania światłowodu z kleju i uśredniania 
odkształceń na długości większej niż szerokość rysy. Fakt ten powoduje trudności w ustaleniu rzeczywistej 
szerokości danej rysy. Zjawisko to jest jednym z kluczowych przedmiotów analizy autora w ramach 
opracowywania rozprawy doktorskiej. 
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1. Wprowadzenie 

Beton jako materiał konstrukcyjny charakteryzuje się wysoką wytrzymałością na ściskanie, natomiast 
jest słaby na rozciąganie. W czasach rozwoju technologii istnieje wiele możliwości zastąpienia tradycyjnego 
zbrojenia betonu, tym samym osiągając podobne parametry wytrzymałościowe. Coraz częściej wybiera się 
rozwiązania, które będą oszczędzały czas oraz zmniejszały koszty. Jeszcze nie tak dawno, zbrojenie 
rozproszone było stosowane wyłącznie w posadzkach, w betonach natryskowych podczas realizacji 
konstrukcji ścian tuneli oraz w elementach konstrukcyjnych obiektów inżynieryjnych, w których należało 
podnieść parametry wytrzymałościowe. Obecnie, istnieje możliwość ograniczenia a nawet wyeliminowania 
zbrojenia tradycyjnego i zastąpienia go zbrojeniem rozproszonym.   

W zależności od rodzaju włókien, pręty zbrojeniowe można wyeliminować całkowicie lub częściowo. 
Wybierając włókna stalowe istnieje możliwość całkowitego zastąpienia prętów np. w stropie, zapewniając 
spełnienie stanów granicznych nośności i użytkowalności. Dzięki zastosowaniu włókien stalowych ogranicza 
się skurcz oraz jego oddziaływanie, ale również zwiększa nośność betonu na rozciąganie. Stosując 
technologie zbrojenia stropu włóknami stalowymi oszczędza się czas i koszty.  

Choć norma europejska EN 1992-1-1 z 2008 roku nie dopuszcza stosowania wyłącznie włókien jako 
zbrojenia podstawowego to w USA norma ACI 544.6R z 2015 roku już tak. W celu spełnienia warunków 
nośności na zginanie norma amerykańska dopuszcza zbrojenie stropów międzykondygnacyjnych wyłącznie 
stalowym zbrojeniem rozproszonym.  

W referacie przedstawiono wyniki symulacji obciążeniowej i porównano pod względem kosztów 
materiałów oraz robocizny stropu międzykondygnacyjnego obiektu mieszkalnego z zastosowaniem 
tradycyjnej stali zbrojeniowej i rozproszonych włókien stalowych.  

2. Zbrojenie stropu  

Historia żelbetu sięga aż do 1867 roku, kiedy to francuski ogrodnik Joseph Monier po raz pierwszy 
wykonał konstrukcję betonową ze zbrojoną siatką – doniczkę na kwiaty. Zauważył, że podczas mrozu nie 
uległa spękaniu, opatentował swój wynalazek. Wynikło to z tego, że metalowe wzmocnienie nadało 
kompozytowi stalowo-betonowemu znaczną wytrzymałość na rozciąganie. 

Konstrukcje obiektu budowlanego należy tak zaprojektować i wykonać, aby mogła być uznana za 
niezawodną, to jest, aby w przewidywanym okresie użytkowania, bez nadmiernych kosztów i z należnym 
prawdopodobieństwem: 
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- nie nastąpiło przekroczenie stanów granicznych nośności, a także użytkowalności, 
- odziaływania wyjątkowe, takie jak pożar lub eksplozje, na skutek których ulega zniszczeniu część 
konstrukcji, a także błędy ludzki przy projektowaniu, wykonywaniu i użytkowaniu obiektu, nie powodowały 
zniszczenia konstrukcji w zakresie nieproporcjonalnie dużym w stosunku do przyczyny [1]. 

Niezawodność konstrukcji należy zapewnić przez dobór właściwych materiałów i racjonalnego ustroju 
konstrukcyjnego, wykazanie w obliczeniach, że stany graniczne nie zostały przekroczone oraz przez 
dopełnienie wymagań konstrukcyjnych i należytą kontrolę wykonania konstrukcji zgodnie z projektem [1]. 

 Konstrukcja powinna być tak zaprojektowana, aby przez cały przewidywany okres użytkowania 
odpowiadała założonemu przeznaczeniu przy zadanym poziomie konserwacji [1]. 

W obliczeniach konstrukcji należy wybrać najbardziej niekorzystną sytuacje obliczeniową która wywołuje 
maksymalne wytężenia, w których sprawdza się nieprzekroczenie określonych stanów granicznych. Sytuacje 
obliczeniowe dzielą się na trwałe, przejściowe i wyjątkowe. Obliczenia konstrukcji należy przeprowadzać 
zgodnie z PN-EN 1992-1-1 przyjmując nominalne wymiary elementów. Przy projektowaniu należy również 
uwzględnić warunki ochrony przed korozją wg PN-EN 206 i PN-82/B-01801.  

2.1. Zastosowanie tradycyjnego zbrojenia  

W stropach żelbetowych monolitycznych wykonuje się jedno- lub wieloprzęsłowych płyt opartych na 
podporach ciągłych (ścianach) lub w postaci ustrojów płytowo-żelbetowych.  

 
 Rys.1. Strop monolityczny a) płytowy, b) płytowo-żelbetowy [2] 

Do zalet i wad stropów żelbetowych zbrojeniowych tradycyjnie można zaliczyć: 

a) Zalety: 
- duża sztywność, trwałość, 
- odporność na chwilowe przeciążenia i obciążenia dynamiczne, 
- dobrze usztywniają ściany budynku, 
- dostępność prętów zbrojeniowych, 
- korzystna cena zbrojenia w porównaniu z innymi rozwiązaniami, 
- możliwość wykonywania zbrojenia nawet w przypadku stropów o nietypowych kształtach, 
- wzmacniają budynek na działanie sił wywoływanych nierównomiernym osiadaniem gruntu, silnymi 
wiatrami, wstrząsami [2,3]. 

b) Wady: 
- mała izolacyjność cieplna i akustyczna, 
- wrażliwość na działanie związków chemicznych, 
- konieczność indywidulanego dopasowania zbrojenia, 
- pracochłonne i stosunkowo trudne układanie zbrojenia, 
- brak możliwość zmian i odstępstw od projektu, 
- duże zużycie drewna w wypadku wykonywania stropów monolitycznych, betonowych w 
deskowaniu tradycyjnym [2, 3]. 

Ułożenie prętów zbrojenia wynika z działa przewidywanych sił, powstających obciążeń i z konstrukcji 
samego stropu. W żelbetowych stropach monolityczych stosuje się zbrojenie w układzie jednokierunkowym 
lub krzyżowym. Duże znaczenie mają średnice prętów jak i odległości pomiędzy poszczególnymi elementami 
zbrojenia. Jednym z wymogów zbrojenia monolitycznego stropu jest zastosowanie podkładów 
dystansowych, dzięki którym zapewniona zostanie trwałość ułożenia prętów zbrojeniowych.  
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2.2. Zastosowanie zbrojenia rozproszonego  

Zbrojenie rozproszone do niedawna było kojarzone tylko z tunelami czy parkingami, obecnie włókna 
zbrojeniowe stosuję się w typowych stropach, fundamentach, a nawet w prefabrykatach. Doskonale chronią 
beton przed pękaniem i poprawiają jego ogólną jakość. Głównym zadaniem fibrobetonu jest zmniejszenie 
kruchości i zwiększenie wytrzymałości na zginanie. Obecność włókien rozproszonych również zapobiega 
nadaniu konstrukcji betonowej ciągliwości oraz tworzeniu się rys i mikropęknięć skurczowych w świeżym 
betonie. To przeciwskurczowe działanie jest potrzebne we wstępnej fazie wiązania, przez pierwsze dwa 
tygodnie. Obecność mikrozbrojenia ma jednak pozytywny wpływ na jakość betonu również później, 
korzystnie oddziałując na wiele jego cech mechanicznych i użytkowych. Najczęściej stosowanym zbrojeniem 
rozproszonym są krótkie włókna stalowe o wypracowanym doświadczalnie kształcie i proporcjach 
wymiarowych, które dodane do mieszanki betonowej układają się dowolnie w całej jej objętości. 

 
Rys.2. Układanie mieszaki betonowej [4] 

Na deskowaniu należy jedynie ułożyć, na podkładkach dystansowych o wysokości min. 5 cm, 
zaprojektowane zbrojenie w postaci prętów stalowych ø20 mm, a następnie ułożyć mieszankę fibrobetonową 
nadając płycie zaprojektowaną grubość stropu (rys. 2 i 3). 

 
   Rys.3. Układanie mieszanki fibrobetonowej [4] 

Do zalet stosowania fibrobetonów w stropach można zaliczyć: 
- uproszczenie procesu budowlanego, 
- wykluczenie błędów ułożenia zbrojenia, 
- znaczne oszczędności w czasie budowy, 
- redukuje kosztów, 
- poprawię właściwości betonu, 
- poprawię zabezpieczenia naroży. 

Rozproszone włókna stalowe mogą być stosowane jako samodzielne zbrojenie niektórych elementów  
i jako zbrojenie pomocnicze w elementach z klasycznymi prętami stalowymi. W zależności od oczekiwanych 
właściwości, fibrobeton można projektować poprzez odpowiednie dobieranie jego składników i ich proporcji. 
Podstawowym materiałem do produkcji włókien stalowych w fibrobetonie jest stal, charakteryzująca się 
wysoką granicą plastyczności (najczęściej z zakresu 500÷1500 MPa). Włókna mogą być wykonane 
w różnych kształtach, jednak największą popularność zyskały proste lub gięte fragmenty drutu ciągnionego 
na zimno. Szeroki asortyment włókien stalowych do betonu daje nam możliwość znalezienia włókien 
o wyznaczonych kształtach i przekrojach. Przykładowe geometrie włókien zostały przedstawione na rysunku 
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4. Włókna mogą być proste (nr 1), lecz są one mało efektywne i w praktyce najczęściej można spotkać się 
z włóknami z haczykowatymi odgięciami (nr 2). Niekiedy obserwuje się także wykorzystanie włókien 
pofalowanych (nr 3) lub włókien z uformowanymi na końcach zakotwieniami (nr 4). W celu uzyskania bardzo 
wysokiej wytrzymałości fibrobetonu stosuje się włókna 5D, wykonane ze stali o wytrzymałości rzędu 2300 
MPa. Duża efektywność zakotwienia tych włókien spowodowana jest znacznym rozwinięciem ich 
haczykowatych końcówek. 

 
Rys.4. Rodzaje kształtów włókien stalowych 

3. Analiza obliczeniowa 

3.1. Opis konstrukcji analizowanego stropu 

Analizę porównawczą technologii zbrojenia rozproszonego i zbrojenia tradycyjnego wykonano dla stropu 
międzykondygnacyjnego budynku mieszkalnego, rys. 5.  

 
Rys.5 Rzut projektowanego budynku 

3.2. Wyniki wymiarowania zbrojenia płyty 

Do obliczeń przyjęto następujące obciążenia: 

o obciążenie stałe: 
- ciężar stropu: gk=2.00 kN/m2 

o obciążenie zmienne: 
- obciążenie użytkowe: pk1=1.50 kN/m2 
- obciążenie ściankami działowymi: pk2=1.25 kN/m2 
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Rys.6 Mapa momentów zginających 

Na podstawie map momentów zginających wygenerowanych z modułu MES (rys.6), wykonano 
obliczenia dla dwóch technologii zbrojenia. Wymiarowanie zbrojenia tradycyjnego wykonano na podstawie 
normy PN-EN 1992-1-1. Spełnienie stanów granicznych nośności i użytkowalności było możliwe po przez 
zastosowanie zbrojenia prętami stalowymi B 500 SP o średnicy 12 mm (zbrojenie płyty dwukierunkowe, co 
15 cm) i betonu C20/25. W przypadku zastosowania technologii zbrojenia rozproszonego, obliczenia 
wykonano na podstawieni normy amerykańskiej ACI 544.6R z 2015 roku. Spełnienie warunków granicznych 
było możliwe przy zastosowaniu 45 kg włókien stalowych na 1 m3 betonu klasy C30/37. 

3.3. Analiza nakładów czasowych 

Do wykonania stropu żelbetowego o powierzchni 121,5 m2 i grubości 20 cm, potrzeba: 

o 155 roboczogodzin ułożenie 3,6 tony zbrojenia (pręty ø12, klasa A – IIIN),  
o 251 roboczogodzin na ułożenie 24,3 m3 betonu klasy C20/25. 

Należy również uwzględnić czas pracy maszyn potrzebnych do wykonania stropu. Do przygotowania 
zbrojenia potrzeba: 

o 15,5 motogodzin prościarki do prętów, 
o 20,9 motogodzin nożyc do prętów, 
o 17,3 motogodzin giętarki do prętów, 
o 2,9 motogodzin wyciągu, 
o 5,8 motogodzin środka transportowego. 

Natomiast do ułożenia betonu wykorzystano: 

o 16,5 motogodzin wyciągu, 
o 2,0 motogodzin środka transportowego, 
o 2,3 motogodzin pompy do betonu na samochodzie. 

Czas, który jest potrzebny do wykonania stropu ze zbrojeniem rozporoszonym, jest znacznie mniejszy. 
Dla uproszczenia obliczeń założono, iż czas na wykonanie tego typu stropu jest taki sam jak ułożenie betonu 
w stopie tzw. tradycyjnym; czyli: 

o 251,1 roboczogodzin na ułożenie 24,3 m3 betonu, 
o 16,5 motogodzin wyciągu, 
o 2,0 motogodzin środka transportowego, 
o 2,3 motogodzin pompy do betonu na samochodzie. 
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3.4 Koszty całkowite 

Koszty dla obydwu technologii zbrojenia przedstawiono w tabeli 1: 

Tabela 1. Zestawienie kosztów 

 Opis Nakłady 
Koszt 

jednostkowy 

Koszt całkowity 

Robocizna Materiał Sprzęt 
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Beton C20/25 

Obmiar =121,462 m2 

     

Robocizna 251 r-g 19,50 zł/r-g 6 861,17 zł   

Materiał:      

·beton zwykły z kruszywa naturalnego 
C20/25 

24,3 m3 276,90 zł/m3  6 719,28 zł  

·drewno okrągłe na stemple budowlane 0,40 m3 213,00 zł/m3  85,90 zł  

·deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III 0,57 m3 1043,70 zł/m3  598,35 zł  

·deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III 0,13 m3 1043,70 zł/m3  134,32 zł  

·gwoździe budowlane okrągłe gołe 49,3 kg 10,65 zł/kg  525,19 zł  

·materiały pomocnicze 1,5 % 1,5% (od M)  120,94 zł  

Sprzęt:      

·wyciąg 16,5m-g 6,00 zł/m-g   99,11 zł 

·środek transportowy 2,0 m-g 50,00 zł/m-g   102,30 zł 

·pompa do betonu na samochodzie 2,3 m-g 300,00 zł/m-g   692,34 zł 

Pręty zbrojeniowe 

Obmiar = 3,606 t 

     

Robocizna 154,6r-g 19,50 zł/r-g 3 015,19 zł   

Materiał:      

·pręty żebrowane 12 mm 3,6 t 2875,50 zł/t  10 369,05 zł  

·materiały pomocnicze 1,5 % 1,5% (od M)  155,54 zł  

Sprzęt:      

·prościarka do prętów 15,5 m-g 8,00 zł/m-g   124,05 zł 

·nożyce do prętów 20,9 m-g 6,00 zł/m-g   125,49 zł 

·giętarka do prętów 17,3 m-g 8,00 zł/m-g   138,47 zł 

·wyciąg 2,9 m-g 6,00 zł/m-g   17,31 zł 

·środek transportowy 5,8 m-g 50,00 zł/m-g   288,48 zł 

Razem koszty bezpośrednie 9 876,36 zł 18 708,57 zł 1 587,55 zł 
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Beton C30/37 z włóknami stalowymi 

Obmiar =121,462 m2 

     

Robocizna 251 r-g 19,50 zł/r-g 6 861,17 zł   

Materiał:      

·beton  C30/37 z włóknami stalowymi 24,3 m3 665,00 zł/m3  16 154,45 zł  

·drewno okrągłe na stemple budowlane 0,40 m3 213,00 zł/m3  85,90 zł  

·deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III 0,57m3 1043,70 zł/m3  598,35 zł  

·deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III 0,13 m3 1043,70 zł/m3  134,32 zł  

·gwoździe budowlane okrągłe gołe 49,3 kg 10,65 zł/kg  525,19 zł  

·materiały pomocnicze 1,5 % 1,5% (od M)  120,94 zł  

Sprzęt:      

·wyciąg 16,5 m-g 6,00 zł/m-g   99,11 zł 

·środek transportowy 2,0 m-g 50,00 zł/m-g   102,30 zł 

·pompa do betonu na samochodzie 2,3 m-g 300,00 zł/m-g   692,34 zł 

Razem koszty bezpośrednie 6 861,17 zł 17 619,15 zł 893,75 zł 
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4. Wnioski 

Przedstawione wyniki pokazują, iż wykorzystanie zbrojenia rozproszonego przy konstruowaniu stropów 
jest korzystniejsze w porównaniu do zastosowania zbrojenia tradycyjnego. Oszczędności wynikają zarówno 
ze skróconego czasu realizacji jak również zmniejszonych kosztów robocizny, materiałów i sprzętu.  

Stosując zbrojenie rozproszone udało nam się zapewnić podobne parametry wytrzymałościowe. 
Używając większej ilości zbrojenia można osiągnąć lepsze parametry wytrzymałościowe.  

W praktyce można spotkać się z coraz częstszym wykorzystaniem fibrobetonu w konstrukcjach. Jednym 
z takich przykładów jest: The Swedbank Arena (Stockholm)-Swerock-Peab (rys. 7). Podczas prac 
betoniarskich dzięki zastosowaniu 50 kg/m3 włókien szklanych HE+ 1/60 m3, wyeliminowano 2500 ton 
tradycyjnej stali zbrojeniowej. Zaoszczędzono około 25 000 godzin pracy wykwalifikowanych pracowników. 

 

    
Rys. 7. The Swedbank Arena (Stockholm)-Swerock-Peab 

5. Bibliografia 

[1] PN-EN 1992-1-1:2008, Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 1-1: Reguły ogólne 
i reguły dla budynków. 

[2] http://www.tb.resman.pl/bud/technikum/15.pdf 

[3] https://budujesz.info/artykul/zbrojenie-stropu-co-warto-wiedziec-przed-rozpoczeciem-prac-budowlanych-
zobacz,1607.html  

[4] http://www.inzynierbudownictwa.pl/technika,materialy_i_technologie,artykul,fibrobeton_nie_tylko_do_pos
adzek,161 

[5] ACI 544.6R-15, Report on Design and Construction of Steel Fiber-Reinforced Concrete Elevated Slabs. 

 

 

http://www.inzynierbudownictwa.pl/technika,materialy_i_technologie,artykul,fibrobeton_nie_tylko_do_posadzek,161
http://www.inzynierbudownictwa.pl/technika,materialy_i_technologie,artykul,fibrobeton_nie_tylko_do_posadzek,161


Ultralekkie struktury tensegrity w obiektach mostowych wraz z analiza konstrukcji kładki dla pieszych  

 

 

146 

 

inż. Grzegorz Kaczmarczyk 
grzegorzkaczmarczyk@icloud.com  
 
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii 
Opiekun naukowy dr inż. Michał Betlej, dr inż. Henryk Ciurej 

ULTRALEKKIE STRUKTURY TENSEGRITY W OBIEKTACH MOSTOWYCH WRAZ Z ANALIZĄ 
KONSTRUKCJI KŁADKI DLA PIESZYCH 

ULTRALIGHT TENSEGRITY STRUCTURE IN BRIGES WITH ANALYSIS OF FOOTBRIDGE 
CONSTRUCTION 
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1. Technologia tensegrity 

Lekkie oraz ultralekkie konstrukcje budowlane, choć posiadają wiele zalet są poważnym wyzwaniem  
dla projektantów. Proste, ostre i cienkie krawędzie inspirują architektów do opracowywania coraz 
odważniejszych projektów, co stawia przed inżynierami pewne wyzwanie. Niewątpliwie jednym z trendów 
zyskującym na popularności jest znany pod pojęciem tensegrity. Za twórcę prototypów i autora idei uważa 
się żyjącego na przełomie XIX oraz XX wieku łotewskiego artystę Karla Iogansona [1]. Sam Ioganson swoje 
„rzeźby” nazywał konstrukcjami samonaprężającymi.  

 
Rys.1. „Struktura Mechaniczna VIII” Rzeźba K. Iogansona będąca prototypem konstrukcji tensegrity. [3] 

Ze względu na adaptację struktur artystycznych na potrzeby konstrukcji budowlanych brak jest jednolitej 
i spójnej definicji pojęcia [2]. Wyróżnić można pewne ogólne zasady. Układ zawsze składa się z dwóch 
podstawowych typów elementów rozlokowanych przestrzennie:  

 Cięgna – przenoszące siły rozciągające 

 Belki - przenoszące ściskanie. 

Elementy łączone są ze sobą w sposób, który pozwala na otrzymanie sztywnych modułów. Jedno  
z głównych założeń mówi o tym, że w węźle połączyć można jeden koniec belki i dowolna liczbą cięgien. 
Charakterystyczna cechą większości konstrukcji jest powtarzalność pewnego, założonego przez projektanta 
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schematu modułowego. W konstrukcji dostrzec można przewagę liczby cięgien nad ilością belek. Pierwsza 
próba inżynierskiego podejścia do zagadnienia podjęta została przez Fullera (1962). W złożonym patencie 
„Tensile-integrity Structures” opisuje on zależności w dość obrazowy sposób używając stwierdzenia jakoby 
belki były wyspami ściskania na oceanach rozciągania. Dążąc do czystego ściskania oraz rozciągania – bez 
wpływu zginania – możliwe jest projektowanie konstrukcji niezwykle lekkich. Sama nazwa tensegrity pojawiła 
się dopiero pod koniec XX wieku. Pochodzi ona z języka angielskiego – jest to złożenie dwóch wyrazów 
tension (rozciąganie) oraz integrity (integralność). Nazwa nie posiada swojego odpowiednika w języku 
polskim. Stabilność i sztywność konstrukcji zapewniona jest poprzez samostabilizujące się układy cięgien  
i belek. Cały układ utrzymuje swój kształt dzięki wstępnemu naciągowi wiotkich cięgien (elementów 
linowych). Odpowiedni naciąg wstępny pozwala na wykonanie obiektów mogących przenosić obciążenia 
zewnętrzne. Siła potrzebna do zapewniani odpowiedniej sztywności zależy nie tylko od oddziaływań 
zewnętrznych, ale także od przyjętego układu geometrycznego.  Rozwój tego typu idei spowodowany jest 
naturalnym postępem cywilizacyjnym. Komputeryzacja skomplikowanych obliczeń – często spowodowanych 
nieliniowością geometryczną i zachowaniami z zakresu dynamiki pozwala na uchwycenie w sposób fizyczny 
zachodzących procesów. Lekkie układy, w których skład wchodzą cięgna i belki niestosowane na szeroką 
skale w mostownictwie znane są projektantom przygotowującym wysokie maszty, wieże czy lekkie 
przekrycia dachów hal widowiskowo-sportowych.  

 
Rys.2. Needle tower – 18 metrowa wieża tensegrity stojąca przed Hirshhorn Museum and Sculpture 

Garden, Waszyngton, USA [4] 

2. Rzeczywiste obiekty tensegrity 

Niezwykle mała masa konstrukcji oraz atrakcyjny wygląd, a także chęć podołaniu inżynierskiemu 
wyzwaniu przyciąga do układów tensegrity coraz więcej konstruktorów. Inżynierowie wspomagani 
nowoczesnymi programami obliczeniowymi coraz chętniej podejmują próbę zaprojektowania ustroju belkowo 
– cięgnowego. Ze względu na funkcję, jaką spełniać ma obiekt mostowy niełatwe jest wykorzystanie 
czystego układu tensegrity. Wkraczając w wymiary elementów stosowanych w mostownictwie należy 
uwzględnić zginanie pochodzące nie tylko od oddziaływań siłami użytkowymi, ale także powodowane siłą 
grawitacji. Australijski most Kurilpa znajdujący się w Brisbane jest największym obiektem mostowym 
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inspirowanym technologią tensegrity. Architekci z biura Cox Rayner Architects oraz projektanci Arup 
opracowali projekt trójprzęsłowego mostu o całkowitej długości 470 m. Kładka składa się z trzech części 
będących odmiennymi strukturami. Główne przęsło osiągnęło długość 128 m. Taka długość możliwa była do 
osiągnięcia dzięki między innymi wykorzystaniu sztywności samego stalowo-betonowego pomostu. 
Właściwa struktura głównego przęsła obejmuje stalowo-betonowy pomost, stalowe maszty (główne 
i drugorzędne) oraz kable. Maszty główne zamocowane zostały pod odpowiednim kątem na filarach po obu 
stronach przęsła. Ich położenie wyznacza pozycję masztów drugorzędnych. Ustawienie masztów pod 
różnym kątem wpływa nie tylko na efektowny wygląd, ale pozwala na uniknięcie kolizji pomiędzy biegnącymi 
cięgnami. Na moście znajdują się dwa tarasy widokowe oraz przestrzeń przeznaczoną do odpoczynku. Most 
wybudowany został metodą wspornikową z prefabrykatów. Uroczystego otwarcia dokonano 4 października 
2009 r. Uznanie mostu Kurilpa za kładkę tensegrity może być dyskusyjne, lecz na pewno wykorzystuje on 
wiele elementów tej technologii i stanowi on obiekt wyjątkowy na skale światową. 

 
Rys.3. Kurilpa Bridge nocą fot. Steve Collis 

Inspiracja formami tensegrity dotarła również do Polski. W 2011 roku powstał projekt kładki dla pieszych 
KL-03 nad trasą S-7 wykorzystujący ustrój tensegrity, jako część układu nośnego. Kładkę zaprojektowano  
w celu bezkolizyjnego przeprowadzenia ciągu pieszego i rowerowego nad trasą S-7. W skład głównego 
ustroju niosącego wchodziły dwie podłużne rury o średnicy 500 mm rozstawione w odstępie 5,4 m. Schemat 
statyczny był zbliżony do kratownicy tensegrity. Rozpiętość teoretyczna głównego przęsła wyniosła 67,2 m. 
Projektowane maszty były odchylone od pionu o wielokrotność kąta 5º. Sam pomost odgrywał ważną rolę 
konstrukcyjną przenosząc między innymi zginanie.  Ze względu na niecodzienną formę konstrukcji 
obliczenia wykonano w dwóch niezależnych programach, co podkreśla wielkość problemu projektowego. 
Prace nad kładką wstrzymano, a sam pomysł pozostał jedynie w formie projektu. Niezależnie jednak  
od ścisłej definicji kładka KL-03 mogłaby zostać uznana za wyjątkową w skali kraju. 

 
Rys.4. Widok boczny kładki KL-03 nad S-7 [5] 
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Rys.5. Przekrój poprzeczny przez kładkę KL-03 nad S-7 [5] 

Przedstawione powyżej obiekty łączy jedna cecha: wprowadzenie sztywnego pomostu będącego 
częścią głównego ustroju nośnego. Jedną z najciekawszych koncepcji obiektów tensegrity są jednak  
te, które wykorzystują zgodny z ogólnymi założeniami powtarzalny schemat przestrzenny. Charakteryzuje  
je nowoczesne uporządkowanie przestrzeni poprzez ograniczenie losowości i wykorzystanie modułów.  
W ten nurt wpisuje się koncepcja zaproponowana przez Rhode-Barbarigos i innych [6].  

 
Rys.6. Widok kładki tensegrity opracowany przez Rhode-Barbarigos i innych [6] 

Rozpiętość teoretyczna wynosiła 20 m, a przestrzeń przeznaczona do użytku w przekroju poprzecznym 
miała wymiary 1,3 x 2,5 m. Pomost nie został włączony do głównego ustroju nośnego. Zespół w swojej pracy 
[6] starał się opracować trzy warianty kładki dla pieszych w technologii tensegrity. Analizy zostały 
przeprowadzone poprzez sparametryzowanie konstrukcji. Pokazano jak dobór geometrii ma wpływ  
na sztywność konstrukcji oraz zaproponowano procedurę projektowania podobnych kładek. Niewielka 
rozpiętość pozwoliła na opracowanie obiektu mostowego spełniającego założenia autorów pojęcie 
tensegrity. 
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3. Autorska koncepcja kładki dla pieszych 

Na potrzeby autorskiego projektu przeanalizowano wiele możliwych schematów nośnych. 
Opracowywana koncepcja podchodzi zachowawczo do założeń technologii tensegrity w kwestii węzłów 
głównych konstrukcji. Autor założył, że struktura tensegrity przenieść musi ciężar własny, oddziaływania 
stałe pochodzące od masy pomostu oraz obciążenie użytkowe. W początkowej fazie pominięto wpływ wiatru 
na konstrukcję. Podstawowy moduł przedstawiony został na Rysunku 7. W jego skład wchodzi 8 masztów 
oraz 28 cięgien. Zachowana została skrajnia 3 x 2,75 m. Do elementów belkowych przypisano przekrój CHS 
193.7x6.3, natomiast za cięgna przyjęto okrągłe pręty o średnicy 30 mm. Zgodnie z zaleceniami instrukcji 
programu LUSAS w celu symulacji zachowania się wiotkich lin stukrotnie zmniejszono moment bezwładności 
cięgien. Ze względu na ilość elementów biorących udział w analizie oraz zmiennych wpływających na wyniki 
w referacie przedstawiony zostanie zarys ogólnego rozwiązania. 

 
Rys.7. Pojedynczy moduł ustroju nośnego – model w programie LUSAS 

W celu zaprojektowania kładki dla pieszych wykorzystano trzy pojedyncze moduły. Pomiędzy pionowymi 
masztami sąsiadujących modułów zachowano przestrzeń pozwalającą na wprowadzenie dodatkowych 
dwóch belek poziomych poprzecznych do osi kładki. Połączenie wymagało również wprowadzenia belek 
podłużnych. Zmiana długości poszczególnych elementów bezpośrednio wpływa na siły przekrojowe 
występujące w konstrukcji. Dzieje się tak, ponieważ zmieniane są kąty działania sił. Wykonano optymalizację 
struktury, której celem było zredukowanie ugięcia oraz możliwe zwiększenie sił rozciągających w cięgnach. 
Otrzymana długość kładki w osiach podpór to 26,1m. Ustalono, że pomost znajdować się będzie wewnątrz 
układu – został wsparty na dolnych belkach poprzecznych. W celu zapewnienia odpowiedniej wytrzymałości 
belek zginanych zamieniono przekrój rurowy na belki HEB 280. Belki poprzeczne połączone zostały 
przegubowo między sobą tworząc oparcie dla pomostu. Takie wsparcie zabezpiecza również najdłuższe 
elementy przed wyboczeniem. Są to jedyne połączenia typu belka – belka w konstrukcji obiektu. Model 
przedstawiono na Rysunku 8. 



Ultralekkie struktury tensegrity w obiektach mostowych wraz z analiza konstrukcji kładki dla pieszych  

 

 

151 

 

 
Rys.8. Wygenerowany pełny model kładki dla pieszych 

Analizę rozpoczęto od stopniowego obciążania modelu siłą grawitacji. Wraz ze zwiększaniem 
przyspieszenia pionowego modyfikowano siły naciągu w cięgnach. Tak złożona konstrukcja wymagała 
długich godzin spędzonych nad modyfikowaniem i analizą poszczególnych sił wstępnych  
tak, aby dopasować jak najlepsze proporcje. Zmiana wartości jednej siły powoduje zmianę konfiguracji sił  
w całej konstrukcji. Kolejnym krokiem było stopniowe obciążanie obiektu obciążeniem użytkowym. Podobnie 
jak w wypadku grawitacji dopasowano jak najlepszy stosunek naciągów wstępnych. Wartość 
charakterystyczna obciążenia ustalono zgodnie z normą [7] i wyniosła 4,13 kN/m2. Minimalna i maksymalna 
siła wstępnego naciągu to odpowiednio 118 kN oraz 1MN. Ugięcie punktu znajdującego się w środku 
rozpiętości kładki wyniosło 6 cm. Masa otrzymanej konstrukcji według programu LUSAS to 18,9 tony.   
Na Rysunku 9 oraz 10 przedstawiono mapy sił osiowych. Analiza naprężeń wykazała, że konstrukcja spełnia 
warunki Stanu Granicznego Nośności przy wykorzystaniu stali S355 dla belek oraz stali Y1860 dla cięgien. 

 
Rys.9. Kładka obciążona siłą grawitacji 
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Rys.10.  Kładka obciążona siłą grawitacji oraz równomiernym tłumem 

4. Podsumowanie 

Tensegrity to efektowna forma, która swoje początki ma w sztuce.  Ewolucja do świata inżynierii 
spowodowała rozmycie ogólnych założeń i wprowadzania uproszczeń. Jest jednak realne wykonanie obiektu 
mostowego będącego bardzo bliskim oryginalnym założeniom. Ultralekkie konstrukcje takie jak tensegrity 
coraz powszechniej wykorzystywane są w budownictwie ogólnym głównie do wykonania przekryć dachów 
hal widowiskowo sportowych. Na świecie istnieją jednak konstrukcje mostowe inspirowane tym właśnie 
trendem. Głównymi jego zaletami są małe zużycie materiałów, ciekawa forma architektoniczna, 
samostabilizacja i zdolność samonaprawy. W obliczu awarii, sytuacji wyjątkowych, czy zagrożenia 
terrorystycznego obiekt musi zostać dokładnie sprawdzony pod kątem katastrofy postępującej. Otrzymane 
wyniki dotyczą analizy stanu równowagi węzłów. Proces wybudowania tego typu obiektu wymaga 
opracowania osobnego, skomplikowanego programu sprężania. Obiekty mostowe tensegrity mają ogromny 
potencjał do rozwoju w aspektach architektonicznych oraz inżynierskich. Rozwój ten może spowodować 
rozpowszechnienie ultralekkich struktur w obiektach mostowych w najbliższych latach. 

5. Bibliografia 

[1] Gouth M., „In the Laboratory of Constructivism: Karl Ioganson’s Cold Structures”, Październik, wyd. 84, 
1998, s. 90-117. 

[2] Хан-Магомедов С.О., “Архитектура советского авангарда. Книга 1. Проблемы формообразования. 
Мастера и течения”, Moskwa, 1996, ISBN 5-274-02045-3. 

[3] Gilewski W., Kasprzak A., „Tensegrity w konstrukcjach mostowych”, Acta Scientarum Polonorum. 
Architectura., 10(3)/2011, s.39-40, ISSN 1644-0633. 

[4] www.tensegriteit.nl/n-fourstruts.html 

[5] Markocki B., Oleszek R., 2011. Konstrukcje tensegrity w zastosowaniu mostowym na przykładzie 
koncepcji kładki KL-03 nad trasą S-7 Salomea – Wolica. VII Krajowa Konferencja „Estetyka mostów”, 
Jachranka. 

[6] Rhode-Barbarigos, L., Bel Hadj Ali, N., Motro, R. and Smith, I.F.C. "Designing tensegrity modules for 
pedestrian bridges"  Engineering Structures, Vol.32, No.4, 2010, pp 1158-1167. 

[7] PN-EN 1991-2:2007 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje – Część 2: Obciążenia ruchome mostów, 
PKN, Warszawa, 2007. 



Nowoczesne systemy projektowania w budownictwie drogowym 

 

 

153 

 

inż. Grzegorz Kaczorowski 
grzegorz.j.kaczorowski@gmail.com 

Politechnika Śląska, Wydział Budownictwa 
Opiekun naukowy dr inż. Mirosław Kotasiński 

NOWOCZESNE SYSTEMY PROJEKTOWANIA W BUDOWNICTWIE DROGOWYM  

 MODERN DESIGNING IN ROAD ENGINEERING  

Słowa kluczowe: budownictwo drogowe, BIM, przebudowa, Timble 

1. Wstęp 

1.1. Cel i zakres pracy 

W niniejszym referacie autor pochyla się nad przykładem wykorzystania technologii BIM w projekcie 
przebudowy węzła WA typu trąbka za pomocą oprogramowania Novapoint 20.10 firmy Trimble. 

1.2. Opis problemu 

Autor wybrał projekt przebudowy istniejącego węzła (rys. 1), który obejmował podniesienie klasy drogi 
nadrzędnej do klasy S oraz dostosowanie drogi podrzędnej do wymagań stawianych dla dróg klasy G [1]. 

 
Rys.1. Istniejący węzeł 

Dla tras przyjęto następujące parametry techniczno – użytkowe [1]: 

a) droga podrzędna  - klasy G: 

 prędkość projektowa Vproj = 60 km/h 

 prędkość miarodajna Vm = 80 km/h 

 minimalny promień łuku kołowego Rhmin = 125 m (przy nachyleniu poprzecznym 7%) 

 minimalny promień krzywej pionowej wypukłej Rvmin = 2500 m  

 minimalny promień krzywej pionowej wypukłej Rvmin = 1800 m 

 pochylenie niwelety jezdni imax = 8% 

 pochylenie poprzeczne jezdni ipoprz. = 2% 

 przekrój: 1x2 
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 szerokość pasa ruchu: 3,5 m 

 szerokość pobocza: 1,25 m 

 skrajnia: 4,60 m 
b) droga nadrzędna  - klasy S: 

 prędkość projektowa Vproj = 80 km/h 

 prędkość miarodajna Vm = 0 km/h 

 minimalny promień łuku kołowego Rhmin = 600 m (przy nachyleniu poprzecznym 6%) 

 minimalny promień krzywej pionowej wypukłej Rvmin = 3500 m  

 minimalny promień krzywej pionowej wypukłej Rvmin = 2000 m 

 pochylenie niwelety jezdni imax = 6% 

 pochylenie poprzeczne jezdni ipoprz. = 2% 

 przekrój: 2x2 

 szerokość pasa ruchu: 3,75 m 

 szerokość pasa awaryjnego: 2,50 m  

 szerokość pasa dzielącego: 4,00 m 

 obustronna opaska: 0,50 m 

 szerokość pobocza: 0,75 m 
 

W projekcie, z racji przyjęcia węzła WA typu trąbka, konieczne było zidentyfikowanie, skategoryzowanie 
łącznic oraz dobranie do nich odpowiednich parametrów techniczno – użytkowych. Schematycznie 
przedstawiono je na grafice numer 2: 

 

 
Rys.2. Schematyczne ukazanie łącznic 

Sklasyfikowanym łącznicom, z racji na wymagającą geometrię terenu, przyporządkowano następujące 
parametry techniczno – użytkowe [1]: 

a) łącznica bezpośrednia „D” lewa 

 prędkość projektowa Vproj = 50 km/h 

 minimalny promień łuku kołowego RHmin = 120 m  

 minimalna długość krzywej przejściowej: 60 m 

 minimalny promień krzywej pionowej wypukłej Rvmin = 1400 m  

 minimalny promień krzywej pionowej wklęsłej Rvmin = 750 m 

 pochylenie niwelety jezdni imax = 6% 

 pochylenie poprzeczne jezdni ipoprz. = 5% 

 przekrój: P1 

 szerokość pasa ruchu: 5,00 m 

 szerokość pobocza: 1,00 m 

 obustronna opaska: 0,50 m 
b) łącznica bezpośrednia „D” prawa 
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 prędkość projektowa Vproj = 50 km/h 

 minimalny promień łuku kołowego RHmin = 50 m  

 minimalna długość krzywej przejściowej: 60 m  

 minimalny promień krzywej pionowej wypukłej Rvmin = 1400 m  

 minimalny promień krzywej pionowej wklęsłej Rvmin = 750 m 

 pochylenie niwelety jezdni imax = 5% 

 pochylenie poprzeczne jezdni ipoprz. = 5% 

 przekrój: P1 

 szerokość pasa ruchu: 5,00 m 

 szerokość pobocza: 1,00 m 

 obustronna opaska: 0,50 m 
c) łącznica półbezpośrednia „S” 

 prędkość projektowa Vproj = 40 km/h 

 minimalny promień łuku kołowego RHmin = 50 m  

 minimalna długość krzywej przejściowej: 40m 

 minimalny promień krzywej pionowej wypukłej Rvmin = 700 m  

 minimalny promień krzywej pionowej wklęsłej Rvmin = 500 m 

 pochylenie niwelety jezdni imax = 6% 

 pochylenie poprzeczne jezdni ipoprz. = 6% 

 przekrój: P1 

 szerokość pasa ruchu: 5,00 m 

 szerokość pobocza: 1,00 m 

 obustronna opaska: 0,50 m 
d) łącznica pośrednia „L” 

 prędkość projektowa Vproj = 30 km/h 

 minimalny promień łuku kołowego RHmin = 25 m  

 minimalna długość krzywej przejściowej: 40m 

 minimalny promień krzywej pionowej wypukłej Rvmin = 500 m  

 minimalny promień krzywej pionowej wklęsłej Rvmin = 200 m 

 pochylenie niwelety jezdni imax = 6% 

 pochylenie poprzeczne jezdni ipoprz. = 5% 

 przekrój: P1 

 szerokość pasa ruchu: 5,00 m 

 szerokość pobocza: 1,00 m 

 obustronna opaska: 0,50 m 

2. Wykonanie projektu przebudowy węzła w technologii BIM 

2.1. Wygenerowanie modelu terenu 

Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy było dołączenie do platformy Trimble Quadri, zgłoszenie 
uczestnictwa w projekcie, a także ściągnięcie pliku projektu na swój komputer. Następnie koniecznym jest 
stworzenie odpowiednich katalogów, w których umieszczane będą projektowane obiekty oraz 
zarezerwowanie ich (w celu uniemożliwiania innym uczestnikom projektu edycji prac innych projektantów) 

Po zarezerwowaniu odpowiedniego zadania, kolejnym krokiem jest stworzenie odpowiedniej 
reprezentacji terenu, z której program wygeneruje mapę zasadniczą. Aby to osiągnąć, należało przez 
odpowiednie zakładki wybrać opcję „Plan Presentation, włączyć ją, założyć model terenu oraz podłoże 
i zadecydować, które elementy otoczenia („features”) z SOSI powinny się na niej znaleźć ( Stworzona przez 
Autora mapa użyta do projektowania pozbawiona dróg przeznaczanych do przebudowy. Rysunki numer 3 i 4 
ukazują mapy 2D oraz 3D terenu. 
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Rys.3. Mapa terenu 

 
Rys.4. Model 3D terenu 

2.2. Droga podrzędna i nadrzędna 

Następnie konieczne było przejście do programu AutoCAD oraz wygenerowanie mapy do celów 
projektowych za pomocą akładki Nowapoint Base i funkcji „Plan presentation”. Po wybraniu odpowiedniej 
opcji program rozpoczął generowanie terenu. Następnie stworzono w programie Novapoint zadanie 
modelowania niwelety (Alignment design), zadeklarowano użycie terenu oraz warstw gruntu jak 
w poprzednich etapach oraz otworzono je w AutoCADzie (rys. 5, 6). 

 
Rys.5. Projektowanie osi w planie 
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Rys.6. Projektowanie niwelety 

Otrzymane wyniki zatwierdzono i rozpoczęto generowanie drogi w programie Novapoint. Używając opcji 
„Road design” wybrano niweletę, a także zadeklarowano wstępnie szerokości pasów, poboczy oraz rowów,                           
a następnie przechyłki na łukach. 

2.3. Wstępne modelowanie łącznic 

Po wymaganych poprawkach oraz wygenerowaniu rzutów stworzonych wcześniej dróg rozpoczęto 
wstępne modelowanie łącznic. Rozpoczęto od łącznicy pośredniej, gdyż ona najbardziej wpływała na 
geometrię trasy. Na rysunku 7 przedstawiono całość zamodelowanej niwelety wraz z łukami i krzywymi 
przejściowymi.  

 
Rys.7. Łącznica typu pośredniego 

Następnie zamodelowano łącznicę półbezpośrednią (rys. 8) jako przedłużenie drogi klasy G. Po 
wszystkim wygenerowano tym samym sposobem łącznice bezpośrednie oraz zadano pierwotne przekroje          
i stworzono prezentację dotychczasowej pracy (rys. 9) 

 
Rys.8. Zamodelowane łącznice  
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Rys.9. Dotychczasowe efekty pracy 

2.4. Dalsze kroki projektowe 

Potem nastąpił najbardziej żmudny i czasochłonny etap projektowania, czyli dostosowywanie geometrii 
łącznic, gdyż program Novapoint nie posiada modułu umożliwiającego intuicyjne i łatwe dopasowywanie 
włączeń i wyłączeń do danej trasy. Zaniechano ilustrowania w każdym punkcie tych samych działań, gdyż 
powtarzały się przy pracy nad każdą łącznicą.  

Jako pierwsza edytowana została łącznica pośrednia. Dostosowano niweletę łącznicy do drogi klasy S 
w rzucie poziomym i w planie. Następnie wstępnie założono przekroje oraz dostosowano do siebie łącznicę                      
i drogę klasy S pod kątem geometrii elementów tras (rys. 10).                 

 
Rys.10. Nieobrobione połączenie łącznicy oraz trasy głównej 

Praca przy łacznicy typu „S” przebiegała podobnie. Następnie opracowano rozwidlenie łącznic S i L. Na 
tym etapie pracy, po zadeklarowaniu odpowiednich parametrów, rozpoczęto porządkowanie miejsca 
podziału drogi klasy G na łącznice „S” i „L”. stan pierwotny widać na rysunku 11, a finalny – na rysunku nr 
12. 

 
Rys.11. Rozwidlenie łącznic przed obróbką 
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Rys.12. Rozwidlenie łącznic po obróbce 

Kolejnym ważnym i trudnym zagadnieniem było dostosowanie fragmentu drogi klasy G, gdzie 
znajdowały się pasy włączenia i wyłączenia na i z łącznic bezpośrednich. Na początku miejsce to wyglądało 
tak, jak przedstawiają to rysunek 10 a po dostosowaniu - tak, jak widać to na rysunku 11. 

 
Rys.13. Droga przed obróbką parametrów 

 
Rys.14. Droga po obróbce parametrów 

2.5. Zadanie parametrów warstw nawierzchni 

Na samym końcu założono grubości dolnych i górnych warstw nawierzchni dla każdej drogi i łącznicy 
według propozycji Katalogu Typowych Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych [2]. Przyjęto podłoże G1 dla 
wszystkich dróg. 

Dla drogi klasy S przyjęto kategorię ruchu KR5, dla drogi klasy G – KR3, dla łącznic – KR2.  

a) Droga klasy S: 
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 Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno – asfaltowej 4 cm, 

 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 8 cm, 

 Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego 18 cm, 

 Podbudowa pomocnicza 15 cm z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym 
b) Droga klasy G: 

 Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno – asfaltowej 4 cm, 

 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 8 cm, 

 Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego 10 cm, 

 Podbudowa pomocnicza 15 cm z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym 
c) Łącznice:  

 Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno – asfaltowej 4 cm, 

 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 6 cm, 

 Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego 8 cm. 

Po ustaleniu grubości poszczególnych warstw przystąpiono do modelowania parametrów                                       
w odpowiednim module programu. Wyniki działań zaprezentowano na przykładzie przekroju drogi klasy S na 
rysunku numer 15. 

 
Rys.15. Parametry warstw nawierzchni 

2.6. Prezentacja wyników 

Ukończony projekt przedstawia rysunek numer 16.  

 
Rys.16. Wyniki pracy 

Gotowy model wyeksportowano do pliku IFC za pomocą odpowiedniej funkcji w programie Novapoint           
i zaimportowano w ramach próby do programu BIM Vision , który jest open source’ową, darmową 
przeglądarką plików IFC, otwartość kodu tego programu umożliwia też rozszerzenie jego funkcji o BIM 
poziomu 5 za pomocą płatnych nakładek. 
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3. Podsumowanie 

3.1. Opinia na temat pracy w środowisku BIM 

Proces nauki i projektowania w systemie całkowicie innym od CAD – owskiego przysporzył Autorowi 
wiele problemów. Co więcej, program Novapoint nie posiadał wszystkich potrzebnych funkcji, co 
niepotrzebnie wydłużyło proces projektowy. Według subiektywnej oceny Autora, około 60% czasu 
poświeconego na realizację projektu inżynierskiego (nauka obsługi programu, projektowanie, pisanie pracy) 
zajęło mu poprawianie geometrii łącznic.  

Na szczęście program posiada wiele pozytywnych cech. Praca w nim jest w miarę logiczna, bariery 
językowe nie są dużym problemem. W porównaniu do programów firmy Autodesk, Novapoint od Trimble’a 
jest przyjemniejszy w obsłudze, choć wiele do pełnej intuicyjności mu jeszcze brakuje.  

Zalety 

 Program Novapint oferuje projektowanie obiektowe zamiast wektorowego, co znacznie ułatwia pracę. 

 Parametryzacja projektowanych obiektów jest dobrze zrealizowana. Brak problemów                   z 
odpowiednim zamodelowaniem elementów dróg. 

 Novapoint jest otwarty na rozwój projektu. Możliwości eksportu do pliku IFC umożliwiają wniesienie 
projektu na wyższe wymiary BIM – u niż oferowany przez Novapoint 4. wymiar, do tego umożliwia 
pracę w innych programach. 

 Współpraca międzybranżowa wydaje się być intuicyjna i dopracowana na poziomie korzystania ze 
środowiska Novapointa. 

 Novapoint, w przeciwieństwie od Revita firmy Autodesk, pozbawiony jest przesadnego 
skomplikowania, 

 Novapoint ułatwia współpracę przez połączenie z platformami Trimble Quadri oraz Trimble Connect 

 W związku z powyższym punktem, program umożliwia pracę zdalną z możliwością dobrego 
skomunikowania się z innymi uczestnikami projektu i pozwala na szybkie sprawdzanie postępów 
dzięki pracy na pliku w chmurze, 

 Dużo możliwości współpracy z innymi produktami firmy Trimble, między innymi z Trimble Tekla. 

Wady 

 Program nie wychodzi poza ramy norweskie. Brak np. możliwości swobodnego modelowania rowów w 
nasypach oraz rowów trójkątnych i opływowych (program umożliwia jedynie modelowanie rowów 
trapezowych),  

 Dość często pojawiają się błędy w tłumaczeniu na język angielski. Część funkcji pozostaje 
nieprzetłumaczona z języka norweskiego. 

 Brak polskich standardów 

 Standardy innych krajów są sztuczne, funkcja ich wyboru nie wnosi wiele w proces projektowania. 
Wszystkie dane można zmienić w module edycji nawierzchni i geometrii, gdyż wgrane standardy 
ograniczają się tylko d o wymagań dotyczących spadków poprzecznych, szerokości jezdni i 
przechyłek na łukach. 

 Brak modułów koniecznych do projektowania większych inwestycji – przykładem jest problem Autora z 
zaprojektowaniem łącznic. Program wydaje się być tworzony pod drogi klas podobnych do polskich 
GP bądź G. 

 Brak dobrej współpracy z programami graficznymi. Za mało możliwości eksportu do innych formatów 
niż używane przez produkty firmy Trimble – brakuje przykładowo możliwości eksportu do pliku OBJ. 

3.2. Wnioski 

Proces nauki programu, wdrożenia się w środowisko BIM i projektowania węzła zajął wyjątkowo dużo 
czasu. Autor przez kilka lat gromadził informacje odnośnie systemu BIM, poznawał jego założenia, aż 
nareszcie miał możliwość porównania teoretycznej wiedzy i swoich wyobrażeń w praktyce.  
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Niestety nie wszystko w systemie BIM jest tak intuicyjne i wspaniałe jak przekazują to producenci 
oprogramowań. Mimo deklaracji o przystąpieniu do inicjatywy OpenBIM program Novapoint wciąż wydaje się 
być programem zamkniętym na rynki inne niż norweski, brakuje mu otwartości, przynajmniej większej 
możliwości ingerowania w style graficzne i normy projektowe. System BIM nie jest nowością. Jego korzenie 
sięgają poprzednich dwóch dziesięcioleci, jako użytkownik Autor uważa, że ma prawo wymagać więcej 
intuicyjności, przejrzystości i otwartości od programów tak drogich i mianujących się liderami w branży.  

Lecz BIM nie ma samych ciemnych stron. System ten fatycznie ułatwia proces projektowania – 
wszystkie opisane przez Autora wcześniej podstawy i wyróżniki BIM – u świetnie spełniają swoją rolę, 
przenosząc ciężar pracy z pracochłonnych zadań na zadania optymalizacyjne. Dzięki temu, po dobrym 
poznaniu środowiska BIM i rozwoju oprogramowań w dobrym kierunku, możliwe będzie faktyczne 
zrewolucjonizowanie branży budowlanej. Niestety, droga ku temu jest zdaniem Autora, jeszcze daleka. 
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PRZEGLĄD ŁĄCZNIKÓW JEDNOSTRONNYCH PRZEZNACZONYCH DO STOSOWANIA W 
KONSTRUKCJACH STALOWYCH 

OVERVIEW OF ONE-SIDE JOINTS IN STEEL STRUCTURES 

Słowa kluczowe: Konstrukcje stalowe, węzły, węzły jednostronne, styk jednostronny, połączenia jednostronne, 
połączenia doczołowe, śruby rozprężne 

1. Styki jednostronne w konstrukcjach stalowych 

W konstrukcjach stalowych sztywność przestrzenną uzyskuję się przez, właściwy dla oddziaływań, 
dobór przekrojów elementów konstrukcji nośnej oraz odpowiednią dla schematu pracy konstrukcji sztywność 
węzłów. Z przeprowadzonych w ostatnich latach badań na temat węzłów stalowych wiemy, że połączenia 
między elementami traktuje się jako węzły o pewnej podatności, które nigdy nie są całkiem sztywne lub 
całkiem przegubowe. Na podatność połączenia wpływa grubość blach czołowych łączonych elementów czy 
też żebrowanie węzłów. Należy jednak zaznaczyć, że węzły o większej podatności mogą być korzystne ze 
względu na mniejszą koncentrację naprężeń, lub przy projektowaniu z uwzględnieniem redystrybucji sił.  W 
niniejszej rozprawie uwagę zwrócimy na połączenia elementów konstrukcji z przekrojów zamkniętych 
określanych jak podatne, w których wymaganą nośność zapewniają łączniki jednostronne. Aktualnie na 
rynku konstrukcji stalowych dostępnych jest wiele rodzajów łączników, z których najczęściej wybierane są 
łączniki takie jak śruba  
z nakrętką i podkładkami w odpowiedniej, dla wymaganej nośności połącznia, klasie tejże śruby  
(Tab. 1). Należy jednak zwrócić uwagę na sytuacje, w których zastosowanie tradycyjnej śruby nie ma 
uzasadnienia, ze względu na brak dostępu do łączonej ścianki profilu w przypadku elementów wykonanych z 
przekrojów zamkniętych takich jak rury kwadratowe czy rury prostokątne. Ze względu na efektywny montaż, 
kwestie ekonomiczne i warunki eksploatacyjne wymagane jest stosowanie rozwiązań omijających tradycyjne 
śruby, a stosowanie łączników jednostronnych, których popularność z każdym rokiem wzrasta [1]. 

2. Łącznik jednostronny Hollo-Bolt   

Pierwszym przykładem łącznika jednostronnego jest Hollo-Bolt (rys. 1)(rys. 2)(rys. 3). Jest to śruba 
rozprężana stosowana w łączeniu elementów z profili zamkniętych, gdzie dostęp do połączenia możliwy jest 
tylko z jednej strony. Stanowi to alternatywę dla połączeń spawanych bądź śrub przelotowych.  Jego 
konstrukcję tworzy trzpień śruby dowolnej klasy, kołnierz, stożek oraz tuleja, która rozszerza się w trakcie 
instalowania.

 
Rys. 1. Widok połączenia z zastosowaniem 

łącznika Hollo-Bolt [4] 

  
Rys. 2. Typy łączników Hollo-Bolt [4] 
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Tab. 1 Wartości granicy plastyczności i wytrzymałości na rozciąganie stali śrub oraz nośności 
obliczeniowe śrub z warunku ścięcia trzpienia, ścięcia rdzenia i rozciągania. [6] 

 
Rys. 3. Łącznik Hollo-Bolt w wersji standardowej oraz HCF [4] 

Dostępność łącznika w wersji z łbem wpuszczanym lub łbem płaskim oraz stosowanie śruby od strony 
blachy czołowej daje możliwość swobodnego kształtowania elewacji, w tym fasad szklanych ze względu na 
brak wystających elementów w połączeniu (rys. 2). Zasada działania łącznika Hollo-Bolt polega na wsunięciu 
go do przygotowanego otworu łączonych elementów, a następnie dokręcanie śruby, co powoduje 
przesuwanie stożka w kierunku kołnierza śruby. Powoduje to rozprężanie tulei wewnątrz profilu 
zamkniętego. Siłę zaciskową zapewnia rozszerzająca się tuleja, która dociska kołnierz do profilu. Należy 
zaznaczyć, że w porównaniu z tradycyjną śrubą, gdzie o wytrzymałości łącznika decyduje wytrzymałość 
trzpienia śruby, to dla łączników jednostronnych czynnikiem decydującym o wytrzymałości jest nośność tulei, 
która zapewnia siłę zaciskającą w połączeniu. Z tego powodu dostępne są łączniki w opcji standardowej 
oraz z systemem High Clamping Force o wysokiej sile zacisku, które są odpowiednie, gdy wymagana jest 
większa nośność połączenia (rys. 3). Na wykresie przedstawiono siłę zaciskającą w połączeniu w przypadku 
łącznika w wersji standardowej oraz z systemem wysokiej siły zaciskowej, gdzie siła zacisku jest 3,5 razy 
większa. Ponadto na wykresie pokazano przemieszczenie płaszcza tulei pod obciążeniem w wariancie 
standardowym łącznika oraz Hollo-Bolt HFC.  



Przegląd łączników jednostronnych przeznaczonych do stosowania w konstrukcjach stalowych 

   

165 
 

 
Rys. 4. Wykresy siły zaciskającej w czasie (A) i przemieszczenia warstw kołnierza  

przy wzroście obciążenia (B) [4] 

Stosowanie łączników Hollo-Bolt obliguje do projektowania otworów większych niż tolerancja 2mm, jak 
przyjęło się otworować dla śrub tradycyjnych. Spowodowane jest to większą średnicą tulei, którą trzeba 
przełożyć przez otwór. Znaczącą różnicą pomiędzy śrubami tradycyjnymi, a łącznikami Hollo-Bolt są 
parametry wytrzymałościowe śrub, które są kwestią zasadniczą przy wyborze śrub  
w realizowanym projekcie.  

 
Rys. 5. Parametry wytrzymałościowe łącznika Hollo-Bolt [4] 

Dla łączników jednostronnych na przykładzie wielkości M20 parametr 𝐹𝑡,𝑅𝑘 opisujący nośność na 

rozciąganie wynosi 124 kN, natomiast parametr nośności na ścinanie 𝐹𝑣,𝑅𝑑 przyjmuje wartość 211 kN. 

Kluczową rolę dla całego łącznika odgrywa jednak wytrzymałość na rozciąganie tulei, gdyż producent 
deklaruje wartość na poziomie 390 N/mm2, co oznacza, że korzystając z produktu Hollo-Bolt HFC o średnicy 
M20 dysponujemy łącznikiem mieszczącym się w klasie śrub 4.8 odnosząc tę wartość do klas śrub 
tradycyjnych (rys. 5). Wyjątek stanowi rozpatrywanie łącznika tylko w kategorii parametrów 
wytrzymałościowych na ścinanie, gdyż wówczas spełnia on warunki klasy 8.8. Wszystkie parametry 
potrzebne do projektowania można znaleźć na stronie producenta, a obliczenia połączeń z wykorzystaniem 
opisanych łączników można prowadzić według EC-3.  

3. Łącznik jednostronny Lindibolt2 

Drugim przykładem analizowanego łącznika jest Lindibolt2. Ten typ łącznika możemy zastosować dla 
otworów ze standardowym otworem powiększonym o 2mm. Także w przypadku, gdy dostęp do połączenia 
możliwy jest tylko z jednej strony. W budowie śruby rozporowej Lindibolt wyróżniamy elementy takie jak łeb 
śruby, główny korpus, stożek, nakrętka, nakrętka blokująca, podkładka.  
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Rys. 6. Konstrukcja łącznika Lindibolt2 [4] 

 
Rys. 7. Schemat pracy łącznika Lindibolt2 [4] 

W tym przypadku parametry nośności są słabsze w porównaniu do Hollo-Bolt, gdyż dysponujemy o 
wiele mniejszą grubością płaszcza, który determinuje wytrzymałość śruby. Dla średnicy LB20 nośności na 
rozciąganie odpowiada wartość 54,5 kN natomiast nośności na ścinanie 64,1 kN. Wytrzymałość tulei na 
rozciąganie utrzymuje się w granicach 380 N/mm2. Warto zauważyć, że śruba w odniesieniu do śrub 
tradycyjnych pozostaje w klasie 4.8, wykazując tym razem wszystkie parametry wytrzymałościowe na 
poziomie tej klasy.  

 
Rys. 8. Parametry wytrzymałościowe łącznika Lindibolt2 [4] 

Wszystkie parametry potrzebne do projektowania można znaleźć na stronie producenta, a obliczenia 
połączeń z wykorzystaniem opisanych łączników można prowadzić według EC-3. 

4. Łącznik jednostronny Oneside Ajax Fasteners 

Trzecim przykładem łącznika jednostronnego są śruby ONESIDE AJAX FASTENERS pochodzące z 
Australii. W tym przypadku, w porównaniu z innymi łącznikami jednostronnymi, nie występuje tutaj element, 
który osłabia parametry wytrzymałościowe łącznika, a więc można wykorzystać pełną nośność śruby. 
Łącznik jest zdolny do przenoszenia wysokich obciążeń zaciskowych wymaganych w złączach 
konstrukcyjnych. Wykorzystując tą technologię możliwe jest skręcanie elementów pustych z ograniczonym 
dostępem, takich jak zbiorniki, zbiorniki ciśnieniowe, wieże komunikacyjne czy zamknięte profile 
konstrukcyjne. Projekt ONESIDE wciąż jest określany jako nowe technologie i prowadzi szerokie badania w 
zakresie użytkowania tego produktu. Produkt objęty jest certyfikatami ISO 9001, ASTM A325, ASTM A490, 
AC437.  
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Śruby ONESIDE występują w trzech typach takich jak ONESIDE ST, ONESIDE HI-Shear oraz 
ONESIDE TC Hi-Shear [5]. 

Rys. 9. Widok łącznika ONESIDE [5] 

 
Rys. 10. Widok połączenia z wykorzystaniem łączników 

ONESIDE [5] 

 

Rys. 10. Widok połączenia z wykorzystaniem łączników ONESIDE [5] 

 

Śruby ONESIDE, jako łączniki jednostronne inżynierii budowlanej, są jedynymi śrubami, które można 
dokręcać za pomocą kluczy udarowych. Śruby ONESIDE, dzięki swej konstrukcji, są odporne na obciążenia 
dynamiczne, takie jakie występują w branży kolejowej, w przemyśle, gdzie wibracje i obciążenia cykliczne 
stanowią o nośności połączenia. Ponadto są odporne na cykliczne rozszerzanie śrub ze względu na duże 
wahania temperatury. Łącznik może być wyposażony w funkcję antywibracyjną, którą zapewniają sprężyny 
i podkładki sprężyste, podwójne spiralne podkładki, nakrętki. Rysunek przedstawia montaż łącznika krok po 
kroku (Rys.13).  

 
Rys. 11. Elementy składowe łącznika ONESIDE [5] 



Przegląd łączników jednostronnych przeznaczonych do stosowania w konstrukcjach stalowych 

   

168 
 

 
Rys. 12. Montaż łącznika ONESIDE krok po kroku [5] 

Łącznik ONESIDE (Rys. 12) składa się ze śruby o wytrzymałości 8.8 lub 10.9, gdzie w odróżnieniu od 
tradycyjnej śruby ma ona okrągły łeb. Kluczowym elementem w konstrukcji łącznika jest podkładka 
z zawiasem, co umożliwia przełożenie też części łącznika na drugą stronę przez przygotowany wcześniej 
otwór. Następnym nietypowym elementem występującym w połączeniu jest rękaw o wysokiej twardości. Jest 
on stosowany tylko w przypadku, gdy zachodzi konieczność uzyskania wysokiej nośności na ścinanie. 
Kolejnym elementem jest podkładka wysokiej twardości, która odpowiedzialna jest za równomierne 
przekazywanie obciążeń w połączeniu przy dużym docisku. Kolejnym elementem odróżniającym łącznik jest 
podkładka sprężynowa, której zadaniem jest zapobieganie rotacji przy instalacji, zapobiega też poluzowaniu 
śruby przy obciążeniach dynamicznych i zapewnia jej ciągłe napięcie. Innym z elementów jest także 
podkładka jednak ze specjalnym profilowaniem, która po docisku zapobiega rotacji śruby przy dokręcaniu. 

Ostatnim z elementów kończących montaż jest nakrętka.  Dzięki opisanym rozwiązaniom ONESIDE ™ 
może osiągnąć obciążenia zaciskowe ponad 147 kN obciążenia próbnego dla standardowego M20 przy 
śrubie klasy 8.8. Stanowi to 3 razy większą siłę docisku w połączeniu niż dla tradycyjnej śruby. Aby osiągnąć 
takie parametry zaciskania należy zapewnić moment dokręcenia przekraczający 450 Nm. Dzięki tym 
parametrom łącznik jest odporny na znaczne obciążenia dynamiczne czy eksploatację  
w wysokich temperaturach.  

W zestawieniu z tradycyjną śrubą łączniki ONESIDE wykazują znacznie lepsze parametry 
wytrzymałościowe w klasie śruby 8.8, gdyż prezentują wyższą o około 10 kN nośność na rozciąganie oraz 
blisko 80 kN lepszą wytrzymałość na ścinanie, która jest zapewniona przez dodatkowy rękaw  
o wysokiej twardości (Rys. 14). Należy zwrócić uwagę na moment dokręcenia, który jest szczególnie ważny 
dla osiągniecia optymalnych parametrów wytrzymałościowych łącznika. Dla śruby M20 moment dokręcenia 
wynosi 380 Nm.  
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Rys. 13. Parametry wytrzymałościowe łącznika ONESIDE [5] 

Podsumowując, nieustannie rozwija się nauka o połączeniach i próbowane są coraz nowsze metody 
łączenia elementów stalowych. Na podstawie omówionych przykładów można stwierdzić, że stale 
wprowadzane są ulepszenia technologiczne istniejących połączeń. Należy jednak mieć na uwadze jako 
kwestię nadrzędną, bezpieczeństwo projektowanych węzłów, które można sprawdzić za pomocą modeli 
numerycznych w programie obliczeniowym lub doświadczalnie. Mimo nowoczesnych rozwiązań 
stosowanych w projektowaniu i wykonawstwie, należy zachować następujące zasady łączenia elementów 
[1]: 

- Połączenie powinno być możliwie proste, aby umożliwiało swobodne przekazywanie sił wewnętrznych, 

a jednocześnie zapewniało zachowanie właściwości łączonych materiałów oraz nie prowadziło do lokalnego 
przesztywnienia konstrukcji [3]. 

- Połączenie powinno być projektowane zgodnie z normą PN-EN 1993-1-8 [6]. 

- Połączenie nie powinno być najsłabszym elementem konstrukcji [3]. 

- Połączenie powinno zawierać jak najwięcej korzystnych technologii tzn. sprężanie połączenia, tuleje 
wzmacniające lub inne elementy wypełniające zwiększające nośność połączenia [1].  

- Powinna być określona podatność projektowanego połączenia, która zapewnia zachowanie stanu 
granicznego użytkowalności [2]. 

W połączeniu zaleca się zapewnienie rezerwy ciągliwości, dzięki której, w stanie poprzedzającym 
zniszczenie konstrukcji, możliwa jest redystrybucja sił wewnętrznych, co pozwala na zaobserwowanie 
lokalnych przemieszczeń w ustroju nośnym i pozwala na odpowiednio wczesną reakcję użytkowników 
w stanie zagrożenia [1]. 
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1.Wstęp i zakres referatu 

Głównym tematem referatu jest prezentacja możliwości wykorzystania współpracy dwóch wybranych 
programów służących do modelowania i projektowania konstrukcji żelbetowych z zastosowaniem 
technologii BIM. Przykładem jest model budynku [1] wykonany w programie Tekla Structures [2], dla którego 
przeprowadzono eksport do programu Robot [3] w celu obliczeń statycznych i wymiarowania wybranych 
elementów: belki, słupa i płyty stropowej. 

BIM czyli Building Information Modeling polega na zebraniu wszelkich dostępnych informacji na temat 
modelowanego obiektu w jednym miejscu lub lokalizacji, tzn. w jednym pliku źródłowym lub zestawie plików. 
Istotą BIM jest swobodny przepływ tych informacji o obiekcie między programami i branżami, które 
odpowiadają za kolejne etapy projektu i realizacji, por. także [4]. Tworzone są dzięki temu kompleksowe 
i sparametryzowane modele konstrukcji inżynierskich, w których elementom nadawane są rzeczywiste 
charakterystyki materiałowe i geometryczne. Elementy te są komputerowymi prototypami rzeczywistych 
komponentów konstrukcji takich jak ściany, słupy czy schody. Odpowiednia reprezentacja budynku jako 
model może posłużyć w dalszej analizie, np. w statyce lub dynamice. Dzięki temu użytkownik ma możliwość 
wychwycenia błędów projektowych i optymalizacji, m.in. pod względem kosztów, zużycia materiałowego, 
a przede wszystkim poprawnej pracy konstrukcji. Warto zaznaczyć, że rola technologii BIM nie kończy się 
w biurach na etapie powstania projektu. Dzięki zaimplementowanym narzędziom może ona ułatwić prace 
wykonawcze, a także może znacząco wspierać tworzenie dokumentacji powykonawczej.  

W referacie przedstawiono proces powstawania modelu, dwa alternatywne sposoby jego eksportu, a po 
uzyskaniu modelu obliczeniowego – szczegółowy opis typów modelowania współpracy elementów 
belkowych ze stropem. Statykę budynku obliczono w programie Robot na postawie przyjętych przypadków 
obciążeń. Analizę tę omówiono także pod kątem wyboru solvera. Po wykonaniu obliczeń statycznych MES, 
w kolejnej części przeprowadzono wymiarowanie elementów żelbetowych. Zbrojenie belki i słupa zostało 
zweryfikowane także przy użyciu algorytmów zgodnych z obowiązującą normą europejską PN-EN 1992-1-1 
[5]. Ostatnią część stanowi wizualizacja w programie Tekla dla wcześniej zaprojektowanego zbrojenia 
wybranych elementów. 

2.Model fizyczny, analityczny i obliczeniowy 

2.1. Konstrukcja budynku 

Projektowanym obiektem jest żelbetowy siedmiopiętrowy budynek mieszkalny o konstrukcji 
szkieletowej. Modelowany blok ma kształt prostokątny z poszerzeniem w środkowej części. Mieszkania 
narożne posiadają balkony rozpoczynając od drugiej kondygnacji. Wymiary osiowe budynku z pominięciem 
poszerzenia wynoszą 20,25m x 15,95m. Komunikację w budynku zapewnia klatka schodowa oraz szyb 
windy. W centralnej części mieści się hol, stanowiący dostęp do mieszkań. Kondygnacja podziemna pełni 
rolę parkingu dla samochodów osobowych. 
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2.2. Model fizyczny 

W programie Tekla wykonano pełny model fizyczny budynku mieszkalnego, zob. Rys. 1. Stworzono 
siatkę osi konstrukcyjnych oraz zamodelowano podziemie, parter i kondygnację powtarzalną. W  elementach 
konstrukcyjnych uwzględniono otwory (wejście do budynku, okna w ścianach nośnych, wejście do szybu 
windy). Naroża obiektu, rozpoczynając od pierwszego piętra, przewidziano jako przeszklone umożliwiające 
dostęp do balkonów. 

Całej konstrukcji przypisano odpowiednie materiały. Program pozwala na łatwe grupowanie elementów 
dzięki możliwości zadania klas, co poprawia czytelność, jak i samą późniejszą pracę z modelem. 

Rys. 1. Widok modelu fizycznego konstrukcji i przekrój kondygnacji powtarzalnej w programie Tekla 

2.3. Model analityczny 

W celu utworzenia modelu analitycznego na bazie modelu fizycznego, usunięto elementy 
wykończeniowe i pozostawiono tylko elementy nośne konstrukcji (Rys. 2 – po lewej). Pierwszy eksport 
z programu Tekla do programu Robot wykonano pośrednio za pomocą formatu IFC. Niestety, otrzymano 
niepełny, a na dodatek obarczony wieloma błędami model. Przeniesione elementy nie miały wspólnych 
węzłów (były zawieszone w przestrzeni), panele ścian zostały błędnie skonstruowane, ich długości stały się 
grubościami, a wielu elementów zabrakło. Drugi eksport został wykonany w sposób bezpośredni. W tym celu 
za pomocą narzędzi analizy i projektowania dostępnych w programie Tekla przygotowano pełny model 
analityczny (Rys. 2 – po prawej). Do eksportu użyto dostępnej aplikacji Robot Link w wersji 1.56, która 
zapewnia integrację programów. Warto zaznaczyć, że program Tekla umożliwia stworzenie wielu modeli 
analitycznych dla jednego projektu. Mogą one dotyczyć całości budynku lub jego wybranych elementów. 

Rys.2. Widok konstrukcji nośnej budynku oraz model analityczny w programie Tekla 
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Otrzymany model analityczny obarczony był wieloma błędami. Rzutowały one dalej na eksport modelu, 
przez co uniemożliwiały przeprowadzenie poprawnej analizy statycznej konstrukcji oraz dalszego 
wymiarowania elementów. Poniżej przybliżono błędy wybranych części konstrukcji i zastosowane działania 
w celu ich zniwelowania. 

1) Szyb windy 

Rys. 3. Widok szybu windy przed wprowadzeniem zmian – model fizyczny i analityczny w programie Tekla 

Rys. 4. Widok szybu windy po wprowadzeniu zmian – model fizyczny i analityczny w programie Tekla 

Jak można zauważyć na przedstawionych ilustracjach (Rys. 3. i 4.) program Tekla nie tworzy modelu 
analitycznego ścian o konturze zamkniętym, które są stworzone z jednego elementu. Skutkiem tego, po 
eksporcie, w programie obliczeniowym Robot nie powstają panele ścian konstrukcyjnych szybu. 
Zmodyfikowano model, tworząc cztery osobne panele, dzięki czemu uzyskano poprawny eksport pionu 
komunikacyjnego. 

2) Płyta dachu 

Rys. 5. Widok konstrukcji dachu przed wprowadzeniem zmian w programie Tekla 
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Algorytm, w celu stworzenia modelu analitycznego, szuka wspólnych węzłów i krawędzi 
zamodelowanych elementów. W niektórych przypadkach powoduje to zmianę kształtu elementu na 
nieregularny, zob. Rys. 5. Płytę ograniczono do obrysu budynku, co spowodowało poprawne skonstruowanie 
elementów analitycznych części stropodachu. Podobny problem można spotkać w przypadku płyt 
balkonowych, lecz został on rozwiązany poprzez zmianę wzajemnego położenia osi belki i płyty. 

3) Elementy nośne kondygnacji podziemnej 

Rys. 6. Widok części podziemnej budynku po eksporcie do programu Robot  
– po lewej przed wprowadzeniem zmiany, z prawej po zmianach 

Program Tekla Structures podczas tworzenia modelu analitycznego nie przyciągnął osi pionowych 
elementów konstrukcyjnych kondygnacji podziemnej do osi płyty fundamentowej. Prawdopodobną przyczyną 
jest znaczna grubość płyty (80cm) i wiążąca się z tym odległość osi (40cm), por. Rys. 6. 

 
Można wymienić jeszcze następujące powstałe nieprawidłowości: 

 nadmierne przyciąganie się krawędzi, 

 tworzenie się krótkich elementów oraz niepożądanych węzłów konstrukcji, 

 nieprzyciąganie się niektórych osi belek i płaszczyzn środkowych płyt, 

 błędne generowanie położenia osi lub płaszczyzny środkowej, 

 brak modelu analitycznego elementów. 

2.4. Model obliczeniowy 

Rys. 7. Widok modelu obliczeniowego oraz wybranych wymiarowanych elementów 

Pomimo wprowadzenia wielu poprawek względem modelu wyjściowego, otrzymany model po eksporcie 
także nie był idealny. Zaletą zaistniałych błędów jest ich schematyczność i powtarzalność dla danej grupy 
elementów, przez co ich poprawa nie jest czasochłonna. Wprowadzone zmiany to: 

1) zadanie powierzchniowej podpory pod płytą fundamentową i usunięcie wygenerowanych podpór 
przegubowych pod słupami, 
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2) usunięcie zwolnień przypisanych po eksporcie na końcach belek, 
3) zmiana sztywności (modyfikacja momentu bezwładności) belek obwodowych co wiąże się z przyjętym 

schematem modelowania układu belka-płyta. 
Rys. 7. Przedstawia widok modelu obliczeniowego oraz wyróżnienie wymiarowane elementy konstrukcji. 

3. Analiza konstrukcji 

3.1. Obciążenia konstrukcji 

Obciążenia stałe konstrukcji stanowią ciężar własny warstw podłogowych i stropodachu, elementów 
nośnych konstrukcji oraz zewnętrznych ścian wypełnieniowych. Wartość obciążenia stropów, schodów oraz 
balkonów przyjęta została zgodnie z normą dla kategorii A obciążenia powierzchni. Dla kondygnacji 
podziemnej (parking) przyjęto kategorię powierzchni ruchu F. W modelu zadano także zmienne obciążenia 
klimatyczne: jeden przypadek obciążenia śniegiem oraz dwa wiatrem dla prostopadłych kierunków. Ponadto 
zadano parcie gruntu w programie Robot na ściany fundamentowe. 

Poniżej na Rys. 8. pokazano zastosowane schematy obciążenia użytkowego, które wybrano na 
potrzebę niniejszego opracowania. Uzyskano dzięki nim obwiednie sił przekrojowych, które służyły do 
dalszego wymiarowania elementów żelbetowych. 

 
Rys. 8. Schematy przyłożenia obciążenia użytkowego na rzucie kondygnacji 

3.2. Modelowanie układu belka-płyta 

W tym podrozdziale przeprowadzono porównanie dwóch typów modelowania belek w płycie. Zgodnie 
z [6] głównym parametrem opisującym pracę układu belka-płyta jest relacja wartości ich sztywności giętnych. 
Pod wątpliwość poddano położenie elementu w konstrukcji, które w programach obliczeniowych różni się od 
rzeczywistego. 

Rys. 9. Schematy analizowanych przypadków modelowania a) model wyjściowy,  
b) offset, c) zmiana momentu bezwładności 
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W pierwszym typie modelowania użyto narzędzia offsetu i zrównano górne lico belki z górną 
powierzchnią płyty (Rys. 9b). Drugi typ polega na zmianie momentu bezwładności belki w taki sposób, aby 
odpowiadał jej rzeczywistemu położeniu względem płyty (Rys. 9c). Oba podejścia porównano do sytuacji 
wyjściowej, w której żadne parametry elementów nie zostały zmienione (Rys. 9a).  

Program Robot umożliwia zmianę momentu bezwładności względem wybranej osi. Zgodnie z przyjętym 
modelowaniem wyznaczono stosunek momentu liczonego względem osi płyty w położeniu rzeczywistym 
belki (stosując twierdzenie Steinera) do momentu bezwładności belki względem jej własnej osi. Wymiary 
belki wynoszą 25x40cm, a grubość płyty jest równa 24cm. Wartość offsetu z wynosi 8cm. Wartości 
momentów bezwładności wyrażono wzorami: 

𝐼𝑦 =
𝑏ℎ3

12
= 1.333 ∙ 10−3𝑚4 

𝐼𝑦0 =
𝑏ℎ3

12
+ 𝑏ℎ ∙ 𝑧2 = 1.973 ∙ 10−3𝑚4 

gdzie oznaczenia są zgodne ze wcześniejszymi schematami. 
W ogólnym przypadku dla belek prostokątnych zachodzi relacja: 

𝐼𝑦0

𝐼𝑦
= 1 +

12 ∙ 𝑧2

ℎ2
= 1.48 

W przypadku zastosowania offsetu możliwa jest ręczna modyfikacja otrzymanego momentu 
zginającego 𝑀𝑦. Po jego zastosowaniu w elemencie powstaje siła osiowa 𝐹𝑥 działająca na ramieniu równym 

offsetowi 𝑧. W związku z powyższym otrzymano następującą wartość momentu w przęśle środkowym: 

𝑀𝑦.𝑓𝑖𝑛 = 𝑀𝑦 + 𝐹𝑥 ∙ 𝑧 = 24.59𝑘𝑁𝑚 + 85.94𝑘𝑁 ∙ 0.08𝑚 = 31.47𝑘𝑁𝑚 

Porównując wartości w przęśle środkowym dla wybranej belki dla każdego ze schematów modelowania 
otrzymano następujące liczby (por. Rys. 9): a) 27.15kNm, b) 31.47kNm, c) 34.32kNm. 
Wartość momentu uzyskana dla ostatniego przypadku, czyli po modyfikacji momentu bezwładności belki, 
jest najbardziej niekorzystnym wariantem ze względu na wymiarowanie zbrojenia tego elementu 
żelbetowego. Ten typ modelowania przyjęto dla całej konstrukcji. 

3.3. Kombinacje i obliczenia statyczne 

W programie Robot wprowadzono dwie definicje kombinacji normowych: 

 kombinacja podstawowa SGN –wartości obliczeniowe obciążeń (wzór 6.10 PN-EN-1990), 

 kombinacja quasi-stała SGU – wartości charakterystyczne obciążeń.  
Otrzymano 233 kombinacje (ręczne - generacja), z tego 224 dla stanu granicznego nośności i 9 dla 

stanu granicznego użytkowalności. Cały model poddano siatkowaniu złożonemu metodą „Delunay+Kang” [3] 
o rozmiarze oczka siatki 0,25m z emiterami (H0=0,1m; Q=1,2) w miejscach podparcia słupów i w narożach. 
Rozmiar siatki związany jest z grubością płyt stropowych, która wynosi 24cm. Obiekty modelu to: 257 
prętów, 217 paneli, 25 otworów i 79621 węzłów. Liczba równań analizy obliczeniowej wynosi 447 942. 

Rys. 10. Widok siatkowania płyty stropowej kondygnacji powtarzalnej w programie Robot 
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Przeprowadzono obliczenia całej konstrukcji używając następujących solverów: Skyline, Sparse M 
i wieloprocesorowy. Pierwszy z nich polega na rozwiązaniu układu równań liniowych metodą Choleskiego. 
W tym przypadku program w trakcie tworzenia macierzy sztywności zaprzestał obliczenia i poinformował 
o zbyt dużej liczbie równań. Metoda Sparse M (z ang. sparse – rzadka) w przeciwieństwie do metody Skyline 
przechowuje tylko i wyłącznie niezerowe wartości macierzy sztywności. Pomimo eliminacji zbędnych 
obliczeń czas trwania rozwiązywania jednego przypadku obciążeniowego (ciężar własny konstrukcji) 
przekroczył 20 minut, po czym zatrzymano obliczenia. Ostatni solver – wieloprocesorowy – korzysta 
z biblioteki jądra matematycznego firmy Intel. Polega on na równoległym rozwiązywaniu części zadania. 
Instrukcje obliczeniowe dzielone są na każdy rdzeń procesora, dzięki czemu czas obliczeń ulega skróceniu, 
a moc obliczeniowa procesora zostaje w pełni wykorzystana. Rozwiązanie wszystkich przypadków 
obciążenia i kombinacji normowych tą metodą trwało w granicach 2-3 minut. Jest to jedyna metoda, która 
pozwala na efektywne i pełne obliczenie konstrukcji. 

4. Wymiarowanie wybranych elementów konstrukcji 

4.1. Belka i słup żelbetowy 

Po analizie obliczeniowej MES wykonano wymiarowanie elementów żelbetowych konstrukcji za pomocą 
programu Robot i algorytmu zgodnego z obowiązującymi  normami europejskimi [5]. Zarysowanie oraz 
ugięcia zostały sprawdzone metodami uproszczonymi. W referacie zweryfikowano wymiarowanie belki 
obwodowej oraz słupa wewnętrznego dla kondygnacji pierwszej. Rys. 11-13 pokazują efekty wymiarowania 
belki, a Rys.14. – wymiarowanie słupa. Ostatecznie otrzymano zbieżną liczbę prętów zbrojeniowych dla 
poszczególnych przekrojów elementu, co przedstawia Tab. 1. 

Rys. 11. Schemat podparcia belki 

Rys. 12. Rysunki zbrojenia przęsła skrajnego i środkowego belki wygenerowane w programie Robot 
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Rys. 13. Obwiednia momentów zginających i nośności zbrojenia belki 

Rys. 14Widok elementu 3D oraz rysunek zbrojenia wygenerowany programem Robot 

Tabela.1. Zestawienie przyjętego zbrojenia 

4.2. Płyta stropowa 

Wymiarowanie płyty stropowej wykonano tylko przy pomocy narzędzi programu Robot. Zastosowano 
redukcję momentów zginających nad ścianami i słupami w celu zmniejszenia lokalnie zawyżonych wartości 
momentów. Generowane przez program Robot rysunki wykonawcze zbrojenia rzeczywistego płyty stropowej 
są nieczytelne, zob. Rys. 15. Dochodzi do nakładania się opisów prętów zbrojeniowych oraz do 
nadmiernego przecinania się linii odnoszących. Rysunki powstają tylko i wyłącznie dla pierwszego, 
z dostępnej listy, rozwiązania. Ogranicza to w znaczny sposób możliwość wykorzystania narzędzi 
wymiarowania zbrojenia płyty do tworzenia dokumentacji w programie Robot. Alternatywą może być 
wprowadzenie detalowania elementów żelbetowych w programie Tekla.  
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Rys. 15. Wygenerowany rysunek zbrojenia dołem płyty w programie Robot 

5. Detale zbrojenia w Tekla Structures i podsumowanie 

Program Tekla Structures pozwala na pełne modelowanie elementów żelbetowych i ich detalowanie 
dzięki możliwości wprowadzenia zbrojenia [4]. W celu poprawnego przyjęcia zbrojenia poprzecznego belkę 
podzielono zgodnie z osiami konstrukcyjnymi. Każdą belkę zazbrojono komponentem Belka prostokątna – 
zbrojenie automatyczne (54). Przy jego użyciu wprowadzono zbrojenie poprzeczne zgodne 
z wcześniejszymi obliczeniami na całej długości elementu. Następnie dodano zbrojenie podłużne wg Tab. 1. 
Zbrojenie słupa wprowadzono przy użyciu komponentu Zbrojenie słupa prostokątnego (83). Zadano pręty 
główne oraz strzemiona. Dodatkowo zaprojektowano startery długości 1m pod kolejny słup w ciągu. 
Zbrojenie środkowej części płyty wykonano przy użyciu komponentu pręty płyty (18). Modele zbrojenia 
elementów przedstawiono na Rys. 16 i 17. 

Rys. 16. Widok zbrojenia części płyty stropowej w programie Tekla Structures 
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Rys. 17. Zbrojenie końca belki i przęsła środkowego (po lewej) oraz zbrojenie słupa (po prawej) 

Modelowanie zgodnie z technologią BIM w celu przeprowadzenia analizy obliczeniowej i wymiarowania 
jest sensowne i praktyczne, pomimo błędów wynikających podczas procesu tworzenia. Wykonując te same 
czynności, otrzymujemy fizyczny oraz obliczeniowy model budynku. Pierwszy możemy wykorzystać 
w dalszych pracach projektowych (np. do tworzenia dokumentacji rysunkowej 2D i sporządzania raportów) 
lub na samym etapie wykonawstwa. Drugi zaś bezpośrednio wykorzystujemy w programie obliczeniowym do 
przeprowadzenia analizy statyki i wymiarowania. Warto podkreślić, że nie jesteśmy w stanie do końca 
przewidzieć, jak zachowa się program przy tworzeniu modelu analitycznego. Szczególne znaczenie może to 
mieć w konstrukcjach żelbetowych, gdzie przed algorytmem stawiane jest trudne zadanie. Polega ono na 
rozpoznaniu rzeczywistego położenia elementu w konstrukcji oraz jego poprawnego ulokowania w modelu 
obliczeniowym. Zależności między elementami, które nie zostaną wychwycone przez ten algorytm muszą 
potem zostać wprowadzone ręcznie. Można spodziewać się, że w przyszłości wraz z rozwojem technologii 
BIM eksport modeli będzie znacznie ulepszony, a nawet w pełni zautomatyzowany. 
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55 LAT MINĘŁO, CZYLI AKTUALNY STAN PODWIESZONEJ NA LINACH KONSTRUKCJI 
PRZEKRYCIA KATOWICKIEGO SPODKA  

55 YEARS HAVE PASSED, CURRENT STATE OF HANGING ROOF ABOVE THE MAIN SPORT 
AND ENTERTAINMENT HALL IN KATOWICE 

Słowa kluczowe: konstrukcje linowe, dźwigary linowe, Spodek  

1. Wstęp 

W 1959 roku rozpisano konkurs na projekt zespołu budynków Wojewódzkiej Hali Widowiskowo-
Sportowej. Pierwszą nagrodę w konkursie otrzymał projekt Biura Studiów i Projektów Typowych 
Budownictwa Przemysłowego w Warszawie, którego architekturę, luźno inspirowaną dachem Supersamu 
przy ulicy Puławskiej 2 w Warszawie, opracowali Maciej Gintowt i Maciej Krasiński, natomiast konstrukcję 
Wacław Zalewski [1]. Zaproponowano bryłę hali w kształcie latającego spodka, której kubatura wynosząca 
250 000 m3 stanowi niemal 70% kubatury całego zespołu [2]. Zwycięski projekt nie miał swojego 
odpowiednika w budownictwie światowym. 

Początkowo zaprojektowaną halę planowano zlokalizować na przedmieściach Katowic, jednak ze 
względu na jej świetność zdecydowano o zmianie lokalizacji, sytuując ją w samym centrum miasta Katowic, 
przy skrzyżowaniu dzisiejszych alei Korfantego i Rozdzieńskiego. Makietę zwycięskiego projektu kompleksu 
budynków pokazano na Rys. 1.   

 
Rys.1. Makieta zwycięskiej koncepcji [2] 

Budowę obiektu rozpoczęto w 1964 roku i trwała ona pięć lat. Uroczyste otwarcie hali odbyło się 8 maja 
1971 roku, a ze względu na innowacyjność projektu konstrukcji, poprzedzone było próbą obciążenia, którą 
zrealizowano zapraszając do hali 4 tys. żołnierzy, którzy obciążając konstrukcję dynamicznie poprzez 
skakanie i tupanie potwierdzili poprawność założeń przyjętych na etapie projektowania. Przez lata hala 
pełniła różnorakie funkcje. Odbyło się w niej między innymi spotkanie polskiej młodzieży z Fidelem Castro, 
liczne koncerty znanych gwiazd polskich i światowych, wydarzenia sportowe, seanse kinowe, ale jednak 
pierwszym wydarzeniem, które najbardziej rozsławiło obiekt w kształcie ufo był pokaz Fiata 126p podczas 
„Wielkiej Wystawy Samochodów” w 1972 roku.  
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2. Etapy powstawania projektu 

Zmiana lokalizacji projektowanej hali znacząco wpłynęła na sam jej projekt. Największą trudnością jaka 
stanęła przed zespołem projektowym było miejsce w którym zdecydowano się zlokalizować obiekt. Wybrano 
teren, na którym występowały liczne szkody górnicze po zakończonej już eksploatacji węgla oraz szkody od 
ówcześnie prowadzonej eksploatacji. Dodatkowym utrudnieniem okazał się grunt, który był bardzo 
zróżnicowany i nierównomiernie uwarstwiony. Wyżej opisane trudności przyczyniły się do ewolucji projektu  
i ostatecznie zrealizowano jego czwartą koncepcję. Schemat zrealizowanej konstrukcji pokazano na Rys. 2,  
a dokładny przebieg etapów projektowych opisano w [2]. W finalnej wersji projektu konstrukcję o kształcie 
spodka oparto na sprężonym pierścieniu fundamentowym (poz. 7), który wsparto na pochylonych słupach 
składających się z dwóch części: górnych słupów krzyżakowych (poz. 11) i dolnych wahaczy (poz. 13), które 
w poziomie terenu połączone są pierścieniem pośrednim (poz. 12). 

 
Rys.2. Schemat konstrukcji Hali Widowiskowo-Sportowej Spodek, 1-stalowy pierścień wewnętrzny, 2-

kopuła, 3-kondygnacja techniczna, 4-stalowy pierścień zewnętrzny, 5-kratowe słupy wspornikowe, 6-dźwigar 
liniowo-prętowy, 7-sprężony wieniec fundamentowy, 8-żelbetowe pierścienie obudowy, 9-żebra stalowe,   

10-obudowa wahaczy, 11-słupy krzyżakowe, 12-pierścień pośredni, 13-słupy wahaczowe,14-stopy 
fundamentowe  [2] 

3. Konstrukcja dachu wiszącego  

Konstrukcję przekrycia pokazaną na Rys. 2 stanowi stalowa kopuła, a ówczesne pokrycie w postaci 
warstwowych płyt azbestowo-cementowych z rdzeniem styropianowym oparto na 120 dźwigarach 
cięgnowych. Kopułę (Rys. 2, poz. 2) o średnicy 32 m i wysokości 16 m skonstruowano z 40 kratowych żeber 
południkowych oraz skratowań równoleżnikowych, które opierają się na kołowym pierścieniu usztywniającym 
(poz. 1) przejmującym siły rozciągające od dźwigarów cięgnowych (poz. 6). Zasadnicze elementy konstrukcji 
dachu – dźwigary cięgnowe rozpięto promieniście pomiędzy wewnętrznym pierścieniem usztywniającym 
(poz. 1), a pierścieniem zewnętrznym (poz. 4) o przekroju skrzynkowym opartym na kratowych wspornikach 
obudowy (poz. 5).  

Dźwigar cięgnowo-prętowy o rozpiętości 36,0 m (rys. 3) zaprojektowano w formie płaskiej stalowej 
kratownicy, w której pas dolny i górny oraz krzyżulce wykonane są z cięgien, natomiast geometria elementu 
zapewniona jest przez dwa stalowe słupki główne oraz słupki tłumiące. Dzięki tak uformowanej kratownicy, 
pas górny tworzy płaszczyznę dachu, a pas dolny strop kondygnacji technicznej, na której umieszczono 
instalacje wentylacyjne, elektryczne oraz mechaniczne urządzenia technologiczne. Dźwigar tworzy 10 

cięgien nośnych i 2 cięgna usztywniające, o łącznej liczbie 118 drutów 5 mm. Schemat dźwigara wraz 
z oznaczeniem funkcji cięgien i ich przekrojów pokazano na rysunku 3. Cięgna nośne uformowano z 18 

drutów 5 mm, natomiast usztywniające z 9 drutów 5 mm.  

Złożone formy cięgien oraz geometria i pochylenie dźwigarów wpłynęły na trudności w ich zakotwieniu, 
które ostatecznie zostały opracowane przez pracowników Katedry Konstrukcji Sprężonych Instytutu 
Materiałów i Konstrukcji Budowlanych Politechniki Krakowskiej [3]. W Politechnice Krakowskiej 
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zaprojektowano, wykonano badania, a następnie opracowano technologię masowej produkcji systemu 
zakotwień główkowych. Zakotwienia główkowe zaprojektowano ze stali narzędziowej 55 (obecnie C55), jako 
dwudzielne, złożone z nakrętki i trzpienia z gwintem M-38 (Rys. 4a). Na etapie przygotowań 
przeprowadzono badania zakotwień obciążając cięgna do zerwania oraz dodatkowo wykonując testy 

zmęczeniowe. W strefie zakotwienia każde cięgno 185 mm podzielona jest na dwie wiązki, które 

zamocowane są w zakotwieniach główkowych w układzie 95 mm. W każdym dźwigarze zainstalowano 20 
zakotwień biernych i 20 zakotwień czynnych, które odpowiednio montowane są w pierścieniu kopuły oraz w 
stalowym zewnętrznym pierścieniu skrzynkowym. Zakotwienia czynne tak zaprojektowano, by umożliwiły 
wstępny naciąg oraz pomiar i regulację siły w linach w poszczególnych fazach montażu przekrycia hali.  

 
Rys.3. Schemat dźwigara cięgnowego wraz z przekrojami poprzecznymi poszczególnych cięgien [3] 

Liny 18 drutowe zaprojektowano w postaci wiązki drutów ułożonych po sześć w trzech rzędach. Na 

Rys. 4a pokazano budowę liny 18 5 mm. Wiązki cięgien przebiegające w pasach górnych i dolnych oraz 
krzyżulcach obudowane są blachą ocynkowaną, tworząc szczelne rynny o przekroju prostokątnym, co 
pokazano na Rys. 3. Rynny w celu zabezpieczenia stalowych lin zostały wypełnione kompozycją bitumiczną. 
W analogiczny sposób zabezpieczono zakotwienia bierne. Konstrukcję głowicy zakotwienia czynnego 
wypełniono betonem żywicznym, stanowiąc tym samym element nośny głowicy. 8 ze 120 głowic 
zabezpieczono w taki sposób, aby możliwe było przeprowadzenie pomiarów sił w cięgnach 
w poszczególnych dźwigarach. Na Rys. 5 pokazano schemat rozmieszczenia dźwigarów z oznaczeniem 
tych, w których przez lata eksploatacji wykonywano pomiary kontrolne.  

 
Rys.4. Budowa zakotwienia dwudzielnego (a) oraz cięgna 18 5 (b) [3] 

4. Realizacja i pierwsze badania  

Dźwigary o konstrukcji linowej wytwarzano w technologii prefabrykacji. Miejscem prefabrykacji był plac 
budowy, na którym wydzielono stanowiska do poszczególnych etapów prac. Pierwszym etapem było 
prostowanie drutów i formowanie cięgien. Do prostowania strun stosowano prostowarkę „Nasensko”. 
Wyprostowane liny przycinano na odpowiednią długość, a następnie przeciągano w celu poprawy 
parametrów wytrzymałościowych. Ostatnim etapem prefabrykacji było formowanie dźwigarów, które po 
przygotowaniu montowano w konstrukcji. Po montażu wszystkich 120 dźwigarów, napinano cięgna w 3 
dźwigarach jednocześnie, rozmieszczonych równomiernie co 120⁰. Pierwsze napinano liny usztywniające 

95 mm do siły 7,5 t, a po nich jednocześnie liny nośne.  

Montaż konstrukcji dachu miał charakter wieloetapowy, co wywoływało wielokrotną zmianę sił 
w cięgnach dźwigarów. Względy wykonawcze oraz warunki montażu zdecydowały, że podpory rurowe 
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pierścienia zewnętrznego zdemontowano po wykonaniu 99 dźwigarów. Miało to, zwłaszcza w drugim 
przypadku, istotny  

 

 
Rys.5. Rozmieszczenie dźwigarów wraz z oznaczeniem przystosowanych do dalszych pomiarów  

wpływ na wartości sił w zamontowanych już dźwigarach. Konieczne było wykonanie pomiaru przyrostów sił, 
aby móc wprowadzić korektę sił w później montowanych dźwigarach. 

Pomiary siły kotwiącej w wybranych dźwigarach linowych przeprowadzono w 7 kolejnych fazach 
obciążenia. Istotne znaczenie dla otrzymania jednolitej połaci dachowej miało uzyskanie w cięgnach 
usztywniających dźwigara jednakowej siły równej 7,5 T. W tym celu, po zamontowaniu wszystkich 120 
dźwigarów, przeprowadzono pomiar i regulację siły do tej wartości. Na rysunku 6a pokazano wyniki 
pomiarów. Linia łamana przedstawia faktyczną siłę jaką zarejestrowano w cięgnach usztywniających po 
napięciu wszystkich 120 dźwigarów, przed regulacją sił. Po wykonaniu regulacji sprawdzono wyrywkowo 
wartość sił, co pokazało, że wartości tylko nieznacznie odbiegają od wartości projektowanej 7,5T. 

Na rysunku 6b pokazano zmianę sił w cięgnach nośnych w różnych fazach realizacji konstrukcji. Faza I 
oznacza wykonanie 66 dźwigarów przed demontażem podpór rurowych pierścienia zewnętrznego, a faza II 
po demontażu podpór. Faza III to ukończenie montażu 99 dźwigarów przed, a faza IV po, opuszczeniu 
kopuły. Faza V oznacza wykonanie wszystkich 120 dźwigarów a faza VII przyłożenie wszystkich 
dodatkowych obciążeń (zabezpieczenie przeciwkorozyjne, pokrycie dachowe, obciążenie z kondygnacji 
technicznej). Ostateczne wartości sił w cięgnach wynosiły od 55 do 72 ton. 

5. Okresowe badania sił w linach nośnych   

Bloki kotwiące ośmiu dźwigarów nie zostały obetonowane i zostały zabezpieczone antykorozyjnie  
w sposób umożliwiający kontrolę sił w linach nośnych. Lokalizację tych dźwigarów pokazano na Rys. 5. 
Kontrolnego pomiaru sił dokonano w latach 1978, 1985, 1990, 2006 [4] oraz w 2019 roku [5]. Pomiar siły  
w zakotwieniach czynnych dźwigarów każdorazowo wykonano za pomocą zestawu, który skonstruowano  
i wykorzystano do regulacji sił w trakcie wznoszenia obiektu (rys. 7a). Zestaw ten zbudowany jest  
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z siłomierza pierścieniowego (poz. 6 – Rys. 8), śruby naciągowej (4) wraz z nakrętką napinającą (8) opartą 
na stoliku oporowym (5) za pośrednictwem łożyska ślizgowego (7). Pomiar siły polega na odciąganiu 
zakotwienia (1) śrubą naciągową (4) przez dokręcanie nakrętki (8). Pomiędzy zakotwieniem a śrubą 
naciągową zainstalowany jest siłomierz (6), którego deformacja jest miarą siły w układzie. Za rzeczywistą 
siłę w cięgnie uznaje się wartość pomierzoną przez siłomierz w chwili, gdy możliwy jest swobodny ruch 
nakrętki (3). 

 
Rys.6. Wyniki pomiarów sił w cięgnach usztywniających po zmontowaniu dźwigarów (a) (1- przed regulacją, 

2 – wartość projektowana) oraz w cięgnach nośnych w poszczególnych etapach wykonywania dachu (b) 
(opis faz w tekście) [3]   

 
Rys.7. Widok zestawu pomiarowego wykorzystywanego w pomiarach i regulacji siły w cięgnach: a) podczas 

wykonywania dachu [3], b) podczas wykonywania pomiarów kontrolnych w 2019 roku [5] 

 
Rys.8. Widok (a) oraz budowa (b) zestawu do pomiaru siły w cięgnach: 1 – śruba kotwiąca, 2 -  blacha 

oporowa, 3 – nakrętka kotwiąca, 4 – śruba naciągowa, 5 – stolik oporowy, 6 – siłomierz pierścieniowy, 7 – 
łożysko ślizgowe, 8 – nakrętka napinająca 
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6. Wyniki pomiarów i ocena bezpieczeństwa dachu 

W tablicach 1 i 2 przedstawiono wyniki pomiarów sił w cięgnach nośnych dwóch z pięciu dźwigarów 

pomierzonych w 2019 roku. Wartości sił w poszczególnych wiązkach 95 mm wynoszą od 29,1 do 48,5 kN 
dla dźwigara 4 2/3 oraz 28,0 do 48,4 kN dla dźwigara 39 2/3. Średnie wartości siły w wiązce wynoszą 
odpowiednio 39,1 i 40,1 kN, a średnie naprężenia w stali sprężającej 221 i 226 MPa. Wartość całkowitej siły 
w linach, wyznaczona jako średnia siła w wiązce pomnożona przez liczbę wiązek (pomiar siły w dwóch 
wiązkach dźwigara 4 2/3 był niemożliwy z uwagi na kolizję zestawu pomiarowego ze stężeniami dachu), 
wynosi 703 i 721 kN. Otrzymane wartości sił warto w tym miejscu porównać z wartościami pomierzonymi po 
ukończeniu montażu dachu, które zmieniały się od 55 do 72 ton (Rys. 6b – faza VII). Pomierzone obecnie 
siły nie wykraczają poza zarejestrowany wówczas zakres sił w cięgnach. 

 Na Rys. 9 pokazano graficznie zmianę sił w badanych dźwigarach w poszczególnych pomiarach 
prowadzonych od 1971 do 2019 roku. Średnie wartości pomierzonych sił w poszczególnych latach wynoszą: 
669 kN w 1971 roku, 691 kN w 1977 roku, 674 kN w 1985 roku, 695 kN w 1990 roku, 742 kN w 2006 roku 
oraz 682 kN w 2019 roku. Można zauważyć, że w okresie do 2006 roku średnia wartość siły systematycznie 
wzrastała, a wzrost ten wyniósł 10,9%. Największy wzrost o 6,8% wystąpił pomiędzy 1990, a 2006 rokiem. 
Ostatnie pomiary w 2019 roku wykazały jednak znaczący spadek średniej siły w stosunku do poprzednio 
zarejestrowanych i spadek ten wyniósł 8,1%. Obserwowany wzrost sił łatwo wytłumaczyć zwiększającym się 
systematycznie obciążeniem dachu, wywołanym ciągłym wzrostem wyposażenia montowanego na stropie 
technicznym. W okresie pomiędzy 2006, a 2019 rokiem przeprowadzono natomiast gruntowny remont 
dachu. Zmieniono pierwotnie zastosowane pokrycie dachowe wykonane z warstwowych płyt azbestowo-
cementowych na znacznie lżejsze pokrycie w postaci nowoczesnych płyt warstwowych. Dodatkowo według 
relacji użytkownika, zdemontowano znaczną ilość wyposażenia zainstalowanego na stropie technicznym. 
Zabiegi te spowodowały odciążenie dachu i spadek średniej siły w mierzonych cięgnach nośnych o 8,1%. 

 Analizując otrzymane z pomiarów wartości sił w cięgnach stwierdzono, że wartości średnie 
naprężenia  
w stali wynoszą 226 MPa, a maksymalne naprężenia 274 MPa (dźwigar 39 2/3). Źródła nie podają 
wytrzymałości stali, lecz powszechnie stosowana do sprężania konstrukcji stal miała wówczas wytrzymałość 
maksymalną równą 1470 MPa. Przed montażem dźwigarów wszystkie cięgna, w celu ich przetestowania, 
poddano przeciąganiu wstępnemu przez okres 10 minut przy naprężeniach wynoszących 950 MPa [3]. Były 
to naprężenia dwukrotnie wyższe od maksymalnych, obliczonych dla pełnego obciążenia dachu. Biorąc pod 
uwagę pomierzone aktualnie wartości naprężeń można stwierdzić, iż w chwili obecnej konstrukcja dachu 
pracuje z dużym współczynnikiem bezpieczeństwa, który bez uwzględnienia obciążenia śniegiem, wynosi 
2.3 w stosunku do wytrzymałości cięgien sprawdzonej doświadczalnie przed montażem dachu oraz 3.6  
w stosunku do teoretycznej wytrzymałości stali na zerwanie.   

  Tabela 1. Wyniki pomiarów dla dźwigara 4 2/3 

Zakotwienie 1/A 1/B 1/C 1/D 1/E 1/F 

Li, mm 2,96 2,62 2,21 3,03 2,82 3,37 

i, kN 39,0 34,5 29,1 40,0 37,2 44,4 

i, MPa 220 195 164 226 210 251 

Zakotwienie 2/A 2/B 2/C 2/D 2/E 2/F 

Li, mm 3,41 2,82 2,58 2,99 2,38 3,68 

i, kN 45,0 37,2 34,0 39,4 31,4 48,5 

i, MPa 254 210 192 223 177 274 

Zakotwienie 3/A 3/B 3/C 3/D 3/E 3/F 

Li, mm - - 2,85 2,74 3,52 3,39 

i, kN - - 37,6 36,1 46,4 44,7 

i, MPa - - 212 204 262 253 

Siła w 
zakotwieniu: 

N = 703  kN 
Średnia wartość 
napreżenia: 

 = 220  MPa 
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  Tabela 2. Wyniki pomiarów dla dźwigara 39 2/3 

Zakotwienie 1/A 1/B 1/C 1/D 1/E 1/F 

Li, mm 2,74 3,54 2,96 2,70 3,13 3,00 

i, kN 36,1 46,7 39 35,6 41,3 39,6 

i, MPa 204 264 220 201 233 224 

Zakotwienie 2/A 2/B 2/C 2/D 2/E 2/F 

Li, mm 3,31 2,66 2,87 2,98 3,03 3,40 

i, kN 43,6 35,1 37,8 39,3 40,0 44,8 

i, MPa 246 198 214 222 226 253 

Zakotwienie 3/A 3/B 3/C 3/D 3/E 3/F 

Li, mm 3,52 3,67 2,81 2,80 2,12 3,42 

i, kN 46,4 48,4 37,1 36,9 28,0 45,1 

i, MPa 262 273 210 208 158 255 

Siła w 
zakotwieniu: 

N = 721 kN 
Średnia wartość 
napreżenia: 

 = 226 MPa 

 

 
Rys.9. Zmiana sił w badanych dźwigarach w latach 1971, 1977, 1985, 1990, 2006 i 2019.  

7. Podsumowanie 

Skomplikowana i unikatowa konstrukcja dachu hali widowiskowo-sportowej „Spodek” w Katowicach, 
niepewność autorów konstrukcji (do przetestowania ukończonego dachu zaangażowano 4000 żołnierzy) co 
do zastosowanych rozwiązań oraz nowatorski system sprężania opracowany specjalnie dla potrzeb tego 
obiektu, stworzyły konieczność prowadzenia okresowych pomiarów sił w cięgnach dźwigarów dachowych. 
Przeprowadzone od 1971 do 2019 roku pomiary wykazały, iż po prawie 50 latach eksploatacji w pełni 
spełnione są założenia projektowe dotyczące wytężenia głównych cięgien nośnych dźwigarów dachowych. 
Pozytywnym aspektem był remont dachu i wykonany pod koniec ubiegłej dekady, który spowodował 
odciążenie dachu (sadek średniej siły w linach o 8,1% w stosunku do poprzednich pomiarów). W chwili 
prowadzenia ostatnich pomiarów w okresie styczeń-luty 2019 roku, mierzone dźwigary pracowały ze 
współczynnikiem bezpieczeństwa równym 2.3 w stosunku do wytrzymałości cięgien sprawdzonej 
doświadczalnie przed montażem dachu oraz 3.6 w stosunku do teoretycznej wytrzymałości stali na 
zerwanie.      
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MODELOWANIE I ANALIZA STREFY PODPOROWEJ W KONSTRUKCJI  
PŁYTOWO-SŁUPOWEJ 

MODELING AND ANALYSIS OF THE SUPPORT ZONE IN THE FLAT  
SLAB STRUCTURE 

Słowa kluczowe: modelowanie podpór, analiza strefy podporowej, strop płytowo-słupowy 

1. Cel i zakres pracy 

Niniejsza praca ma na celu zbadanie wpływu sposobu modelowania strefy podporowej na wartości 
momentów nad słupami w ustrojach płytowo-słupowych. Wykonane modele mają odwzorowywać połączenie 
monolityczne, gdzie przenoszone są zarówno siły podłużne, poprzeczne oraz momenty. W książce [1] na 
temat modelowania komputerowego ustrojów, poruszono istotne problemy mogące się pojawić podczas 
projektowania z wykorzystaniem programów konstrukcyjnych, gdzie modelujemy słupy za pomocą 
elementów prętowych. W miejscach podparcia płyt w programie dochodzi do jej wygięcia co jednak nie ma 
miejsca w rzeczywistości, dodatkowo w węźle, w którym dołączony jest słup, momenty osiągają bardzo duże 
wartości. Występuje ich spiętrzenie nad osią podpory a następnie gwałtowny spadek w miejscach od niej 
oddalonych. Ważną informacją jest, że w realnej sytuacji przebicie na skutek oddziaływujących sił ma 
miejsce na krawędzi słupa a właściwie w obszarze obwodu kontrolnego - nie w jego centrum. Wynika z tego, 
że w przypadku modelu prętowego nie należy projektować stref podporowych na maksymalny moment nad 
podporą. Musimy więc odpowiedzieć sobie na pytanie: jakie wartości z modelu komputerowego należy 
przyjmować do wymiarowania, aby nie doszło do przebicia jednocześnie nie przeszacowując ilości 
potrzebnej stali. Żeby to ustalić w programie obliczeniowym Autodesk Robot Struktural Analysis Professional 
2019 (zwanym dalej programem Robot) zaprojektowano konstrukcję płytowo-słupową, stosując za każdym 
razem różne dostępne elementy do zamodelowania słupów żelbetowych: prętowe, płytowe, oraz 
objętościowe. Momenty otrzymane z trzech modeli obliczeniowych analizowano dla słupa środkowego. 

 

 
Rys.1. Układ konstrukcyjny - płyta oparta na siatce słupów. Na czerwono zaznaczono miejsce 

podparcia, w którym analizowane będą rezultaty. 
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2. Opis konstrukcji 

Na główną konstrukcję nośną analizowanego obiektu składa się płyta stropowa grubości 30cm oparta 
na siatce szesnastu słupów kwadratowych o boku 40cm i wysokości 400 cm znajdujących się pod i nad 
analizowanym stropem. Krawędź stropu odsunięto od lica słupa o 160 cm, z uwagi na zalecenia 

konstrukcyjne w literaturze [2], ponieważ gdyby znajdowała się ona dalej niż 1 4⁄  rozpiętości płyty to jej 

ugięcie byłoby stosunkowo duże, natomiast zbliżenie krawędzi stopu do lica słupa na mniej niż 1 5⁄  

rozpiętości, wywołałoby zwiększenie momentów nadpodporowych. Takie rozwiązania są możliwe, jednak 
zazwyczaj wymagają dodatkowego wzmocnienia miejsc narażonej na przebicie. Inną metodą poprawiającą 
pracę stropu jest wprowadzenie belki krawędziowej, która znacząco zwiększa jego sztywność. Aby 
wzmocnić strefę podporową stosuje się często miejscowe pogrubienia płyty oraz tak zwane grzybki, które są 
poszerzeniem głowicy. Dzięki nim siły oddziaływają na większy przekrój. Można je kształtować w różny 
sposób, w zależności od zastosowanego przekroju słupa, wymaganych wymiarów oraz względów 
architektonicznych.  

Wszystkie elementy wykonano z betonu klasy C30/37. Geometrię stropu podzielono na mniejsze 
podobszary o zmiennych wymiarach zgodnie z zasadami obliczeń MES. W rejonie płyty znajdującej się 
bezpośrednio nad obrysem słupa, przyjęto kwadratową siatkę elementów skończonych o oczku 5x5 cm. Na 
powierzchni odległej o 30 cm w każdą stronę od lica słupa jest ona wymiarów 10x10 cm, natomiast 
pozostały obszar został podzielony na elementy 20x20 cm. Ciężko jest jednoznacznie określić, na jakiej 
powierzchni powinno zostać zastosowane uśrednienie momentów zginających. Można odnieść się tu np. do 
przekrojów podpór lub jak w tej sytuacji do grubości płyty. Trzeba mieć świadomość, że projektowanie na 
momenty krawędziowe jest bezpieczne, ale prowadzi do przewymiarowania stropu. Odpowiedniego doboru 
elementów skończonych wymagają również elementy objętościowe oraz płytowe, których użyto do 
zamodelowania słupów. Zostały one rozmieszczone tak aby łączyć się z płytą w węzłach, dlatego podzielono 
je również na kwadraty o boku 5cm.  

 

 
Rys. 2. Widok fragmentu siatki elementów skończonych zadanej na stropie i słupie zamodelowanym 

jako ściana 
 

  
Rys. 3. Widok fragmentu siatki elementów skończonych zadanej na słupie zamodelowanym jako bryła 

 
Powierzchnia płyty została obciążona ciężarem własnym (który uwzględniony automatycznie 

w programie), stałym obciążeniem o wartości 1.0 kN/m2 mającym odpowiadać warstwom wykończeniowym 
stropu oraz obciążeniem zmiennym użytkowym o wartości 6.2 kN/m2 mającym odpowiadać obciążeniu dla 
obiektów kategorii D2 oraz ciężarowi ścianek działowych, wg. normy [3]. Obciążenie zmienne zostało 
zadane jako równomiernie rozłożone na całą powierzchnię oraz pasmowo. Wykonano kombinacje ręczne, 
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w których uwzględniano działanie poszczególnych pasm osobno oraz w sekwencja symetrycznych 
i niesymetrycznych w każdym z kierunków. 

 

 
Rys.4. Obciążenie w postaci pasma środkowego – zaznaczone na czerwono 

3. Porównanie modeli 

Wykonano trzy konstrukcje modelując podpory, tak jak wspomniano już wcześniej, za pomocą 
elementów prętowych, płytowych i bryłowych. Aby w łatwy sposób przeanalizować momenty krawędziowe 
postanowiono nie wyświetlać rezultatów w obszarze przekroju słupa, dodatkowo zastosowano redukcję sił 
na podporami (rys.5 i rys.6.).  

 

 
  

Rys. 5. Momenty Mxx w modelu z użyciem kolejno elementu: prętowego, płytowego oraz 
objętościowego 

 
Rys. 6. Momenty Myy w modelu z użyciem kolejno elementu: prętowego, płytowego oraz 

objętościowego 
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Otrzymane rezultaty mają podobne wartości, jednak ciężko je ze sobą jednoznacznie porównać, dlatego 
na obszarze 30 cm od lica słupa w każdą stronę, uśredniono je odczytując wyniki z punktów 
charakterystycznych - dla każdego modelu takich samych. Wartości w poszczególnych węzłach oraz 
uśrednione momenty przedstawiono w tabeli (Tab.1.). 

 
Tab.1. Zestawienie wartości momentów Mxx w odpowiednich punktach charakterystycznych  

oraz ich średnie wartości. 

Nr. 

MOMENTY W 
WĘZŁACH 

El. PRĘTOWYCH 
[kNm/m] 

MOMENTY W 
WĘZŁACH 

EL. PŁYTOWY 
[kNm/m] 

MOMENTY W 
WĘZŁACH 

EL. PRZESTRZENNY 
[kNm/m] 

1 176.79 172.74 168.52 

2 246.65 248.82 215.98 

3 245.30 246.46 208.24 

4 174.75 169.09 159.58 

5 176.14 174.40 193.95 

6 348,03 297.72 306.68 

7 348.03 282.37 284.62 

8 172,30 168.36 179.95 

9 175.80 175.10 192.76 

10 348.03 294.83 301.08 

11 348,03 279.34 275.71 

12 171.93 168.87 178.67 

13 176.55 172.66 1666.5 

14 247.72 248.14 209.89 

15 245.30 244.20 200.99 

16 174.67 168.95 156.55 

średnia 236.00 219.50 212.48 

Poza kilkoma przypadkami, rezultaty w poszczególnych węzłach są do siebie zbliżone, zatem możemy 
stwierdzić, że na wartości ogółu momentów działających na obszarze podparcia oraz w odległości 30cm od 
lica słupa, zmiana sposobu modelowania podparcia nie ma dużego wpływu.  

 
Rys.7. Wykresy Mxx w przecięciach, w modelu z wykorzystaniem podparcia słupa 
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Rys.8. Wykresy Mxx w przecięciach, w modelu z wykorzystaniem podparcia ścianą 

 

 
Rys.9. Wykresy Mxx w przecięciach, w modelu z wykorzystaniem podparcia bryłą 

 
Przypatrując się dokładnie wykresom na rysunkach 7-9, zauważalne stają się niewielkie różnice 

w rozkładzie momentów na obrysie podpory. W przypadku elementu prętowego jest on równomierny 
w każdą stronę, dzięki czemu przyjmuje takie same wartości na obwodzie słupa. Gdy wykorzystamy 
geometrię ściany pojawią się nam spiętrzenia na krawędziach podpory, na kierunku zgodnym z kierunkiem 
elementu. Osiągają wartości 435 – 450 kNm/m. Nie były one brane pod uwagę przy obliczaniu średniej, ze 
względu na ich miejscowe działanie oraz znaczne różnice w stosunku do pozostałych rezultatów w węzłach. 
Na wykresie momentów płyty podpartej bryłą występuje niewielka ich kumulacja w narożach, jednak wartości 
nie odbiegają znacznie od innych w obrębie obwodu słupa, dlatego użyto ich do obliczania średniej wartości. 

Dla uzyskania szerszego obrazu rezultatów sprawdzono również, jak prezentują się momenty 
w przęsłach w zależności od modelu. Rozpatrując ich skrajne wartości w płaszczyznach XZ i YZ widzimy, że 
i one są do siebie bardzo zbliżone w każdym z wariantów zastosowanych podpór (Tab.2.).  

 
Tab.2. Skrajne wartości momentów Mxx w przęsłach w zależności od rodzaju modelu. 

Płaszczyzna 

MOMENTY  
W PRZĘSŁACH 
ELEMENTÓW 
PRĘTOWYCH  

[kNm/m] 

MOMENTY 
W PRZĘSŁACH 
ELEMENTÓW 

PŁYTOWY 
 [kNm/m] 

MOMENTY 
W PRZĘSŁACH 

ELEMENTÓW 
PRZESTRZENNYCH 

[kNm/m] 

na lewo* 
od 

podpory 

na prawo* 
od 

podpory 

na lewo* 
od 

podpory 

na prawo* 
od 

podpory 

na lewo* 
od 

podpory 

na prawo* 
od 

podpory 

XZ -34.74 -22.01 -32,8 -12,73 -29.34 18.71 

YZ 22.01 35.85 22.62 35.51 24.52 30.01 
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* przyjmując za punkt odniesienia analizowaną podporę, poruszając się w kierunku x 

 
Momenty Mxx mają znak dodatni w płaszczyźnie YZ (w przypadku układu odniesienia w programie 

Robot, z osią skierowaną w górę), natomiast w płaszczyźnie XZ już są ujemne. Odwrotna sytuacja ma 
miejsce dla momentów Myy. Zależy to od przyjętego układu współrzędnych, ale w jednym i drugim 
przypadku są to momenty rozciągające włókna dolne płyty. Mówi nam to, że konstrukcja pracuje 
symetrycznie oraz że dozbrojenie przęsła dołem jest nieuniknione. Zamodelowana podpora również w tym 
przypadku nie wpływa praktycznie na obliczenia. Uwagę zwraca globalny rozkład momentów w płycie 
(rys.10). Na linii łączącej słupy te wartości są zdecydowanie większe niż w polach pośrednich, dlatego 
należy odpowiednio dobrać zbrojenie, tak aby stopniowo zmniejszać jego ilość zbliżając się do środka 
przęsła. Można to zrobić wydzielając sobie obszary o szerokości 1/8 rozpiętości stropu za i każdym kolejnym 
wyliczać potrzebną powierzchnię stali. Pomaga to zoptymalizować koszty oraz ciężar własny konstrukcji. 

 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys.10. Rozkład momentów Mxx i Myy w płycie w modelu z wykorzystaniem podpór prętowych 

4. Wnioski 

 Analiza różnych sposobów modelowania strefy podporowej pozwoliła poznać zachowanie się i pracę 
wykorzystanych elementów. Istotną kwestią był dobór siatki elementów skończonych tak aby powstał 
równomierny podział o takich samych wielkościach oczek w poszczególnych miejscach. Nieregularności 
i niespójności prowadzą do powstania niedokładnych wyników, a w niektórych przypadkach, nawet 
błędnych. Szczególnie uwidacznia się to w wartościach maksymalnych momentów w węzłach podporowych. 
Są one zdecydowanie zawyżone, dlatego należy kierować się wartościami krawędziowymi a nawet 
uśrednionymi w otoczeniu podpory. Jest to jednak bardzo czasochłonne i kłopotliwe, dlatego dla 
uproszczenia można przyjmować wartości występujące na obwodzie słupa. Trzeba jednak pamiętać o tym 
jak momenty rozkładają się w poszczególnych miejscach, aby nie przewymiarować konstrukcji przyjmując 
wartości będące anomaliami zależnymi od wykonanego modelu. Najbardziej realny obraz rozkładu 
momentów otrzymujemy w przypadku modelowania podpory za pomocą bryły. Ten sposób wymaga jednak 
więcej pracy niż pozostałe. Najczęściej stosuje się model prętowy, ponieważ otrzymujemy wprost wykresy sił 
wewnętrznych słupa, dzięki czemu w łatwy sposób można dobrać odpowiednie zbrojenie. Istnieją też takie 
programy, dla których wartości sił wewnętrznych wykonywane są również dla elementów płytowych. 
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WPŁYW TEMPERATURY DOJRZEWANIA NA WYTRZYMAŁOŚĆ GEOPOLIMERU NA BAZIE 
METAKAOLINU Z KRUSZYWEM W POSTACI ODPADOWEGO ROZDROBNIONEGO SZKŁA 

KINESKOPOWEGO  

THE CURING TEMPERATURE INFLUENCE ON STRENGTH OF METAKAOLIN-BASED GEOPOLYMER 
WITH THE ADDITION OF AGGREGATE IN FORM OF WASTE CRUSHED CRT GLASS  

Słowa kluczowe: geopolimer, metakaolin, szkło kineskopowe, temperatura dojrzewania 

1. Wstęp 

Potrzeba skutecznego i zarazem bezpiecznego dla środowiska recyklingu szkła kineskopowego jest 
problemem istniejącym od dawna. Powszechnie używane w starych odbiornikach telewizyjnych i monitorach 
szkło jest zaliczane do materiałów niebezpiecznych ze względu na znaczną zawartość ołowiu. Deponowanie 
odpadowego szkła kineskopowego na wysypiskach może doprowadzić do wypłukiwania ołowiu i w efekcie 
do skażenia środowiska [1]. Wprowadzona w 2003 roku przez Parlament Europejski i aktualizowana w 2012 
roku dyrektywa WEEE [2], wprowadziła wymagania prawne dotyczące zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego. Dyrektywa zawiera miedzy innymi wymagania, które musi spełnić sprzęt elektryczny 
i elektroniczny oraz określa jak postępować z zużytym sprzętem. Jednym z celów dyrektywy było 
ograniczenie ilości powstałych odpadów i egzekwowanie wymaganego poziomu zbierania, recyklingu 
i odzysku przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony zdrowia i życia ludzi oraz ochrony środowiska [3].  

Przez lata wypracowano różne metody recyklingu, które można zaklasyfikować do dwóch głównych 
grup: zamkniętej i otwartej pętli recyklingu. Zamknięta pętla polega na wykorzystaniu starego, odpadowego 
szkła kineskopowego do produkcji nowego. W ten sposób można uzyskać szkło kineskopowe w efektywny, 
tańszy i bardziej ekologiczny sposób, ograniczający zużycie nowych surowców [4]. Jednakże, w obliczu 
spadku produkcji szkła kineskopowego, zamknięta pętla recyklingu staje się coraz mniej wydajna. Produkcja 
monitorów oraz odbiorników telewizyjnych opiera się obecnie na nowych technologiach wykorzystujących 
między innymi wyświetlacze ciekłokrystaliczne LCD, diody elektroluminescencyjne LED oraz wyświetlacze 
plazmowe PDP [4]. Dlatego coraz częściej poszukuje się rozwiązań recyklingu szkła kineskopowego w pętli 
otwartej polegającej na wykorzystaniu danego odpadu do produkcji innego elementu. Wachlarz możliwości 
zastosowania szkła kineskopowego jest szeroki i obejmuje między innymi: produkcję szkła piankowego  
o niskim współczynniku przewodzenia ciepła wykorzystywanego do izolacji termicznych i akustycznych [5]; 
kompozyty szklano-ceramiczne, wykorzystywane w różnych dziedzinach takich jak optyka, chemia, czy 
biologia [6]; różne elementy pokryte glazurą (płytki ceramiczne, dachówki) [7].  

Osobnym, obszernym tematem jest zastosowanie odpadowego szkła kineskopowego w budownictwie 
w roli kruszywa do betonu. W literaturze można znaleźć wiele badań skupiających się na różnych 
właściwościach zarówno mieszanki betonowej jak i gotowych elementów wykonanych z dodatkiem szkła 
kineskopowego. Zastosowanie w przemyśle budowlanym tego odpadu pozwoliłoby na jego utylizację oraz 
ograniczenie zużycia kruszywa naturalnego. Większość opracowań pokazuje spadek wytrzymałości na 
ściskanie, zginanie oraz na rozciąganie przy rozłupywaniu wraz ze wzrostem zawartości szkła 
kineskopowego w mieszance (przy procentowym masowym zastępowaniu kruszywa naturalnego tłuczonym 
szkłem). Wartość spadku jest różna w zależności od badania. Porównując wyniki badań próbek 
zawierających 100% kruszywa naturalnego oraz 100% szkła kineskopowego zanotowano spadek 
wytrzymałości na ściskanie w przedziale 10%-27% [8,9,10,11,12], spadek wytrzymałości na zginanie 
w przedziale 26%-40% [8,10] oraz spadek wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu w przedziale 
10%-23% [9,11,12]. Są jednak także pozycje literaturowe przedstawiające wzrost wytrzymałości na ściskanie 
i na zginanie przy zastosowaniu szkła kineskopowego [13]. Niezależnie od spadku wytrzymałości  
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w porównaniu do próbek wykonanych z mieszanki zawierającej naturalne kruszywo, próbki zawierające 
100% szkła kineskopowego uzyskały wytrzymałość wystarczająco wysoką, aby móc rozważać je w tym 
aspekcie jako materiał adekwatny do elementów konstrukcyjnych. W zależności od składu mieszanki 
wytrzymałość na ściskanie wyniosła od 20 MPa do 52 MPa [8,9,10,11,12,13]. Wraz ze wzrostem zawartości 
szkła kineskopowego w mieszance, wzrasta również o około 2%-4% gęstość elementów wykonanych 
z danej mieszanki [8,9,10]. W literaturze znajdują się rozbieżne informacje dotyczące wpływu zawartości 
szkła kineskopowego na moduł sprężystości betonu. Istnieją prace pokazujące spadek modułu sprężystości 
wraz ze wzrostem zawartości szkła [11] jak i prace dowodzące braku jednoznacznej zależności między 
procentową zawartością szkła, a modułem sprężystości [9]. Opis wpływu obecności szkła kineskopowego na 
konsystencję mieszanki jest mniej niejednoznaczny. Zarówno badania z użyciem stożka Novikowa [10] jak 
i z zastosowaniem metody opadu stożka [12] dowiodły, że stopień ciekłości mieszanki wzrasta wraz ze 
wzrostem zawartości szkła. Zastosowanie wzmiankowanego odpadu w mieszance ogranicza skurcz [9] oraz 
nasiąkliwość próbek [11], zwiększa natomiast odporność na długotrwałą penetrację chlorków [14]. 
Zaawansowane badania naukowe wykazały, że stosowanie szkła kineskopowego w betonie zwiększa 
skuteczność osłony przed promieniowaniem rentgenowskim [8]. Tę właściwość można wykorzystać stosując 
beton z dodatkiem odpadowego szkła przy budowie pomieszczeń diagnostycznych, w których używane jest 
promieniowanie rentgenowskie, czyli np. przy tomografii komputerowej.  

Tematem nierozerwalnie związanym z recyklingiem szkła kineskopowego jest problem ołowiu 
zawartego w matrycy szklanej. Typowy ekran kineskopowy składa się z trzech części: szyjki, lejka oraz 
ekranu. Szkło budujące szyjkę oraz lejek cechuje wysoka zawartość ołowiu (22-28%), podczas gdy szkło 
ekranu jest wolne od ołowiu, może jednak zawierać małe ilości baru i strontu [15]. Ponowne użycie szkła 
kineskopowego pochodzącego z części ekranowej jest zatem stosunkowo bezpieczne i nie wymaga badań 
dotyczących zagrożenia związanego z ołowiem. Stosowanie szkła pochodzącego z pozostałych części 
kineskopu lub szkła niesegregowanego wymaga jednak zwrócenia uwagi, czy powstały produkt nie będzie 
zagrażał zdrowiu i życiu ludzi oraz środowisku. Możliwe jest również unieszkodliwienie lub całkowite 
usunięcie ołowiu ze szkła kineskopowego. Badania prowadzone w tym kierunku dowiodły, że zastosowanie 
samorozwijającej się syntezy wysokotemperaturowej (SHS) pozwala na stabilizację metali ciężkich w 
mielonym szkle kineskopowym [16]. Test wypłukiwania przeprowadzony na poddanym metodzie SHS szkle 
wykazał, że materiał stał się bezpieczny dla środowiska oraz, że istnieje możliwość bezpiecznego 
zastosowania go w budownictwie w roli dodatku do betonu [16]. Inną metodą na usunięcie ołowiu jest 
zastosowanie procesu hydrometalurgicznego. Miyoshi et al. [17] prezentują udaną próbę eliminacji ołowiu 
z kruszonego szkła kineskopowego za pomocą metody hydrotermalnej z zastosowaniem wody w stanie 
podkrytycznym. Ostatnim etapem metody jest zanurzenie materiału w rozcieńczonym kwasie azotowym. 
Kolejną metodą (możliwą do zastosowania przy wykorzystaniu szkła w roli kruszywa do betonu) 
przedstawioną przez Romero et al. [18] jest zastąpienie części wody w mieszance przez roztwór biopolimeru 
przygotowany na bazie gumy guar oraz kwasu borowego. Zawarty w mieszance biopolimer wiąże część 
ołowiu i redukuje tym samym wypłukiwanie pierwiastka z gotowego elementu. Badany odciek z betonu 
zawierającego 20% szkła kineskopowego oraz biopolimer, spełnił założone przez naukowców wymagania 
dotyczące zawartości ołowiu w wodzie pitnej (poniżej 0,015 mg/L). W trakcie badań zauważono również, że 
ilość ołowiu wypłukiwanego z betonu zmniejsza się wraz ze zwiększeniem średnicy szkła kineskopowego 
[12].  

Prezentowany artykuł przedstawia badania wykonane na geopolimerze na bazie metakaolinu 
z dodatkiem kruszywa w postaci tłuczonego odpadowego szkła kineskopowego. Geopolimer uznawany jest 
za materiał stanowiący możliwą alternatywę dla betonu w przyszłości. Zagadnienie utylizacji szkła 
kineskopowego w betonie było wielokrotnie badane, dotychczasowe badania nie skupiały się jednak nad 
zastosowaniem tego odpadu w geopolimerze. W artykule przedstawiono badania wykonane na próbkach 
zawierających metakaolin i szkło kineskopowe w różnych proporcjach masowych. Zbadano również wpływ 
temperatury dojrzewania na wytrzymałość geopolimeru.  

Geopolimery stanowią klasę spoiw, powstałych w wyniku reakcji geopolimeryzacji zachodzącej 
pomiędzy materiałami zawierającymi glinokrzemiany, a odpowiednimi aktywatorami [19]. Proces 
powstawania geopolimeru na bazie metakaolinu można podzielić na trzy fazy: 1) roztwarzanie 
glinokrzemianowego prekursora poprzez i rozbicie wiązań Si-O-Si oraz Si-O-Al w cząsteczkach metakaolinu 
na jednostki SiO4 i AlO4 pod działaniem jonów wodorotlenkowych, 2) polikondensacja - częściowa orientacja 
i wewnętrzna restrukturyzacja prekursora oraz alkalicznych polikrzemianów; grupy SiO4 i AlO4 są połączone 
w zmienny sposób, tworząc amorficzny żel geopolimerowy 3) krzepnięcie całego systemu w nieorganiczną, 
trójwymiarową sieć. 
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Według badań [19], dojrzewanie próbek w podwyższonej temperaturze przyśpiesza roztwarzanie 
metakaolinu w fazie amorficznej, polimeryzację prekursorów i dehydrację wody we wczesnych fazach reakcji 
geopolimerowej, co prowadzi do przyśpieszenia polikondensacji i szybszego formowania stwardniałej 
struktury. Podwyższenie temperatury powoduje wzrost ilości roztworzonego prekursora w amorficznej fazie, 
co przyśpiesza formację twardej struktury, zwłaszcza w początkowych fazach procesu geopolimeryzacji. 
Podczas dojrzewania w temperaturze pokojowej (20°C) roztwarzanie cząstek metakaolinu przebiega wolno, 
równie wolno powstaje żel geopolimerowy, co sprawia, że geopolimer twardnieje długo. Przy zbyt wysokich 
temperaturach dojrzewania (80°C, 100°C), może dojść do sytuacji, kiedy cały proces geopolimeryzacji 
przebiega bardzo szybko. Prekursory Al uwolnione w trakcie roztwarzania są natychmiast wyłapywane 
i reagują. Proces twardnienia przebiega szybko. Może wtedy dojść do sytuacji, w której nieroztworzone 
cząsteczki metakaolinu zostają pokryte żelem geopolimerowym, co ogranicza dalsze roztwarzanie w fazie 
amorficznej, a to z kolei uniemożliwia przeistoczenie się całej mieszanki w twardą i zwartą strukturę. 

Wilgotność powietrza w jakiej dojrzewają próbki również nie pozostaje bez wpływu na strukturę 
geopolimeru oraz jego wytrzymałość. Badania [20] pokazały, że w strukturze próbek geopolimerowych 
dojrzewających w zbyt niskiej wilgotności (30%) powstają mikropęknięcia, które prowadzą do obniżenia 
wytrzymałości. Jako optymalna dla dojrzewania próbek we wspomnianym badaniu [20] została określona 
wilgotność 70%. Próbki dojrzewające w tej wilgotności uzyskały najwyższe wyniki wytrzymałości. Próbki 
dojrzewające w wilgotności 90% uzyskały znacząco niższą wytrzymałość. Powodem był najprawdopodobniej 
fakt, że przy wysokiej wilgotności powietrza, woda była zbyt wolno uwalniana z próbek na każdym procesie 
geopolimeryzacji po roztworzeniu prekursora, co doprowadziło do wolniejszego twardnienia struktury.  

2. Badania laboratoryjne 

Głównym celem badań było określenie wpływu temperatury dojrzewania na wytrzymałość 
geopolimerowych próbek na bazie metakaolinu z dodatkiem szkła kineskopowego. Wykonano 
prostopadłościenne beleczki o wymiarach 4x4x16 cm, które zostały poddane próbie wytrzymałości na 
zginanie, a później na otrzymanych połówkach próbek przeprowadzono badanie wytrzymałości na ściskanie. 
Całość przeprowadzono zgodnie z normą PN-EN 196-1:2016-07 [21]. 

2.1. Skład mieszanki 

Badaniu poddano próbki wykonane z trzech mieszanek zawierających różne proporcje masowe 
metakaolinu do kruszywa. Przeprowadzone poprzednio przez autorkę badania laboratoryjne wykazały, że 
próbki wykonane z tych konkretnych mieszanek osiągają w porównaniu z innymi wysoką wytrzymałość na 
ściskanie i na zginanie oraz cechują się małym odchyleniem standardowym wyników. We wzmiankowanych 
badaniach próbki dojrzewały jedynie w temperaturze 60°C. Wszystkie mieszanki zawierały metakaolin 
(materiał bazowy), tłuczone, odpadowe szkło kineskopowe (kruszywo), roztwór wodny wodorotlenku sodu 
oraz szkło wodne (aktywatory). Skład chemiczny metakaolinu został podany w tabeli (Tab. 1). 

Tabela 1. Skład chemiczny metakaolinu*. 

 SiO2 Al2O3 K2O TiO2 Fe2O3 CaO MgO H2O- Na2O P2O5 Cl 

[%] 53,12 42,24 0,73 0,64 0,45 0,44 0,26 0,22 0,09 0,03 0,02 

*Dane otrzymane od producenta: Astra Technologia Betonu 

Odpadowe rozdrobnione szkło kineskopowe stanowiło jedyny rodzaj kruszywa użyty przy produkcji 
próbek. Rys. 1 przedstawia jego krzywą przesiewu. W poprzednich badaniach podjęto próbę wykonania 
próbek geopolimerowych zawierających samo rozdrobnione szkło kineskopowe, aby sprawdzić, czy materiał 
reaguje z aktywatorami. Badanie pokazało, że użyte szkło nie wiąże samoistnie po połączeniu  
z aktywatorem. 
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Rys. 1. Krzywa przesiewu odpadowego rozdrobnionego szkła kineskopowego 

Składy poszczególnych mieszanek zaprezentowane zostały w Tab. 2. Nazwa każdej z mieszanek 
zawiera procentowy masowy stosunek metakaolinu do szkła kineskopowego.  

Tabela 2. Składy poszczególnych mieszanek geopolimerowych 

Mieszanka 
Ilość składnika  
w mieszance 

Metakaolin Kruszywo Szkło 
wodne 

Wodorotlenek 
sodu 

MS33/67 
[kg/m3] 657 1335 365 182 

[%] 25,9 52,6 14,4 7,2 

MS50/50 
[kg/m3] 898 898 449 225 

[%] 36,4 36,4 18,2 9,1 

MS60/40 
[kg/m3] 995 663 521 260 

[%] 40,8 27,2 21,4 10,7 

Roztwór wodny wodorotlenku sodu (stanowiący jeden z aktywatorów) został otrzymany w wyniku 
rozpuszczenia gotowych granulek w wodzie demineralizowanej. Ilość granulek została dobrana tak, aby 
otrzymać roztwór o stężeniu 10 mol/L. Aktywator został przygotowany na nie mniej niż 24 godziny przed 
wykonywaniem mieszanek. Drugi aktywator stanowiło szkło wodne o module molowym SiO2/Na2O  
w przedziale 2,4-2,6 oraz o minimalnej zawartości tlenków (SiO2&Na2O) nie mniejszej niż 39% (dane 
otrzymane od producenta: Z.Ch. „Rudniki” S.A.).   

2.2. Przygotowanie próbek 

Osobno odważono i zmieszano ze sobą aktywatory i składniki suche (metakaolin i szkło kineskopowe). 
Aktywatory mieszano ze sobą przez 5 minut. Później wszystkie składniki połączono, wymieszano  
i umieszczono gotową mieszankę w prostopadłościennych formach o wymiarach 4x4x16 cm. Próbki zostały 
przykryte. Dwie serie mieszanek dojrzewały w komorze klimatycznej w temperaturach kolejno 40°C i 60°C  
i wilgotności 40%. Trzecia seria dojrzewała w temperaturze pokojowej, również przykryta. Po 24 godzinach 
próbki dojrzewające w komorze klimatycznej zostały wyciągnięte i rozformowane. Rozformowano również 
próbki dojrzewające w temperaturze pokojowej. Przez pozostały czas wszystkie próbki dojrzewały  
w temperaturze pokojowej, przy wilgotności powietrza 25-30%. Badanie przeprowadzono po 7 dniach od 
dnia wykonania próbek. Przed badaniem wszystkie próbki zważono. Próbki dojrzewające przez pierwsze 
24 godziny w komorze klimatycznej miały gładką powierzchnię, nie zauważono żadnych pęknięć, ani rys, 
jedynie otwory pozostałe po drobnych pęcherzykach powietrza (Rys. 2). 
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Rys. 2. Przykładowe próbki dojrzewające w temperaturze  60°C (z lewej) i temperaturze 40°C (z prawej) 

Na powierzeni próbek dojrzewających cały czas w temperaturze pokojowej powstały zaś płytkie rysy  
i pęknięcia (Rys. 3). Najprawdopodobniej przyczyną był fakt, że w momencie rozformowania próbek (po  
24 godzinach) reakcje zachodzące w geopolimerze nie zostały jeszcze ukończone, a po rozformowaniu 
doszło do nagłej utraty wilgoci. Spodziewano się, że system pęknięć i rys może spowodować spadek 
wytrzymałości geopolimeru, zaburzając tym samym wyniki badania. Dla porównania przygotowano jeszcze 
jedną serię próbek, które dojrzewały cały czas w temperaturze pokojowej, zostały jednak rozformowane 
dopiero przed badaniem (po 7 dniach). Tym razem na próbkach nie powstały żadne rysy (Rys. 3).  

Rys. 3. Rysy na próbkach dojrzewających w temperaturze pokojowej rozformowanych po 24 godzinach  
(z lewej i w środku), próbki dojrzewające w temperaturze pokojowej, rozformowane w dniu badania 

(z prawej). 

2.3. Wyniki badań 

Wyniki badań wytrzymałości na zginanie i na ściskanie próbek geopolimerowych na bazie metakaolinu  
z kruszywem w postaci szkła kineskopowego przedstawiono na rysunkach: Rys. 4 i Rys. 5. Słupki diagramu 
reprezentują średnie wartości wytrzymałości próbek wykonanych z poszczególnych mieszanek, 
dojrzewających w różnych temperaturach. Dodatkowo nad słupkami diagramu podano dokładne wartości 
wyników uśrednionych dla danej serii. W górnej części każdego słupka zaznaczono czarnym odcinkiem 
zakres błędu występującego w badaniu. Górna kreska oznacza maksymalny, a dolna minimalny wynik 
uzyskany dla danej serii. Próbki dojrzewające w temperaturze pokojowej, rozformowane po 24 godzinach 
zostały oznaczone w legendzie jako 20°C (1), natomiast te rozformowane po 7 dniach jako 20°C (2). 

W przypadku zginania, widoczny jest monotoniczny przyrost wytrzymałości wraz ze wzrostem 
temperatury dojrzewania. Próbki dojrzewające w temperaturze pokojowej, rozformowane po 7 dniach 
uzyskały wytrzymałość większą niż próbki rozformowane po 24 godzinach, ale mniejszą niż próbki 
dojrzewające w wyższych temperaturach. Wyjątek stanowią próbki wykonane z mieszanki MS 33/67 
dojrzewające w temperaturze 60°C, które osiągnęły niższą wytrzymałość niż próbki dojrzewające 
w temperaturze 40°C oraz w temperaturze pokojowej rozformowane po 7 dniach. Nie znaleziono jasnej 
zależności między proporcją metakaolinu do kruszywa w mieszance, a wytrzymałością na zginanie. 
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Rys. 4. Wytrzymałość na zginanie próbek geopolimerowych po 7 dniach    

   
Rys. 5. Wytrzymałość na ściskanie próbek geopolimerowych po 7 dniach 

W przypadku wytrzymałości na ściskanie trudno jest określić widoczną zależność między temperaturą 
dojrzewania a rezultatami badań. Porównując ze sobą jedynie wyniki uzyskane przez próbki rozformowane 
po 24 godzinach, można zauważyć tendencję wzrostu wytrzymałości wraz ze wzrostem temperatury 
dojrzewania. W przypadku dwóch mieszanek jednak, rezultaty osiągnięte przez próbki dojrzewające 
w temperaturze 40°C były niższe od rezultatów próbek dojrzewających w temperaturze pokojowej, 
rozformowanych po 7 dniach. Dla pełnego obrazu zależności należałoby wykonać dodatkowe badania, 
w których próbki dojrzewające przez pierwsze 24 godziny w temperaturach 40°C i 60°C, po wyjęciu 
z komory klimatycznej nie byłyby rozformowane aż do dnia przeprowadzenia testów wytrzymałościowych. 
Gdyby jednak rozważać produkcję prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych z prezentowanych 
mieszanek, straty ekonomiczne wynikające z konieczności trzymania ich w formach przez dodatkowe 6 dni 
mogłaby nie zostać zrekompensowane przez ewentualny dodatkowy wzrost wytrzymałości. Zarówno 
w przypadku wytrzymałości na zginanie jak i na ściskanie, najwyższe wyniki uzyskały próbki wykonane 
z mieszanki MS 50/50, zawierającej 50% metakaolinu i 50% szkła kineskopowego. Badanie wykazało 
również, że próbki dojrzewające w temperaturze pokojowej rozformowane po 24 godzinach osiągają 
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znacznie niższe wytrzymałości na zginanie i na ściskanie niż próbki dojrzewające w takiej samej 
temperaturze, rozformowane tuż przed badaniem. 

Bezpośrednio przez wykonaniem badań wytrzymałościowych próbki zostały zważone. Dzieląc masę 
każdej próbki przez jej objętość uzyskano gęstość gotowego elementu geopolimerowego. Tab. 3 prezentuje 
średnie gęstości próbek wykonanych z poszczególnych mieszanek, dojrzewających w określonej 
temperaturze.  

Tabela 3. Średnie gęstości próbek 

Mieszanka 
Średnie gęstości próbek wykonanych z różnych mieszanek, 
dojrzewających w poszczególnych temperaturach [kg/m3] 

 20°C (1) 20°C (2) 40°C 60°C 

MS 33/67 2230 2300 2100 2090 

MS 50/50 2030 2170 2010 2040 

MS 60/40 1980 2070 1900 1880 

Gęstość maleje wraz ze wzrostem temperatury dojrzewania, przy czym w przypadku wszystkich 
mieszanek jest największa dla próbek dojrzewających w temperaturze pokojowej, rozformowanych po  
7 dniach. Jednocześnie gęstość rośnie wraz ze wzrostem zawartości szkła kineskopowego w mieszance. 
Spadek gęstości wraz ze wzrostem temperatury dojrzewania jest związany z większą zawartością 
cząsteczek wody w próbkach dojrzewających w niższej temperaturze. Fakt, że zmiana gęstości jest 
związana ze zmianą wilgotności potwierdza to, że próbki, w których z powodu nierozformowania 
uniemożliwiono swobodny przepływ wilgoci, aż do momentu wykonania badania miały najwyższą gęstość. 
Nie można jednak wykluczyć, że zmiana gęstości jest związana również ze zmianami w strukturze próbek 
dojrzewających w różnych temperaturach. Do jednoznacznego ustalenia tych zależności niezbędne byłoby 
wykonanie dalszych pomiarów.  

Otrzymane wyniki można porównać z rezultatami zaprezentowanymi w literaturze. Wzrost wytrzymałości 
geopolimeru na bazie metakaolinu wraz ze wzrostem temperatury dojrzewania został zarejestrowany między 
innymi przez Bing-hui et al. [19] i Ekaputri et al. [22]. W obu przypadkach próbki dojrzewały w podwyższonej 
temperaturze przez 24 godziny. Nie zanotowano jednak wyraźnego wpływu temperauty dojrzewania na 
gęstość próbek [22]. Zauważono dodatkowo, że próbki dojrzewające w temperaturze pokojowej osiągają 
znacznie niższe wyniki niż próbki dojrzewające w wyższych temperaturach [19]. Wytrzymałość na ściskanie 
spada dla próbek dojrzewających w temperaturze wyższej niż 80°C [19]. Inne zależności zostały 
zanotowane przez Rovnanik [23], przy czym w tym doświadczeniu próbki dojrzewały w podwyższonych 
temperaturach maksymalnie przez 4 godziny. W badaniu wykonanym po 7 dniach najniższą wytrzymałość 
na ściskanie i zginanie otrzymały próbki dojrzewające w 10°C, wyższą, podobną wytrzymałość próbki 
dojrzewające w 60°C i 80°C natomiast najwyższą próbki dojrzewające w 20°C i 40°C. W badaniu 
wykonanym po 28 dniach wysoką, prawie taką samą wytrzymałość uzyskały próbki dojrzewające w 10°C, 
20°C i 40°C, zaś wytrzymałość próbek dojrzewających w wyższych temperaturach była znacznie niższa [23]. 
Rovnanik zanotował spadek gęstości wraz ze wzrostem temperatury dojrzewania.  

3. Podsumowanie 

W powyższym artykule przedstawiono badania wpływu temperatury dojrzewania na wytrzymałość 
geopolimeru na bazie metakaolinu z dodatkiem kruszywa w postaci odpadowego rozdrobnionego szkła 
kineskopowego. Badania przeprowadzono po 7 dniach na próbkach wykonanych z mieszanek 
zawierających metakaolin i szkło kineskopowe w proporcji masowej 33:67, 50:50 i 60:40. Badania wykazały, 
że biorąc pod uwagę kryterium wytrzymałości na ściskanie i zginanie próbek wykonanych z prezentowanych 
mieszanek, mogą one służyć jako materiał do tworzenia elementów konstrukcyjnych. W badaniach 
zauważono, że wytrzymałość wzrasta wraz ze wzrostem temperatury dojrzewania przy założeniu, że 
wszystkie próbki są rozformowywane po 24 godzinach. Próbki dojrzewające w temperaturze pokojowej 
rozformowane po 7 dniach uzyskały dużo wyższe wyniki niż próbki dojrzewające w tej samej temperaturze 
rozformowane po 24 godzinach. Ponadto na próbkach dojrzewających w temperaturze pokojowej, 
rozformowanych po 24 godzinach zauważono płytkie rysy i pęknięcia. Gęstość mieszanek rosła wraz ze 
wzrostem zawartości szkła kineskopowego w mieszance, malała zaś wraz ze wzrostem temperatury 
dojrzewania. Interesującym wynikiem jest wysoka wytrzymałość próbek dojrzewających w temperaturze 
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pokojowej, rozformowanych po 7 dniach, która jest sygnałem, że geopolimer niedojrzewający 
w temperaturach podwyższonych również może być rozważany jako materiał do budowy elementów 
konstrukcyjnych. 
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1. Wprowadzenie 

Pożar od zawsze stanowił poważne zagrożenie dla konstrukcji. Wpływa on na nośność elementów 
konstrukcyjnych budynku. Niekontrolowane spalanie wydziela ciepło, które zwiększa temperaturę elementu 
i obniża jego cechy wytrzymałościowe. 

Pożar jest zjawiskiem niekontrolowanym przez co ustalenie charakterystycznych właściwości wszystkich 
pożarów jest praktycznie niemożliwe. W tym celu zostały zaproponowane tzw. krzywe pożarów, które 
przedstawiają w jaki sposób może rozwijać się temperatura. Krzywe te są jednak oparte na starych 
metodach nagrzewania. Obecnie wykorzystuje się je jedynie przy określaniu klasy odporności ogniowej. 
Podstawową krzywą pożarową jest tzw. krzywa standardowa temperatura-czas, która wyraża się wzorem: 

𝜃𝑔 = 20 + 345𝑙𝑜𝑔10(8𝑡 + 1) 

Dodatkowo Eurokod 2-1-2[1] podaje możliwość wykorzystania innych krzywych np. krzywa 
węglowodorowa. 

Reakcja konstrukcji żelbetowych na ogień jest odmienna od reakcji konstrukcji innego typu, np. 
stalowych. W przypadku niezabezpieczonych konstrukcji stalowych, elementy nośne nagrzewają się szybko, 
temperatura w całym przekroju jest zbliżona, a stal z którego wykonane są elementy, szybko się 
uplastycznia. W konstrukcjach żelbetowych, z uwagi na masywne przekroje, elementy nagrzewają się 
stopniowo przez co czas wymagany do uplastycznienia stali zbrojeniowej jest istotnie wydłużony. 
Nagrzewanie przekroju konstrukcji żelbetowej zależy od wielu czynników min. wymiarów poprzecznych, 
rodzaju kruszywa czy współczynnika przewodzenia ciepła λ, którego wartość jest kilkukrotnie mniejsza niż 
w przypadku stali.  

2. Cel pracy 

Celem referatu jest określenie temperatury krytycznej Θcritstali zbrojeniowej dla danych zawartych 
w tablicy 5.5 Eurokodu 2-1-2[1]. Temperatura w przekroju do Θcrit została obliczona w oparciu 
o uproszczone metody zaproponowane przez Kodura et al. [2]. 

3. Analiza termiczna na poziomie przekroju 

Ciepło transportowane jest za pomocą konwekcji, promieniowania oraz przewodzenie. 
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a. Konwekcja polega na ogrzewaniu elementu poprzez samoistny i swobodny ruch cząstek płynu. 

b. Promieniowanie to z kolei emisja fal elektromagnetycznych charakterystyczna dla wszystkich 

materiałów, których temperatura jest wyższa od temperatury zera bezwzględnego. 

c. Natomiast przewodzenie ciepła polega na przekazywaniu energii ruchu cząstek poprzez 

bezpośredni kontakt.  

Z wyżej wymienionych sposobów transportu ciepła, w ciałach stałych dominuje przewodzenie. Zostało 
ono przedstawione zgodnie z prawem Fourier’a, którego empiryczny wzór wygląda: 

𝑞𝜆 = −𝜆(𝜃) ∗
𝛥𝜃

𝛥𝑥
 

dla przepływu jednowymiarowego, jednakże w rzeczywistości mamy do czynienia z przepływem 

trójwymiarowym, który z kolei wyraża się wzorem: 

 

𝑞𝜆 = −𝜆(𝜃) ∗ 𝛻(𝜃)                     𝛻=(
𝜕

𝜕𝑥
;
𝜕

𝜕𝑦
;
𝜕

𝜕𝑧
) 

gdzie 𝑞𝜆 oznacza gęstość strumienia ciepła, 𝜆 współczynnik przewodzenia ciepła, a 𝜃 oznacza temperaturę. 

W celu otrzymania informacji na temat ilości ciepła dostarczanego do elementu, a co za tym idzie 
określenie równania bilansu energetycznego, gęstość strumienia ciepła należy przemnożyć przez pole 
przekroju elementu oraz czas, w którym dostarczana jest energia.  O ile dla przepływu jednowymiarowego 
nie stanowi to trudności, o tyle dla przepływu trójwymiarowego zagadnienie przedstawia się jako równanie 
różniczkowe. Równanie to zostało nazwane Równaniem przewodzenia ciepła Fouriera-Kirchoffa i wyraża się 
następującym wzorem: 

𝜌(𝜃)𝑐𝑝(𝜃)
𝑑𝜃

𝑑𝑡
− 𝛻 ∗ (𝜆(𝜃)𝛻𝜃) − 𝑞𝑣 = 0 

Aby rozwiązać równanie różniczkowe należy wykorzystać warunki początkowe oraz warunki brzegowe.  

Warunkiem początkowym jest założenie, że na początku ogrzewania elementu (pożaru), temperatura 
jest stała.  

𝜃(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) = 𝜃0 

Warunkiem brzegowym jest ustalenie temperatury na brzegu konstrukcji lub zdefiniowanie gęstości 
strumienia ciepła. 

𝜃(𝑡)|𝛤𝜃 = 𝜃𝐵(𝑡)                           𝑛𝑞|𝛤𝐵 = −𝑞𝐵(𝑡) 

W analizie konstrukcji poddanej oddziaływaniu pożarowego qBokreśla się przez prawo Newtona oraz 
prawo Stefana- Boltzmana.  

𝑞𝑘 = 𝛼𝑘(𝜃𝑓 − 𝜃𝑠) 

𝑞𝑟 = 𝛷𝜀𝑠𝜀𝑓𝜎𝑆𝐵[(𝜃𝑓 + 273)4 − (𝜃𝑠 + 273)4] 

gdzie 𝑞𝑘,𝑞𝑟oznacza gęstość strumienia ciepła przekazywanego przez konwekcję i promieniowanie, 𝜃𝑓 

jest temperaturą pożaru,𝜃𝑠jest temperaturą powierzchni, 𝛼𝑘 jest współczynnikiem przekazywania ciepła 

przez konwekcję, Φjest współczynnikiem zacienienia, a εs, εf, σSBjest odpowiednio emisyjnością powierzchni 

elementu, emisyjnością pożaru oraz stałą Stefana- Boltzmana. 

Na podstawie tak sformułowanych wzorów możemy dokonać analizy termicznej przekroju żelbetowego. 
Ze względu na dużą ilość zmiennych najdokładniejsze wyniki pozyskamy z analizy obliczeniowej metody 
elementów skończonych. Jednak w praktyce inżynierskiej wykorzystywane jest podejście uproszczone, 
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oparte o wzory algebraiczne, służące do obliczania temperatury w przekroju, z uwagi na skrócenie czasu 
określania temperatury oraz akceptowalną różnicę wyników końcowych. 

Na podstawie artykułu [2] różnica pomiędzy temperaturą otrzymaną z obliczeń uproszczonych, 
a temperaturą otrzymaną za pomocą szczegółowej analizy metody elementów skończonych, jest wartością 
zmienną. Różnica wyników rośnie wraz ze spadkiem temperatury. Na poziomie 100-300ºC różnica ta może 
wynieść ponad 50%. Jednakże zakres tych temperatur nie jest niebezpieczny dla konstrukcji i nie jest on 
uwzględniany. Dopiero na poziomie temperatury ok. 500ºC różnica pomiędzy wynikami wniesie mniej niż 
10%, co jest kluczowe do określenia lokalizacji zbrojenia. 

W celu ustalenia temperatury w przekroju stosuje się metodę Wickstrom’a. Zaproponowane przez niego 
wzory określają temperaturę w punkcie na podstawie współrzędnych punktu oraz przedziału czasowego.  

𝜃𝐶 = 𝜂𝑊 ∗ 𝜂𝑋 ∗ 𝑇𝑓                                      dla modelu 1D 

𝜃𝐶 = [𝜂𝑊(𝜂𝑋 + 𝜂𝑌 − 2𝜂𝑋𝜂𝑌) + 𝜂𝑋𝜂𝑌]𝑇𝑓       dla modelu 2D 

Gdzie Tf jest temperaturą pożaru, ηXi ηY są współczynnikami przenikania ciepła indukowanego przez 
każdą ze stron narażoną na działanie ognia i wyrażają się wzorami 

𝜂𝑋 = 0.18 ∗ 𝑙𝑛(𝑡ℎ/𝑥
2) − 0.81 

 𝜂𝑌 = 0.18 ∗ 𝑙𝑛(𝑡ℎ/𝑦
2) − 0.81. 

Natomiast ηW jest stosunkiem temperatury betonu na powierzchni elementu i temperaturą ognia 
wyrażone wzorem 

𝜂𝑊 = 1 − 0.0616 ∗ 𝑡ℎ
−0.88. 

Jednakże wzory te nie uwzględniają rodzaju kruszywa zastosowanego do produkcji mieszanki 
betonowej oraz nowszych rodzajów betonów o wysokiej wytrzymałości. Aby otrzymać wyniki zbliżone do 
rzeczywistości, należy zastosować wzory Kodur et al. [2], która jest zmodyfikowaną wersją metody 
Wickstrom’a uwzględniając dodatkowo współczynniki związane z analizą regresji oraz rodzajem kruszywa.  

Wzory metody Kodur et al. [2] przedstawiają się w następujący sposób: 

𝜃𝑍 = 𝑐1 ∗ 𝜂𝑍 ∗ (𝑎𝑡
𝑛)                                           dla modelu 1D 

𝜃𝑌𝑍 = 𝑐2 ∗ [𝑏1 ∗ 𝜂𝑍 ∗ 𝜂𝑌 + 𝑏2(𝜂𝑍+𝜂𝑌) + 𝑏3](𝑎𝑡
𝑛) dla modelu 2D 

gdzie 𝑎𝑡𝑛 jest temperaturą elementu przy standardowym narażeniu ogniowym. Wartości te są stałe, jednak 

norma niemiecka podaje wartości zaniżone. Natomiast 𝜂𝑍,𝜂𝑌 są współczynnikami przenikania ciepła 

wynikające z kierunku poziomego i pionowego i wyrażają się wzorem: 

𝜂𝑍 = 𝑎1 ∗ 𝑙𝑛(
𝑡

𝑧1.5
) + 𝑎2 ∗ √𝑧 + 𝑎3 

𝜂𝑌 = 𝑎1 ∗ 𝑙𝑛(
𝑡

𝑦1.5
) + 𝑎2 ∗ √𝑦 + 𝑎3 

współczynniki 𝑎1,𝑎2,𝑎3,𝑏1,𝑏2,𝑏3 są współczynnikami które należy prześledzić w analizie regresji. 

Współczynniki c1,c2są uzależnione od typu zastosowanego kruszywa w elemencie betonowym oraz 
rodzaju betonu (zwykły, BWW). 

Wartości tych współczynników zostały podane w pracy Kodur et al. [2]. 
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4. Wytyczanie temperatury krytycznej elementów belkowych w metodzie tablicowej 

W niniejszym referacie przeanalizowano wartości temperatury krytycznej stali zbrojeniowej dla 
warunków konstrukcyjnych zawartych w Eurokodzie 2-1-2[1] tabela 5.5.  

Obliczenia te zostały wykonane przy pomocy uproszczonej metody Kodur et al. [2]. Jak można 
zauważyć, wartości zawarte w drugiej kolumnie nie mogą być spełnione, ze względów konstrukcyjnych. 
Dlatego też analizę rozpoczniemy od trzeciej kolumny.  

Zgodnie z Eurokodem [1], tabela została opracowana na podstawie założeń: 

- zastosowano kruszywo krzemianowe 

- naprężenie stali w czasie pożaru𝜎𝑠.𝑓𝑖 = 0.6𝑓𝑦𝑑 

- obliczeniowy efekt oddziaływań w czasie pożaru𝐸𝑑.𝑓𝑖 = 0.7𝐸𝑑 

- współczynnik bezpieczeństwa 𝛾𝑠 = 1.15 
- temperatura krytyczna stali zbrojeniowej 𝜃𝑐𝑟 = 500℃ 

 

 
Rys. 1 Tablica 5.5 EC 1992-1-2 przedstawiająca minimalne wymiary i odległości osiowe prętów 

zbrojeniowych w belkach żelbetowych 

Obliczenia zostały przeprowadzone dla następujących konfiguracji zbrojenia: 

 

a. R 30  

 
- wariant 30.2 
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b. R 60 

 
                                   - wariant 60.2                            - wariant 60.3 

c. R 90 

    
                                 - wariant 90.2                                     - wariant 90.3 

d. R 120 

   
         -                    wariant 120.2                                       - wariant 120.3 

 
                                              -                 wariant 120.4 

e. R 180 

 
                      - wariant 180.2                                             - wariant 180.3 

 
                          - wariant 180.4                                          - wariant 180.5 

f. R 240 

 

 
                      - wariant 240.2                                              - wariant 240.3 

 
                         - wariant 240.4                                            - wariant 240.5 
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Wyniki obliczeń dla wyżej wymienionych przypadków zestawiono w tabeli 1 

Tabela 1 Wyniki analizy termicznej przekrojów 

Standardowa 
odporność 
ogniowa 

Wymiary 
minimalne 

[mm] 

Wariant 
.2 

Wariant 
.3 

Wariant 
.4 

Wariant 
.5 

R 30 𝑏𝑚𝑖𝑛=120 a=20 474.58℃    

R 60 𝑏𝑚𝑖𝑛=160 a=35 509.77℃ 483.42℃   

R 90 𝑏𝑚𝑖𝑛=200 a=45 547.47℃ 517.26℃   

R 120 𝑏𝑚𝑖𝑛=240 a=60 538.47℃ 506.33℃ 504.18℃  

R 180 𝑏𝑚𝑖𝑛=300 a=70 607.70℃ 569.16℃ 565.56℃ 554.55℃ 

R 240 𝑏𝑚𝑖𝑛=350 a=80 650.4℃ 607.93℃ 595.37℃ 588.46℃ 

Otrzymane wyniki w większości przypadków przekraczają wartość zakładanej temperatury krytycznej. 
Fakt ten może początkowo poddać w wątpliwość słuszność tabeli. Jednakże należy zaznaczyć, iż wyniki 
otrzymane z metod uproszczonych  są ostateczne.   

Szacowane wyniki temperatury otrzymane z uproszczonych metod obliczeniowych są obarczone 
błędem na poziomie ok. 10%.Dlatego też kolorem pomarańczowym zaznaczono wartości, które 
przewyższają wartość 500ºC, lecz mieszczą się w wymaganej tolerancji.  

Jednakże dla odpornści ogniowej R 180 i R 240 wartości temperatury przekraczają wartość błędu na 
poziomie 10%. Może to oznaczać, że dla tych wartości tabela 5.5 Eurokodu 2-1-2, może nie być 
konserwatywna. 

Aby zweryfikować słuszność otrzymanych wyników, należałoby porównać je z wynikami metod bardziej 
szczegółowych, takich jak wynikami z badań laboratoryjnych czy otrzymanymi z metody elementów 
skończonych MES.  

5. Podsumowanie i wnioski 

Temperatura krytyczna zbrojenia Θcrit w większości przypadków, przekracza 500ºC. Oznacza to, że dla 
rozkładu temperatury według metody Kodur et al. [2] współczynnik redukcyjny stali jest mniejszy niż 
zakładany w Eurokodzie 2-1-2 [1]. Stąd można wyciągnąć wniosek, iż zalecenia tablicowe mogę być 
niekonserwatywne. Autor niniejszego referatu jest świadomy, że powyższy wniosek jest słuszny jedynie dla 
uproszczonej metody szacowania temperatury w zbrojeniu. Jednakże w tabeli wyników końcowych, 
pojawiają się wartości przekraczające szacowany błąd obliczeniowy. W celu ostatecznej weryfikacji zaleceń 
tablicy 5.5 należy przeprowadzić pełną symulację przewodzenia ciepła w każdym z typów przekrojów. 
Symulację tą można przeprowadzić z wykorzystaniem metody MES.   
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MODEL MOSTU ROZKŁADANEGO O SKRATOWANIU HARMONIJKOWYM  

MODEL OF A FOLDING HARMONIC BRIRGE    

Słowa kluczowe: most, konstrukcja ruchoma, analiza MES, wizualizacja 

1. Modelowanie konstrukcji mostowych 

Architektura mostów w dzisiejszych czasach dąży głownie do poszukiwania oryginalnych i efektownych 
rozwiązań. Elementy te stanowią punkty charakterystyczne danych miejsc. Kwestie ekonomiczne odsuwane 
są na boczny tor. Ważna jest również swoboda kształtowania oraz odejście od „kanonów statyki”. Liczy się 
prestiż przez co przy projektowaniu często odchodzi się od typowych przęseł z blachownicowych belek 
pełnościennych (drewnianych, stalowych, żelbetowych). One są stosowane tylko w przypadkach gdy kwestia 
architektoniczna stanowi drugi plan, a stawia się na najbardziej korzystne pod względem ekonomicznym 
rozwiązaniem zadania. W wykonywanych obiektach coraz częściej stosuje się rury stalowe. Wszystkie 
detale modelu są dokładnie dopracowywane, żeby idealnie pasowały do całości charakteru konstrukcji 
(poręcze, oświetlenie, mała architektura, elementy towarzyszące tj. np. ławki) [5]. 

2. Ogólny zamysł konstrukcji 

Most został zaprojektowany jako model, będący połączeniem dziedzin: budownictwa i mechaniki. 
Zestawienie ze sobą tych dwóch dziedzin, pozwoliło stworzyć konstrukcję o charakterze ruchomym. Właśnie 
pojęcie ruchu, które jest tutaj szczególnie zaakcentowane powoduje, że cały pomysł jest innowacyjny, 
głównie ze względu na fakt, iż w budownictwie złotą zasadą jest stwierdzenie dotyczące zachowania 
stateczności konstrukcji, a w tym projekcie nie zostało ono zachowane. Jeśli mowa o moście ruchomym, 
pierwszym nasuwającą się kwestią jest to, jak bardzo skomplikowaną budowę ma model. Otóż, cała 
konstrukcja modelu przyjmuje postać najprostszą, w miarę możliwości konstrukcyjnych. Most jest wprawiany 
w ruch za pomocą skratowań harmonijkowych, będących parami kinematycznymi, czyli pojedynczymi 
ciałami, ale ten temat będzie jeszcze poruszony w dalszej części referatu. 

3. Budowa mostu 

Projektowanie zapoczątkowane było od stworzenia modelu w mniejszej skali, ze względu na 
skomplikowany charakter obliczeń statycznych i dynamicznych . Początkowe analizy przeprowadzone 
zostały na postawie koncepcji składającej się z 8 segmentów. Jeden element ma wymiary 1x1m. Elementy 
nośne – czyli skratowanie harmonijkowe, zbudowane jest ze stali. Podłoga jest drewniana i nie stanowi 
elementu nośnego, więc jej wypływ na obliczenia nie jest znaczący. Ogniwem nieruchomym całej konstrukcji 
jest podest, będący na stałe związany z podłożem. W jego skład wchodzą bezpośrednio pylony oraz 
zaczepy pozwalające na odpowiednie przymocowanie do nich siłowników liniowych. Siłowniki liniowe 
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wykonują ruch pionowy, zgodnie z kierunkiem zamocowania pylonów. Są one połączone z prętami, które 
poruszają się wraz z ruchem siłownika wzdłuż pylonów. Wewnątrz pylonu znajduję się szyna, wzdłuż której 
porusza się tłok siłownika, za pomocą specjalnie zaprojektowanej rolki. Siłowniki za pomocą połączenia 
przegubowego łączą się z prętami. Natomiast pręty łączą się ze sobą również za pomocą przegubów, co 
docelowo daje efekt skratowania harmonijkowego. Owe połączenia przegubowe występują w górnej i dolnej 
części skratowania. W jego środkowej części, pręty łączą się ze sobą za pomocą połączeń śrubowych. W 
dolnej części skratowania występuje podłoga, która również posiada zdolność ruchu, dzięki współpracy ze 
skratowaniem. Dzięki tej możliwości podłoga jest całkowicie ukrywana między prętami harmonijkowymi, po 
całkowitym złożeniu konstrukcji. Podłoga jest układem kratownicowym. Jej konstrukcja pomaga modelowi 
zachować większą sztywność układu. W skrajnych częściach podestu znajdują się specjalnie 
zaprojektowanie ograniczniki, pozwalające na zablokowanie podłogi, aby finalnie jej rozłożenie odbywało się 
w pełni, tylko w płaszczyźnie poziomej. W górnej części skatowania, w miejscu łączenia się skratowań 
zostały zaprojektowane dodatkowo stężenia górne (nie widać ich na zdjęciach załączonych w referacie 
ponieważ rendery dotyczą modelu w mniejszej skali, gdzie te stężenia nie zostały zastosowane).  

 

 
Rys.1. Wizualizacja uproszczonego modelu w różnych etapach rozłożenia  
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Mamy w planach przeprowadzenie analizy na madelu 150 m. Gabaryty konstrukcji pozwalają na to, aby 
stanowił on realną przeprawę przez rzekę. Konstrukcja wykonana w całości ze stali powoduję, że całość ma 
ogromny ciężar, co za tym idzie wykonanie na całej długości modelu powtarzających się skratowań 
harmonijkowych spowoduje bardzo niekorzystne wyniki analiz konstrukcji.  W związku z tym faktem, wraz 
z oddaleniem się od brzegu rzeki, przekroje poprzeczne prętów skratowania maleją. Całość konstrukcji 
podzielona jest na dwie oddzielne części, stanowiące dwa osobne układy konstrukcyjne. Obie części 
spotykają się na środku rzeki i łączą za pomocą specjalnie zaprojektowanego połączenia, spajającego dwa 
układy w jedną całość. Właśnie głównie ze względu na połączenie dwóch segmentów ze sobą, konieczne 
jest zmniejszenie przekrojów wraz od długością mostu, aby jego konstrukcja nie była zbyt ciężka i żeby 
ugięcia pionowe nie były duże (żeby pozwalały na bezproblemowe połączenie się tych końców mostu). 
Przedzielenie konstrukcji jest konieczne ze względu na jej długość, ciężar oraz zastosowanie. 

W pełnej wersji konstrukcji (czyli mostu o rozpiętości 150m) zaprojektowana została dodatkowo m.in. 
balustrada, oczywiście zgodnie z wszystkimi wymaganiami związanymi z projektowaniem kładek dla 
pieszych.  

 
Rys.2. Widok uproszczonej formy mostu   

4. Ujęcie projektu mostu w kontekście łańcucha kinematycznego 

Wszystkie elementy czyli tzw. człony utrzymują wzajemne ruchowe stosunki, tworząc tzw. pary 
kinematyczne, pozwalające na ruch względem siebie. Z definicji, para kinematyczna ma tylko jeden stopień 
swobody, co jest związane z obecnością przegubu, dlatego mówimy o zespole ruchu liniowego. Człony 
definiują między sobą ograniczenia, tworząc odpowiednie więzy geometryczne. Elementy połączone są ze 
sobą za pomącą pewnych powierzchni przez co klasyfikują się jako „niższe pary kinematyczne”. Całość 
konstrukcji wykonuje ściśle określony ruch, związany z przemieszczeniem poszczególnych segmentów 
mostu według zadanej trajektorii. Pary kinematyczne połączone szeregowo, tworząc tzw. łańcuch 
kinematyczny [4].  Most, będący tematem tego referatu jest interpretowany jako płaski łańcuch 
kinematyczny, ze względu na to, że wszystkie pary kinematyczne poruszają się odpowiednio 
w płaszczyznach będących płaszczyznami równoległymi do płaszczyzny kierującej. Jest to również łańcuch 
zamknięty ponieważ wszystkie elementy składowe połączone są ze sobą ściśle w jedną całość i ruch całej 
konstrukcji jest zakończony definitywnie w jednym, konkretnym miejscu[1],[2],[3]. 
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Rys.5. Schemat analizowanego łańcucha kinmatycznego 

5. Analiza konstrukcji przy pomocy programów obliczeniowych - MES 

Zasadniczy element projektu obejmuje obliczenia statyczne związanych z zapewnieniem odpowiednich 
warunków konstrukcyjnych. Dzięki ciągłej kontroli reakcji obiektu  na zastosowanie różnych rozwiązań 
możliwe było uzyskanie zadowalających efektów oraz wyników. Konstrukcja mostu została poddana 
weryfikacji przy pomocy programów obliczeniowych wykorzystujących Metodę Elementów Skończonych. Ze 
względu na złożoność procesu analizy, koniecznym było przeprowadzenie jej etapami. Najmniej dokładne 
analizy uzyskaliśmy poprzez stworzenie modelu za pomocą punktów i linii, którym nadaliśmy odpowiednie 
parametry geometryczne oraz cechy materiałowe. Przeprowadzenie takiej analizy jest najmniej 
absorbującym zasoby sprzętowe, a co za tym idzie najszybsze. Dało nam to ogólny pogląd na odpowiedź 
konstrukcji na takie czynniki jak obciążenie stałe, obciążenie zmienne, obciążenie dynamiczne, wpływ 
dobranych materiałów oraz przekroju oraz szeregu wielu innych czynników, które miały wpływ na 
użytkowalność konstrukcji. Dzięki uzyskanym ogólnym analizom uproszczonym mogliśmy przystąpić do 
dokonania analiz przy użyciu elementów powierzchniowych. Są one zdecydowanie bardziej wymagające 
oraz złożone, z czym wiążą się również wyraźnie dokładniejsze wyniki, jak i również większa liczba 
parametrów dla danego elementu. Absorbowały one bardzo dużą ilość czasu, w związku z czym 
postanowiliśmy dobrać najbardziej racjonalną gęstości siatki pozwalającą na efektywną pracę. Udało nam 
się również przyśpieszyć proces obliczeniowy dzięki podziałowi siatkowanych elementów na obszary, 
regiony które poddane były największym odkształceniom i działaniom sił, zostały zmodelowany w sposób 
szczegółowy gęstym siatkowaniem, natomiast obszary nie poddane znaczącym naprężeniom zostały 
zasiatkowane w sposób rzadszy. Obszary konstrukcji najbardziej narażone na zniszczenie zostały obliczone 
w sposób objętościowy, co z kolei absorbowało największą ilość czasu, kosztem najdokładniejszych 
wyników analiz.  

6. Rozkład momentów gnących w ustroju nośnym konstrukcji  

Przeprowadzona analiza ukazała jak rozkładają się momenty gnące działające w płaszczyźnie 
skratowania harmonijkowego od ciężaru własnego konstrukcji podczas rozkładania.  Do wstępnej analizy 
statycznej przyjęto układ jednostronnie podparty przegubowo, gdyż jest on najbardziej niekorzystny dla 
konstrukcji. Decyduje o tym duży wysięg konstrukcji, a w rezultacie duże wartości momentów gnących. 
Dzięki analizie statycznej udało się zlokalizować miejsca, w których konstrukcja jest najbardziej narażona na 
działanie sił wewnętrznych. Największe momenty gnące pojawiają się w pierwszych segmentach, stopniowo 
malejąc wraz z odległością od podpór. Najbardziej narażonymi elementami są sworznie, łączące 
poszczególne części skratowania harmonijkowego. Docelowo most będzie składał  się z dwóch takich części 
połączonych ze sobą. Wówczas największe momenty wystąpią na środku. Szczegółowa analiza tego 
przypadku została tymczasowo pominięta, ze względu na wciąż dopracowywane połączenie między 
rozkładanymi układami konstrukcyjnymi. Wstępnie wykazano, że kiedy złączymy rozsuwane z dwóch 
brzegów skratowanie konstrukcji, uzyskujemy największe momenty gnące na środku konstrukcji, czyli na 
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końcach każdego z modeli. Jest to bardzo istotna uwaga, ponieważ gdybyśmy poddali konstrukcję 
optymalizacji tylko ze względu na największe momenty przy podporze, wówczas osłablibyśmy końcowe 
segmenty, które z kolei z fazie całkowitego rozłożenia oraz złączenia są najbardziej niekorzystnie obciążone. 
Oznacza to, że konstrukcja nie może zostać osłabiona zarówno w pierwszych skratowaniach, jak 
i końcowych. Jedyną operacją, która nie będzie miała negatywnego wpływu na wytrzymałość konstrukcji, jest 
ewentualne dobranie innej geometrii dla skratowań pomiędzy początkowymi, a końcowymi elementami 
konstrukcji. Pozwoli nam to zredukować ciężar własny mostu, a co z tym idzie zmniejszy momenty gnące 
w poszczególnych prętach. 

 
Rys.3. Analiza rozkładu momentów gnących w stanie rozłożonym, jednostronnie podpartym przegubowo 

7. Rozkład sił gnących w ustroju nośnym konstrukcji  

Z analiz również odczytano, jakie siły zginające w płaszczyźnie FZ działają na konstrukcję oraz jaki jest 
ich rozkład. Zauważono analogię pomiędzy prętami obarczonymi największym momentem, a siłą gnącą.            
Z odczytanych wyników uzyskano nie tylko deformacje konstrukcji, ale również wartości poszczególnych sił            
w badanych elementach. Dzięki temu jesteśmy w stanie przeanalizować rezultaty otrzymane z obliczeń 
programu, do własnych, niezależnych kalkulacji. Z otrzymanego rozkładu sił gnących widać, że konstrukcje 
jest poddana symetrycznym obciążeniom. Te same pręty w dalszej części konstrukcji poddane są takim 
samym rodzajom sił, jednakże ze zmniejszoną wartością.  

 
Rys.4. Siły FZ w prętach w stanie rozłożonym, wolnowiszącym jednostronnie  
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8. Wizualizacja 

Nieodłącznym elementem projektu jest wizualizacja koncepcji. Umożliwia ona zobrazowanie idei 
potencjalnym inwestorom jak i również pomaga dostrzec projektantom wady oraz słabsze punkty modelu. 
Wizualizację wykonano w programie Autodesk INVENTOR. Został on wybrany z powody przystępnego 
i prostego interfejsu. Silnikiem renderucjącym w inventorze jest „Mental Ray”. Został on stworzony przez 
firmę Mental Images. Główną zaletą Mental Raya jest tak tak zwany „Ray Tracing” czyli technika 
generowania fotorealistycznych  obrazów scen trójwymiarowych. Zastosowany algorytm opiera się o analizie 
wstecznego biegu promieni świetlnych. Takie postępowanie pozwala na określenie kolorów poszczególnych 
pikseli tworzących obraz trójwymiarowy. Wadą takiego algorytmu jest nierealistyczne generowanie 
pochłaniania, rozpraszania i częściowych odbić światła przez obiekty. Mimo to w połączeniu z tzw. „Global 
Illumination” czyli modelem który umożliwia oświetlenie obiektów nie tylko ze światła pochodzącego od 
źródła ale również promieniami odbitymi, daje zadowalający efekt fotorealistyczny. Dużym mankamentem 
Mental Raya jest zapotrzebowanie na dużą moc obliczeniową. Przykładowo poglądowa wizualizacja mostu 
nad kanałem zajęła 21 godzin (Animacja stworzona z takiej jakości klatek renderowała by się około 500 dni). 

9. Wnioski 

Model został zaprojektowany w celu faktycznego zrealizowania projektu. Po dokładnych analizach 
zostały dobrane przekroje dla poszczególnych części mostu, pozwalający uzyskać jak najlepsze wyniki 
analiz. Największą uwagę skupiono na doborze przekroi dla konstrukcji skratowania, stanowiącej element 
nośny całego układu. Odpowiednio zaprojektowany układ podłogi również pozwolił poprawić parametry 
użytkowania mostu. Model w wersji ostatecznej ma 150 m, więc jego ciężar własny jest bardzo duży. 
Jednym ze sposobów zniwelowania ugięcia było przechylenie każdej z części konstrukcji o 6°, co pozwoliło 
na fakt zmniejszenia ugięcia w znacznym stopniu i doprowadziło to do spotkania się prawie na poziomie 
terenu (poziom po dwóch stronach rzeki, gdzie znajdują się pomosty mostu). Dwie części mostu spotykają 
się na środku rzeki, łącząc się w jedną konstrukcję za pomocą specjalnie zaprojektowanego na tę potrzebę 
połączenia, posiadającego możliwość samoczynnego sprężania się i rozprężania. Cały pomysł jest na 
pewną dobrym sposobem na rozstrzygnięcie problemu np. związanego z dostosowaniem wysokości mostu 
do możliwości przepływu statków, gdyż na tą konieczność most jest składany i znie zajmuje zbędnego 
miejsca w przestrzeni. 
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1. Wstęp 

W przypadku gruntów słabonośnych projektanci decydują się na wzmocnienie gruntów poprzez 
wykonanie fundamentów pośrednich (np. pali) na których posadowiony zostanie w przyszłości obiekt 
budowlany. Wykonanie tego typu fundamentów wymaga zastosowania specjalistycznych ciężkich maszyn 
budowlanych (palownic, wiertnic), które ze względu na swój ciężar nie mogą być wykorzystywane 
bezpośrednio na gruncie słabonośnym, ponieważ grozi to utratą stateczności i przewróceniem. 
Wykonywanie robót geotechnicznych wymaga odpowiedniego przygotowania placu budowy aby umożliwić 
poruszanie się oraz pracę ciężkich maszyn budowlanych. Dlatego konieczne jest wykonywanie 
tymczasowych rozwiązań wzmacniających przypowierzchniowo podłoże – platform roboczych. 

Ze względu na brak możliwości wykonania badań in situ (utrata stateczności maszyny budowlanej ma 
znamiona katastrofy budowlanej, dlatego nie może być obiektem eksperymentu naukowego, nawet 
w warunkach kontrolowanych) oraz  braku analitycznych metod projektowania platform roboczych 
zdecydowano się na analizę numeryczną z wykorzystaniem metody elementów skończonych. Analiza 
obejmuje układ: podwozie gąsienicowe (gąsienica) – platforma robocza – podłoże słabonośne. W niniejszej 
publikacji przedstawiono problem odrywania podwozia gąsienicowego od platformy roboczej (podłoża 
gruntowego) przy różnych wartościach mimośrodu położenia wypadkowej siły ciężkości maszyny 
budowlanej. 

2. Platformy robocze 

Współczesne maszyny budowlane (np. do wykonania pali fundamentowych lub robót ziemnych) mają 
duży ciężar dochodzący wraz z całym wyposażeniem nawet do 200 ton. W celu bezpiecznego wykonywania 
pracy oraz poruszania się po placu budowy przez ciężkie maszyny budowlane, należy sprawdzić, czy 
podłoże gruntowe ma wystarczającą nośność. W przypadku braku wymaganej nośności podłoża 
gruntowego, należy je odpowiednio wzmocnić poprzez wykonanie platformy roboczej. Platforma robocza to 
posadowiona na podłożu gruntowym konstrukcja tymczasowa wykonana z materiałów ziarnistych lub gruntu 
stabilizowanego umożliwiająca pracę ciężkiego sprzętu budowlanego.  
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Rys.1. Poprawnie wykonana platforma robocza umożliwiająca wjazd ciężkiej koparki podsiębiernej 

3. Założenia teoretyczne 

Szczegółowe omówienie modelu teoretycznego przedstawiono w pracach [1] i [2]. Poniżej 
przedstawiono tylko informacje niezbędne do opisu odrywania podwozia gąsienicowego ciężkiej maszyny 
budowlanej od podłoża gruntowego.  

Podstawową czynnością przy tworzeniu modelu teoretycznego jest zebranie dostatecznej ilości 
informacji o analizowanej maszynie budowlanej. Dostępna dokumentacja techniczna podaje tylko 
podstawowe dane dotyczące maszyny – jej ciężar całkowity oraz wymiary poszczególnych elementów 
(wymiary układu jezdnego - gąsienicy). Niestety, nieznane jest położenie środka ciężkości, który należy 
każdorazowo oszacować na podstawie specyfikacji maszyny. 

Aby wykonać model fizyczny należy założyć, że palownica o ciężarze całkowitym Q, przekazuje 
obciążenia na podłoże gruntowe poprzez gąsienicowy układ bieżny. Każdy taki układ składa się z dwóch 
gąsienic, z której każda przekazuje na podłoże gruntowe odpowiednie  obciążenie - Q1  i  Q2. Schematycznie 
model rzeczywisty i model fizyczny przedstawiono odpowiednio na Rys.2a i Rys.2b. 

 
Rys.2. Założenia teoretyczne modeli 

a) Model rzeczywisty palownicy   b)  Model fizyczny palownicy 

Podstawowe równania statecznej równoważności dwóch układów jak na Rys.2 : 

a) b) 



Efekt odrywania podwozia gąsienicowego ciężkiej maszyny budowlanej na platformie roboczej 

 

 

217 
 

Q1+Q2=Q 

M1+M2=MX 

Q1∙
D

2
-Q2∙

D

2
=MY 

gdzie: 

Q – całkowity ciężar palownicy [kN] 
Mx,My – całkowity moment: w kierunku osi x , w kierunku osi y [kNm] 
Q1,Q2 – obciążenia przypadające na poszczególne gąsienice [kN] 
M1,M2 – wartość momentu wywołana mimośrodami e1,e2 [kNm] 
D – rozstaw osiowy gąsienic [m]  
L – długość gąsienicy [m] 

Ze względu na zmienne obciążenie przekazywane przez poszczególne gąsienice na podłoże gruntowe 
wprowadzono bezwymiarowy współczynnik rozdziału obciążenia.  

ξ
𝑖
=

Qi

Q
    i=1,2 

ei=
2Mi

Qi∙L
 , i=1,2 

e𝑥=
2M𝑥

Q ∙L
 

e𝑦=
2M𝑦

Q ∙L
 

gdzie: 

ξi – bezwymiarowy współczynnik rozdziału obciążeń całkowitych [-] , ξi<0;1> 
Qi – obciążenie przypadające na gąsienice, i=1,2 [kN] 
L – długość gąsienicy [m] 
B –  szerokość gąsienicy [m] 
ex – całkowita wartość mimośrodu względnego (bezwymiarowego) w kierunku x [-] 
ey – całkowita wartość mimośrodu względnego (bezwymiarowego) w kierunku y [-] 
ei – wartość mimośrodu względnego (bezwymiarowego) na gąsienicach, i=1,2 [-] 
ex <0;1> ; ey <0;1> ; ei <0;1> 
Mi – wartość momentu wywołanego działaniem mimośrodu ei , i=1,2 [kNm] 

4. Analiza numeryczna 

Celem analizy numerycznej jest sprawdzenie w jaki sposób zmiana mimośrodu wypadkowej siły 
ciężkości maszyny budowlanej wpływa na odrywanie jej podwozia od podłoża gruntowego/platformy 
roboczej. Analizę numeryczną - metodą elementów skończonych wykonano w programie Zsoil v16.03. 
Wykorzystano moduł oprogramowania pozwalający na obliczenia w przestrzennym stanie naprężenia (3D). 

4.1 Założenia obliczeniowe 

Ze względu na złożoność problemu wprowadzono następujące założenia obliczeniowe: 
 
- niestowarzyszone prawo plastycznego płynięcia z kątem dylatacji ψ, 
- w warstwie kontaktowej (interface contact) gąsienicy z platformą roboczą przyjęto: φc=0,8ϕ , c=0kPa, 
umożliwia ona zasymulowanie odrywania się gąsienicy od podłoża gruntowego w przypadku działania na 
układ sił mimośrodowych, 
- pominięto nakładanie się stref oddziaływań poszczególnych gąsienic na podłoże gruntowe, 

(1) 

(2) 

(3) 
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- zamodelowano podłoże podatne, model sprężysto-plastyczny Coulomba – Mohra (implementacja  
w programie Zsoil), 
- układ przekazujący obciążenia na grunt (gąsienice) traktowany jako bryła sztywna, 
- sterowanie parametrami: ξ∙Q, M={0,…, ξ∙Q∙e}. 
 

Analizę przeprowadzono dla dwóch modeli obliczeniowych: 
1) MODEL 1: niespoiste podłoże gruntowe, 
2) MODEL 2: składający się z warstwy gruntu spoistego oraz ułożonej na jej górnej warstwie platformy 
roboczej o grubości H=0,5m.  
 

Parametry materiałowe obu modeli zestawiono w Tabeli 1. Schemat modeli numerycznych pokazano na 
Rys.3. 
 

Obliczenia dla każdego z modeli przeprowadzono dla pięciu przypadków obliczeniowych, w którym 
zmiennym parametrem był współczynnik rozdziału obciążeń ξ (I – ξ=0.3 , II - ξ=0.4, III - ξ=0.5, IV - ξ=0.6,  
V - ξ=0.7). Wprowadzenie zmiennej wartości współczynnika ξ wynika ze zmiennego obciążenia 
poszczególnych gąsienic podczas wykonywania robót budowlanych (obrót masztu palownicy względem osi 
symetrii układu jezdnego, nachylenie terenu, występowanie sił odśrodkowych podczas poruszania się 
maszyny budowlanej).   

4.2 Model maszyny budowlanej 

Do obliczeń przyjęto model fizyczny palownicy Bauer BG 20H/BT60  
o całkowitym ciężarze 725 kN. Na podstawie dostępnej dokumentacji technicznej oszacowano ciężary 
poszczególnych elementów palownicy oraz ustalono położenie środka ciężkości. Szczegółowe informację na 
temat maszyny budowlanej znajdują się w pracach [1] i [2]. 

4.3 Model platformy roboczej i podłoża gruntowego 

Do obliczeń przyjęto model trójwymiarowy, składający się z następujących elementów:  
 
1) gąsienicy o długości L=4,7m i szerokości B=0.7m. Ze względu na występowanie osi symetrii gąsienicy, 
w modelu zastosowano schemat połówkowy – B’=0.5B,  
2) warstwy nośnej w postaci niespoistego podłoża gruntowego (Model 1) lub spoistego podłoża gruntowego 
oraz ułożonej na jej górnej warstwie platformy roboczej o grubości H=0,5m (Model 2). Schemat modeli 
numerycznych pokazano na Rys.3. 

 

 
Rys.3. Schemat modeli numerycznych 

                     a) Model 1 – podłoże o wysokich parametrach wytrzymałościowych 
b) Model 2 – platforma robocza + podłoże słabonośne 

W Modelu 2 założono, że warstwa platformy roboczej posiada identyczne parametry jak podłoże 
gruntowe w Modelu 1. 

a) b) 
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Tabela 1. Parametry wytrzymałościowe modeli obliczeniowych 

Parametr Jednostka 

Model 1 Model 2 

Tylko podłoże 
gruntowe 

Platforma 
robocza 

Podłoże 
gruntowe 

E [kPa] 80000 80000 15000 

ν [-] 0.3 0.3 0.499 

ϕ [°] 32 32 - 

ψ [°] 8 8 - 

c [kPa] 5 5 - 

cu [kPa] - - 20 

 
gdzie: 

E – moduł Younga [MPa] 
ν – współczynnik Poissona [-] 
ϕ – wartość kąta tarcia wewnętrznego [°] 
ψ – wartość kąta dylatancji [°] 
c – kohezja [kPa] 
cu – wytrzymałość na ścinanie bez odpływu [kPa] 
  

4.4 Wyniki 

W wyniku występowania siły mimośrodowej działającej na palownice dochodzi do odrywania gąsienic od 
platformy roboczej (podłoża gruntowego). Odpowiednie zamodelowanie strefy kontaktu gąsienicy i platformy 
roboczej (contact interface) pozwala na pominięcie sił rozciągających. Na Rys.4 i Rys.5 przedstawiono 
zmianę powierzchni kontaktu gąsienicy z podłożem w stanie granicznym nośności dla różnych wartości ξ.  

 
Rys.4. Deformacja podłoża z oderwaniem gąsienicy od podłoża gruntowego – MODEL 1 

a) dla  ξ=0.3  b) dla  ξ=0.7 

 

 
Rys.5. Deformacja podłoża z oderwaniem gąsienicy od platformy roboczej – MODEL 2 

a) dla ξ=0.3  b) dla ξ=0.7 

a) b) 

a) b) 
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Aby pokazać zjawisko odrywania gąsienicy od platformy roboczej (podłoża gruntowego) 
przeprowadzono symulację numeryczną, w której zwiększano mimośród siły ciężkości od wartości 
początkowej e=0 (środek ciężkości położony w osi symetrii układu jezdnego) do wartości końcowej emax przy 
której dochodzi do osiągnięcia stanu granicznego nośności podłoża gruntowego (Rys.8). 

𝐴𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 =
𝐴𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑐𝑡

𝐵 ∙ 𝐿
∙ 100% [%] 

A𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 – procentowa powierzchnia kontaktu gąsienicy z platformą roboczą/podłożem gruntowym [-] 

Acontact –powierzchnia kontaktu gąsienicy z platformą roboczą [m2] 

ei,max=
2M𝑖,max

ξ∙Qi∙L
 , i=1,2 [-] 

ei,max – maksymalny bezwymiarowy mimośród, przy którym podłoże gruntowe/platforma robocza 
osiąga stan graniczny nośności [-] 

Zestawienie wyników obliczeń przedstawiono w Tabeli 2. 

Tabela 2. Zestawienie maksymalnych wartości mimośrodów i powierzchni kontaktu 

Lp. ξ 
MODEL 1 MODEL 2 

Anetto [%] ei,max [-] Anetto [%] ei,max [-] 

1. 0.3 17 0.90 38 0.71 

2. 0.4 22 0.85 54 0.57 

3. 0.5 25 0.79 71 0.43 

4. 0.6 28 0.73 82 0.28 

5. 0.7 46 0.68 96 0.14 

Graficzną interpretację Tabeli 2 przedstawiono na Rys.6 i Rys.7. 

 
Rys.6. Wykres zmiany powierzchni kontaktu gąsienicy z platformą roboczą  

przy wzroście wartości mimośrodu dla Modelu 1 

(8) 

  

 

 

  

 

(9) 
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Rys.7. Wykres zmiany powierzchni kontaktu gąsienicy z platformą roboczą  

przy wzroście wartości mimośrodu dla Modelu 2 

Analizując zmianę powierzchni kontaktu gąsienicy z platformą roboczą dla Modelu 1 (Rys.6) wyraźnie 
widać, że przy wartości mimośrodu położenia wypadkowej siły ciężkości maszyny budowlanej większej od 
wartości e=0.3 [-] zaczyna się proces odrywania gąsienicy od platformy roboczej. Dla skrajnych przypadków 
obliczeniowych (ξ=0.3 i ξ=0.7) wartości maksymalnych mimośrodów wynoszą odpowiednio:emax =0.9 [-] dla  
ξ=0.3 oraz emax =0.68 [-] dla  ξ=0.7. Ze względów związanych z bezpieczeństwem należy przyjąć mniejszą 
wartość tych maksymalnych mimośrodów (emax =0.68 [-]).  

Analogicznie, dla Modelu 2 (Rys.7) w przypadku ξ=0.7 wartość maksymalnego mimośrodu wynosi emax 
=0.14 [-] a dla ξ=0.3 wynosi emax =0.71 [-]. Początek odrywania gąsienicy od podłoża gruntowego 
w zależności od przypadku obliczeniowego (ξ=0.3;0.4;0.5;0.6;0.7) dla mimośrodu przyjmuje wartości 
z przedziału e(0.15,0.28). W przypadku Modelu 2 niska wartość maksymalnego mimośrodu (emax =0.14) 
dla ξ=0.7 prowadzi do wniosku, że w przypadku obciążenia jednej z gąsienic, siłą wynoszącą 70% 
całkowitego ciężaru maszyny budowlanej należy zastanowić się nad zmianą parametrów platformy roboczej 
(parametry wytrzymałościowe materiału z którego zbudowana jest platforma robocza lub zwiększenie jej 
grubości).   

Wyniki analizy numerycznej dla Modelu 1 z zaznaczeniem stref plastycznych w stanie granicznym 
nośności pokazano na Rys.8.  

 
Rys.8. Wyniki analizy numerycznej dla Modelu 1 w stanie granicznym nośności 

m.e

kN.kN.QN

MAX 881=

5362=725•50=ξ=
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Na powyższym rysunku wyraźnie widać strefę odrywania gąsienicy oraz miejsce wyparcia gruntu. Jest 
to naturalnym zjawiskiem związanym z wciskaniem gąsienicy w podłoże gruntowe w wyniku zwiększającej 
się odległości położenia wypadkowej siły ciężkości od osi symetrii układu jezdnego. Powyższy przykład 
ilustruje przypadek symetrycznego (równomiernego) obciążenia każdej z gąsienic taką samą siłą (ξ=0.5). 

5. Wnioski 

Wyniki analizy numerycznej wyraźnie wskazują, przy jakiej wartości mimośrodu względnego rozpoczyna 
się proces odrywania gąsienicy od podłoża gruntowego oraz jaka wartość powoduje osiągniecie stanu 
granicznego nośności podłoża gruntowego. Jest to zjawisko niekorzystne, ponieważ w wyniku odrywania, 
zmniejsza się powierzchnia kontaktu gąsienicy z podłożem, co prowadzi do wzrostu naprężeń w podłożu 
gruntowym. Każdorazowo podczas projektowania platform roboczych należy uwzględnić taką sytuację 
w obliczeniach. Dodatkowo, należy określić położenia środka ciężkości maszyny budowlanej w sytuacji 
początkowej oraz w sytuacjach wyjątkowych, gdzie zmiana położenia środka ciężkości może wynikać 
z poruszania się po nachylonym podłożu.  

W niniejszej publikacji omówiono jedynie wyniki dotyczące odrywania podwozia gąsienicowego od 
podłoża gruntowego. Uproszczony schemat projektowania platform roboczych przedstawiono na Rys.9. 

 
Rys.9. Schemat projektowania platformy roboczej 
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WPŁYW ODDZIAŁYWANIA SIŁY SPRĘŻAJĄCEJ NA UGIĘCIA W PŁYTACH STROPOWYCH 
Z PARABOLICZNYM UŁOŻENIEM KABLI  

INFLUENCE OF THE PRESTRESS FORCE ON DEFLECTION IN FLOOR SLABS WITH 
PARABOLIC CABLE LAYING 

Słowa kluczowe: sprężenie, płyta kablobetonowa, strop sprężony   

1. Wprowadzenie 

Sprężone stropy dużych rozpiętości, które od wielu lat stosowane są w USA, Australii, Hong Kongu, 
Singapurze, w ostatnich latach znalazły zastosowanie również Europie. W Polsce stropy tego typu zaczęto 
stosować w ostatnim dziesięcioleciu. Na przestrzeni kilku ostatnich dekad wydano wiele wytycznych 
i zaleceń dotyczących projektowania i konstruowania takich konstrukcji, szczególnie w Europie. W Polsce, 
głównie w ostatnim czasie, pojawia coraz więcej prac dotyczących projektowania i realizacji stropów 
sprężonych [1–5]. Dotychczas opublikowane wytyczne do projektowania tego typu stropów  [6–9] podają 
zalecane wartości stosunku rozpiętości do grubości płyty uzależniając ją od typu konstrukcji, obciążenia 
i dopuszczalnego ugięcia. Przykładowo, wg pracy [6] dla pełnych płyt ciągłych o dwóch lub więcej przęsłach 
w każdym kierunku, stosunek ten generalnie nie powinien przekraczać wartości 42 dla płyt stropowych i 48 
dla stropodachów. Wartość tę można zwiększyć do 48÷52 jeśli obliczeniowo zostanie wykazane prawidłowe 
zachowanie płyt z uwagi na długotrwałe ugięcie i wibracje. Khan i Williams [10] wychodząc z warunku braku 
rys w przekroju, na podstawie przeprowadzonych obliczeń podają wymagane grubości dla różnych 
poziomów obciążenia (tabela 1). Drugim po naprężeniach warunkiem determinującym grubość płyty jest jej 
ugięcie. W tabela 2 zamieszczono dopuszczalne, długotrwałe ugięcia zgodnie z ACI318 [11] i BS110 [12]. 

Tabela 1. Rekomendowane wartości stosunku rozpiętości do grubości płyty sprężonych według [10] 

Typ płyty rozpiętość/grubość 

Pełna płyta jednokierunkowa 30÷45 

Płyta użebrowana 25÷35 

Pełna płyta płaska 35÷45 

Strop kasetonowy 20÷30 

 
Tabela 2. Graniczne ugięcia płyt wg wybranych wytycznych normowych 

Wytyczne Typ elementu 
Wartość 
graniczna 

Uwagi 

PN EN 
1992-1-1 

[13] 
Wszystkie 

L/250 
Ugięcie pod działaniem obciążeń 
quasi-stałych 

L/500 
Ugięcie pod działaniem obc. 
quasi-stałych powstałe po 
ukończeniu konstrukcji 

 PN-B-03264  
[14] 

Płyty stropów i stropodachów 

L/200 dla 
L ≤ 6,0 m 

Ugięcie pod działaniem obciążeń 
długotrwałych 

30 mm dla 
6,0<L < 7,5 m 

L/250 dla 
L > 7,5 m 
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ACI 318 [11] 

Stropodachy przy braku warstw 
i elementów wykończenia  

L/180   
Ugięcie krótkotrwałe pod 
całkowitym obciążeniem Płyty stropowe przy braku warstw 

i elementów wykończenia 
L/360     

Stropy i stropodachy dachy z kruchymi 
elementami wykończenia 

L/480     
Ugięcie występujące po instalacji 
elementów wykończenia Stropy i stropodachy z odkształcalnymi 

elementami wykończenia 
L/240     

BS8110 [12] 

Wszelkie widoczne elementy 
konstrukcyjne 

L/250 Ugięcie całkowite 

Stropy i stropodachy z kruchymi 
elementami wykończenia 

mniejsza 
z wartości L/500 
i 20 mm   Ugięcie występujące po instalacji 

elementów wykończenia 
Stropy i stropodachy z odkształcalnymi 
elementami wykończenia 

mniejsza 
z wartości L/350 
i 20 mm   

 
Podczas projektowania płyt sprężonych dodatkowo uwzględnia się pozytywny wpływ siły sprężającej, 

które zarówno oddziałują na naprężenia w przekroju jak i zmniejszają ugięcia płyt. Dlatego płyty 
kablobetonowe mogą być wykonane jako smuklejsze i lżejsze w porównaniu z tradycyjnymi płytami 
żelbetowymi. W dalszej części referatu przedstawione zostaną analizy dodatkowego wpływu siły sprężającej 
po ugięciu się płyty na podstawie prowadzonych badań ugięć wykonanych płyt w CKA w Kozienicach oraz 
obliczeń numerycznych,  

2. Charakterystyka, geometria i obciążenia płyt sprężonych 

W latach 2014-15 w budynku użyteczności publicznej zaprojektowano 3 jednoprzęsłowe płyty sprężone 
cięgnami bez przyczepności (2 przęsła pracują w jednym kierunku, trzecie w dwóch kierunkach). Stosunek 
rozpiętość-grubość każdej z płyt przekracza wartość 50. Wszystkie płyty zostały wykonane w okresie lipiec-
sierpień 2014 r.  

 Płyta Pł-1 w poz. +9,68 m jest jednokierunkowo pracującym przęsłem (Rys. 2). Rozpiętość płyty 
w osiach ścian wynosi 11,15 m. Grubość płyty wynosi 200 mm natomiast grubość ścian to 240 mm. 
Stosunek rozpiętości płyty wynosi 55,8. Płytę sprężono w jednym kierunku cięgnami bez 
przyczepności w rozstawie 300 mm. Geometrie sprężenia przedstawiono na rysunku 4a. 

 Płyta Pł-2 w poz. 14,08 m to również jednokierunkowe przęsło (Rys. 2) o rozpiętości przęsła w osi  
równej 12,86 m i grubości 250 mm. W osi 1 płyta oparta jest na belce żelbetowej, która wykazuje 
większą podatność na ugięcia niż ściana, co można zaobserwować w dalszej części artykułu na 
mapach ugięć.  Stosunek rozpiętości do grubości wynosi w tym przypadku 51,4. Płytę sprężono 
jednokierunkowo monostrandami w rozstawie 250 mm. 

 
Rys.1. Widok zakończonej budowy CKA w Kozienicach 
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Rys.2. Przekrój poprzeczny budynku CKA w Kozienicach 

Sprężenie opisanych płyt przedstawiono na rysunku 3. Obie płyty sprężono cięgnami bez przyczepności 

75 mm (15,5 mm) ze stali o wytrzymałości 1860 MPa. Sploty naciągano siłą 220 kN po około 14 dniach od 
zabetonowana każdego ze stropów. Do wykonania płyt sprężonych zastosowano beton klasy C35/45 na 
bazie cementu CEM I 52,5 N-HSA-NA w ilości 396 kg/m3 (w/c = 0,5). 

 
Rys.3. Geometria omawianych płyt stropowych a) Pł-1 b) Pł-2 

Na płycie Pł-1 ponad salą teatralną zlokalizowano pomieszczenia dydaktyczne oraz pomieszczenia 
zaplecza szkoły muzycznej. Na płycie tej zaprojektowano i wykonano gęstą zabudowę ścian działowych 
z pustaków silikatowych grubości 180 i 100 mm a na stropodachu zostały ułożone urządzenia obsługujące 
budynek. W tabeli 3 zestawiono wartości obciążeń stałych jakie przenoszą płyty.  

Tabela 3 Obciążenia płyt 

Płyta Rodzaj obciążenia Wartość, kN/m2
 

Pł-1 

Ciężar własny płyty 4,8 

Ścianki działowe 2,6 

Warstwy podłogi 1,3 

Pł-2 

Ciężar własny płyty 6,25 

Warstwy dachu 1,1 

Urządzenia na dachu 1,0 

 

3. Mierzone ugięcia stropów 

Smukłości płyt powyżej 55, przekraczające wartości graniczne, sugerowałby powstanie znacznych ugięć 
stropów. W związku z tym przez okres 4 lat od wykonania monitorowano pracę stropów. Na rysunku 4 
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przedstawiono przebieg pomierzonych ugięć dla płyty Pł-1 do dnia 5 lutego 2015 r., kiedy 
w pomieszczeniach brakowało jedynie płytek podłogowych. Zarejestrowane wówczas ugięcie, licząc od 
pozycji płyty spoczywającej na szalunkach, wynosiło 11 mm, czyli 1/1014 rozpiętości.  Prowadzone pomiary 
obejmują okres tylko około 7 miesięcy od wykonania płyty i ugięcie po tym okresie dalekie jest od wartości 
końcowej, uwzględniającej przyrost reologiczny. Jednak końcowa wartość z prowadzonych pomiarów 
zawiera już znaczący składnik przyrostu reologicznego. Ponieważ jest to wartość bardzo mała (1/1014 
rozpiętości), sugeruje to, iż końcowe ugięcie będzie dalekie od wartości dopuszczalnych. O prawidłowej 
pracy płyty świadczy również brak pęknięć wymurowanych na niej kruchych ścian działowych po 3 latach od 
jej wykonania. Na rysunku 5 przedstawiono rozwój ugięć jednokierunkowej płyty stropodachu Pł-2. 
Sprężenie wywołało uniesienie się płyty w środku jej rozpiętości o 4,5 mm, natomiast po rozdeskowaniu płyta 
doznała ugięcia w dół o 4,5 mm. Świadczy to o podatności podpór, na których została ona oparta. Sprężenie 
nie spowodowało uniesienia płyty względem szalunków, a jedynie odciążenie sprężystych podpór. Zostało to 
potwierdzone powrotem ugięcia niżej położonej płyty  Pł-1  o  2,5 mm  w  wyniku  sprężenia  płyty  Pł-2. 

 
Rys. 1. Wykres rozwoju ugięć płyty Pł-1 przez 7 miesięcy od zabetonowania  

 
Rys. 2. Wykres rozwoju ugięć płyty Pł-2 przez 4 lata od zabetonowania. 
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Na rysunkach 4 i 5 przedstawiono również rozwój obliczonych ugięć sprężystych. Wartości te otrzymano 
uwzględniając historię działających obciążeń stałych  oszacowanych  w  miarę  wykonywania  kolejnych  
warstw  i  elementów wykończenia. Ugięcia sprężyste w późniejszej fazie istnienia stropu znacznie 
odbiegają od ugięć pomierzonych ze względu na brak uwzględnienia w obliczeniach reologii i zarysowania 
stropu, dlatego w dalszej części zostały przeprowadzone obliczenia z uwzględnieniem wpływu reologii 
i zarysowania dla płyty Pł-2.  

4. Obliczone ugięcia stropów 

Spodziewane ugięcie trwałe można wyznaczyć w sposób analityczny jak również za pomocą 
dostępnych programów wykorzystujący MES. Dla powyższych płyt wykonano modele płytowe w programie 
Dlubal RFEM, w których zadano obciążenia określone w tablicy 3, do uwzględnienia ugięć długotrwałych 
dodano 0,3 obciążenia zmiennego równego 0,72 kN/m2 (śnieg) dla Pł-2 i 2,0 kN/m2 (użytkowe) dla Pł-1. 
Sprężenia zadano jako liniowe obciążenie zastępcze od każdego kabla (rys. 6), wyliczone z wzoru (1). Płyty 
podparto zastępczymi sprężystymi podporami odwzorowującymi ściany oraz słupy budynku. Schemat 
statyczny modelu przedstawiono na rysunku 6a. 

𝑞 =
8𝑃𝛿

𝐿2
     (1) 

gdzie:  

P - siła sprężająca [kN],  
L - długość kabla [m],  
Δ - strzałka ugięcia kabla [m] 

 
Rys. 3. Model numeryczny płyt Pł-2 wraz z zastępczym obciążeniem od sprężenia 

Na rysunku 7 pokazano mapę ugięcia sprężystego dla płyty Pł-2. W obliczeniach ugięcia sprężystego 
uwzględnione zostały reologiczne straty siły sprężającej poprzez przemnożenie obciążenia współczynnikiem 
0,85. 

 
Rys. 4. Mapa ugięć sprężystych dla płyty Pł-2 [mm] 
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Na rysunku 8  przedstawiono mapę ugięcia z uwzględnieniem wpływu reologii tj. skurczu, pełzania oraz 
zarysowania po 4 latach od zabetonowania płyty. Program wykorzystany do obliczeń ugięć oparty jest na 
procedurze zawartej w Eurokodzie 2 [13]. 

 
Rys. 5. Mapy ugięć długotrwałych dla płyty  Pł-2 [mm] 

Porównując obliczeniowe ugięcia długotrwałe z ugięciami pomierzonymi otrzymujemy znaczne różnice, 
dla płyty Pł-2 jest to prawie dwukrotnie większa wartość. Różnice między analizą obliczeniową a prawdziwą 
konstrukcją występują zawsze, ponieważ wpływ ma wiele parametrów jak na przykład: wilgotność powietrza, 
warunki brzegowe itp., które są trudno zdefiniować w sposób dokładny. Jednakże, tak duże różnice 
sugerują, że przyczyny upatrywać można w sprężystym działaniu zakrzywionego układu sprężenia. Wzrost 
ugięcia płyty wywołuje dodatkową deformację cięgien sprężających oraz wzrost efektu ich odporu 
pionowego na strop wzdłuż długości cięgna. Deformacja ta wywołuje również przyrosty siły w cięgnach.  

5. Obliczenia wpływu deformacji kabli 

Dodatkowe obciążenie od sprężenia jakie wywołuje deformacja płyty można w dość prosty sposób 
obliczyć analitycznie. Na rysunku 9 przedstawiono graficznie jak zmienia się ułożenie kabla po deformacji 
płyty.  

 
Rys. 6. Szkic obciążenia od parabolicznego sprężenia a) Obciążenie przed ugięciem b) Wzrost obciążenia 

po ugięciu stropu 

Ugięcie płyty powoduje również zwiększenie ugięcia kabla. Ta deformacja wpływa w podwójny sposób 
na działające obciążenie od sprężenia. Po pierwsze zwiększa strzałkę ugięcia kabla, a po drugie zwiększa 
siłę w kablu poprzez jego wydłużenie. Wpływ ten można uwzględnić dodając odpowiednie wartości 
obciążenia od wzrostu siły i strzałki ugięcia.  

Opisaną wyżej  analizę przeprowadzono dla płyty Pł-2, w której uwzględniono rzeczywiste ugięcie płyty. 
Płyta ta po 3 latach ugięła się 25,5 mm z czego ugięcia od ciężaru własnego łącznie ze sprężeniem wynoszą 

1,0 mm - a zatem Δδ wynosi 24,5 mm. Graficznie rozrysowanie trasy kabla pozwoliło obliczyć zostało jego 
wydłużenie, które wynosi  1,38 mm, co daje średni przyrost odkształceń w splotach równy 105,31 × 10-6.  
Przyjmując moduł sprężystości stali sprężającej 195 GPa otrzymujemy przyrost naprężenia równy 20,54 
MPa, a przyrost siły w kablu 3,06 kN. Sumarycznie otrzymano przyrost obciążenia dla jednego kabla równy 
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0,234 kN/m tj. 16% początkowego obciążenia od sprężenia. Na rysunku 10 przedstawiono przyrost wygięcia 
płyty od dodatkowego odziaływania siły sprężającej. 

 
Rys. 7. Mapa ugięcia sprężystego od dodatkowego wpływu obciążenia od sprężenia płyty Pł-2 [mm] 

Uwzględniając dodatkowe obciążenie  do obliczeń ugięć długotrwałych za pomocą MES otrzymujemy 
znacznie mniejsze ugięcia, które zostały pokazane na rysunku 11. 

 
Rys. 8. Mapa ugięć długotrwałych płyty Pł-2 

Jak pokazuje rysunek 11 ugięcia długotrwałe z uwzględnieniem dodatkowego obciążenia od sprężenia 
są znacznie bliższe ugięciom pomierzonym.  

6. Podsumowanie 

Przeprowadzona analiza obliczeniowa pokazała, iż istotne w szacowaniu ugięć jest uwzględnienie 
przyrostu obciążenia radialnego od sprężenia wywołanego deformacją stropu oraz wzrostem sił w cięgnach. 
Efekt ten zazwyczaj nie jest uwzględniany w inżynierskim projektowaniu. Wykazanie jego pozytywnego 
wpływu może być jednak odpowiedzią, dlaczego udało się skonstruować aż tak duże płyty kablobetonowe, 
pomimo zalecanych w literaturze znacznie ostrzejszych wytycznych dotyczących maksymalnych rozpiętości 
i smukłości tego typu konstrukcji. Powyższe analizy są bardzo trudne do uchwycenia w normalnej praktyce 
projektowej i zależą o bardzo wielu czynników. Zaobserwowane własności płyt powinny być traktowane jako 
pewien dodatkowy margines bezpieczeństwa W celu dokładnego rozpatrzenia problemu należałoby 
przeprowadzić dokładniejszą analizę numeryczną oraz przeprowadzić dodatkowe badania polowe, które 
pozwolą potwierdzić powyższe wnioski.  
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1. Wstęp 

Metoda Różnic Skończonych (MRS) może mieć szerokie zastosowanie przy projektowaniu konstrukcji 
inżynierskich. Przykładem jej zastosowania jest analiza belek wieloprzęsłowych o zmiennej wysokości 
przekroju poprzecznego. Analizowana belka zostaje obciążona w sposób ciągły wzdłuż jej osi. Przy pomocy 
MRS można w prosty sposób wyznaczyć linię ugięcia oraz siły poprzeczne wraz z momentami zginającymi 
działającymi w poszczególnych jej przekrojach poprzecznych. 

MRS jest przybliżoną metodą rozwiązywania zagadnień opisanych przy pomocy równań różniczkowych  
– na przykład zginania belki prostej. Zgodnie z głównymi założeniami tej metody równania różniczkowe 
zostają zamienione na odpowiednie operatory różnicowe dla każdego z węzłów tworzących siatkę. 
Zagadnienie zostaje sprowadzone więc do układu równań algebraicznych, gdzie niewiadomymi są wartości 
funkcji pierwotnej w węzłach [1,2,3].  

Belka wieloprzęsłowa może stanowić typową reprezentację dźwigara mostowego z założeniem ciągłości 
nad podporami. W rzeczywistych konstrukcjach przęsła mostu mogą być kształtowane na przykład w postaci 
łuku. Do rozwiązania zagadnienia oraz wizualizacji wyników wykorzystano oprogramowanie Matlab, 
w którym zaimplementowano własne procedury obliczeniowe.   

2. Model matematyczny 

Punktem wyjścia w rozwiązaniu postawianego problemu jest stworzenie modelu matematycznego 
w postaci belki wieloprzęsłowej o zmiennej geometrii przekroju poprzecznego. Przyjęto, że jest on 
prostokątem, gdzie wysokość każdego 𝑖-tego przęsła o długości 𝐿𝑖 określona została przy pomocy dowolnej 
funkcji opisującej połowę wysokości przekroju. Przykładem może być wielomian rzędu trzeciego 𝑏𝑖 = 𝑏𝑖(𝑥𝑖). 

Szerokość przekroju poprzecznego 𝑎 jest natomiast stała. 

     𝑏𝑖(𝑥𝑖) = 𝑝𝑖𝑥𝑖
2 + 𝑠𝑖𝑥𝑖 + 𝑧𝑖  dla 𝑖 = 1 … 𝑘    (1) 

gdzie: 

𝑘 - ilość przęseł, 
𝑝𝑖,𝑠𝑖, 𝑧𝑖 – parametry definiujące funkcję opisującą zmianę przekroju poprzecznego. 

Wzdłuż osi belki zostaje przyłożone obciążenie ciągłe opisane przy pomocy dowolnej funkcji  𝑞𝑖 = 𝑞𝑖(𝑥𝑖) 
takiej samej lub różnej dla każdego z przęseł. 

Dyskretyzację postawionego problemu przeprowadzono wykorzystując Metodę Różnic Skończonych. 
Stworzona zostaje siatka węzłów. Zamodelowany obszar zastąpiono zbiorem 𝑛𝑖 + 1 węzłów różnicowych, 

gdzie 𝑛𝑖 jest liczbą podziałów 𝑖-tego przęsła. Podział ten może być różny dla każdego z nich. Postać 
rozwiązania zostaje zamieniona z funkcji ciągłej na skończony zbiór wartości funkcji w węzłach. 
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3. Równanie różniczkowe opisujące zginanie belki. Operator różnic skończonych. 

3.1. Belka o stałej wysokości przekroju poprzecznego 

Aby rozwiązać opisane zagadnienie, na początku sformułowano problem za pomocą równania 
różniczkowego rzędu czwartego opisującego zginanie belki prostej dla przypadku belki jednoprzęsłowej (dla 
𝑘 = 1 pominięto indeksowanie przęseł), której połowa wysokości jest funkcją stalą 𝑡(𝑥) = 𝑡. 

𝐸𝐽
𝑑4𝑤(𝑥)

𝑑𝑥4 = −𝑞(𝑥)      (2) 

gdzie: 

𝐸 – moduł Younga belki [Pa], 

𝐽 – moment bezwładności belki, 𝐽 =
𝑎∙(2𝑡)3

12
 [m4], 

𝑤(𝑥) - poszukiwana funkcja pierwotna ugięcia belki [m], 

𝑞(𝑥) - funkcja obciążenia przyłożonego poprzecznie do osi belki [N/m]. 

Tabela 1: Schematy różnicowe [3] 

 𝑟 − 2 𝑟 − 1 𝑟 𝑟 + 1 𝑟 + 2 

𝑓𝐼 
1

2ℎ
  -1 0 1  

𝑓𝐼𝐼 
1

ℎ
2  1 -2 1  

𝑓𝐼𝐼𝐼 
1

2ℎ3 -1 2 0 -2 1 

𝑓𝐼𝑉 
1

ℎ
4 1 -4 6 -4 1 

Wykorzystując schematy różnicowe (Tab. 1.) zamieniono równania różniczkowe (2) na odpowiednie 
operatory różnicowe (3) dla każdego 𝑛 + 1 z węzłów, w których poszukiwana jest wartość funkcji pierwotnej. 
Siatka węzłów została poszerzona o 4 dodatkowe węzły, co zostało zilustrowane na Rys. 1. 

𝐸𝐽 (
𝑤𝑟−2−4𝑤𝑟−1+6𝑤𝑟−4𝑤𝑟+1+𝑤𝑟+2

ℎ4 ) = −𝑞𝑟 dla 𝑟 = 3 … (𝑛 + 3)    (3) 

gdzie: 

ℎ =
𝐿

𝑛
 jest odległością między poszczególnymi węzłami tworzącymi siatkę [m], 

𝑟 - numer przęsła wewnętrznego tworzącego model, 

𝑞(𝑥) – średnia wartość funkcji obciążenia w węźle 𝑟 [N/m]. 

 
Rys.1. Siatka węzłów dla belki jednoprzęsłowej. 

Dzięki regularności siatki węzłów zastosowano ten sam operator różnicowy (wzór różnicowy) 
we wszystkich węzłach wewnętrznych 𝑟 (na Rys.1. oznaczonych kolorem zielonym). Zapisano go 
w macierzy K w postaci powtarzalnej gwiazdy odpowiednich współczynników co pokazano na Rys. 2. 
Uzupełniając macierz K o warunki brzegowe otrzymano układ równań liniowych, którego rozwiązaniem są 

wartości funkcji pierwotnej – ugięcia belki 𝑤(𝑥) w poszczególnych węzłach 𝑟 dla 𝑟 = 3 … (𝑛 + 3). 

3.2. Belka o zmiennej wysokości przekroju poprzecznego 

W celu dokonania analizy belki wieloprzęsłowej o zmiennym przekroju poprzecznym zapisano równanie 
różniczkowe opisujące zginanie belki. Uwzględniono w nim zmianę wysokości przekroju poprzecznego 
w zależności od jego położenia 𝑥𝑖 dla i-tego przęsła. Wraz z położeniem rozpatrywanego punktu zmienia się 
zarówno ugięcie belki 𝑤𝑖(𝑥𝑖), jak i moment bezwładności jej przekroju 𝐽𝑖(𝑥𝑖). 
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Rys.2. Macierz współczynników dla belki jednoprzęsłowej o stałej wysokości. 

𝑑2

𝑑𝑥𝑖
2 (𝐸𝑖𝐽𝑖(𝑥𝑖)

𝑑2𝑤𝑖(𝑥𝑖)

𝑑𝑥𝑖
2 ) = −𝑞𝑖(𝑥𝑖),   dla  𝑖 = 1 … 𝑘        (4) 

gdzie: 

𝑖 – numer przęsła tworzącego model, 

𝑘 – liczba przęseł tworzących model, 

𝐸𝑖 – moduł Younga dla 𝑖-tej belki [Pa], 
𝐽𝑖(𝑥𝑖)  – funkcja opisująca moment bezwładności dla 𝑖-tej belki [m4], 

𝑤𝑖(𝑥𝑖)  – funkcja ugięcia 𝑖-tej belki [m], 

𝑞𝑖(𝑥𝑖)  – funkcja obciążenia przyłożonego poprzecznie do osi 𝑖-tej belki [N/m]. 

𝐸𝑖 (𝐽𝑖
′′ 𝑑2𝑤𝑖(𝑥𝑖)

𝑑𝑥𝑖
2

+ 2𝐽𝑖
′ 𝑑3𝑤𝑖(𝑥𝑖)

𝑑𝑥𝑖
3

+ 𝐽𝑖
𝑑4𝑤𝑖(𝑥𝑖)

𝑑𝑥𝑖
4

) = −𝑞𝑖(𝑥𝑖)     (5) 

𝐽𝑖
′ =

𝑑𝐽𝑖

𝑑𝑥𝑖
    𝐽𝑖

′′ =
𝑑2𝐽𝑖

𝑑𝑥𝑖
2  

Poszukiwaną funkcją pierwotną jest funkcja ugięcia 𝑤(𝑥). Równanie (5) jest opisane w obszarze 
Ω𝜖(0, 𝐿𝑖), gdzie 𝐿𝑖 jest długością 𝑖-tego przęsła. 

Tak jak w przypadku belki o stałej wysokości przekroju poprzecznego dokonano zamiany wzorów 
różniczkowych (5) na wzory różnicowe (6)  za pomocą schematów różnicowych (Tab. 1.). Otrzymaną 
zależność zapisano przy pomocy współczynników 𝑎𝑟, 𝑏𝑟, 𝑐𝑟, 𝑑𝑟 oraz 𝑒𝑟 (7). 

𝐸𝑖 (𝐽𝑟
′′ 𝑤𝑟+1−2𝑤𝑟+𝑤𝑟−1

ℎ𝑖
2 + 𝐽𝑟

′ 𝑤𝑟+2−2𝑤𝑟+1+2𝑤𝑟−1−𝑤𝑟−2

ℎ𝑖
3 + 𝐽𝑟

𝑤𝑟+2−4𝑤𝑟+1+6𝑤𝑟−4𝑤𝑟−1+𝑤𝑟−2

ℎ𝑖
4 ) = −𝑞𝑟(𝑥𝑖)  (6) 

gdzie: 

𝐽𝑟, 𝐽′
𝑟, 𝐽′′

𝑟 – wartość momentu bezwładności i jego pochodnych dla danego węzła 𝑟 

[m4],[m3],[m2], 
𝑞𝑟 - wartość obciążenia w węźle 𝑟 [N]. 

𝐸𝑖𝐽𝑟

ℎ𝑖
2 (𝑎𝑟𝑤𝑟−2 + 𝑏𝑟𝑤𝑟−1 + 𝑐𝑟𝑤𝑟 + 𝑑𝑟𝑤𝑟+1 + 𝑒𝑟𝑤𝑟+2) = −𝑞𝑟(𝑥𝑖)   (7) 

𝑎𝑟 =
1

ℎ𝑖
(

𝐽𝑟

ℎ𝑖
− 𝐽′

𝑟) 

𝑏𝑟 = 𝐽′′
𝑟 +

2

ℎ𝑖
(𝐽′

𝑟 −
2𝐽𝑟

ℎ𝑖
) 

𝑐𝑟 = 2 (
3𝐽𝑟

ℎ𝑖
2 − 𝐽′′

𝑟) 

𝑑𝑟 = 𝐽′′
𝑟 −

2

ℎ𝑖
(𝐽′

𝑟 −
2𝐽𝑟

ℎ𝑖
) 

𝑒𝑟 =
1

ℎ𝑖
(𝐽′

𝑟 +
𝐽𝑟

ℎ𝑖
) 

gdzie: 

ℎ𝑖 =
𝐿𝑖

𝑛𝑖
 jest odległością między poszczególnymi węzłami tworzącymi siatkę 𝑖-tej belki[m]. 
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Analogicznie jak dla belki o stałej wysokości stworzono macierz współczynników K (Rys. 3). Każdy 

wiersz gwiazd w macierzy jest zależny od położenia węzła 𝑟. Najpierw należy więc wyliczyć współczynniki 
𝑎𝑟, 𝑏𝑟, 𝑐𝑟, 𝑑𝑟 oraz 𝑒𝑟. Są one zapisane w postaci zależności pomiędzy momentem bezwładności i jego 
pochodnymi oraz wymiarami przekroju.  Dla belek jednoprzęsłowych macierz K należy uzupełnić o warunki 
brzegowe. Otrzymano układ równań liniowych, którego rozwiązaniem są wartości funkcji pierwotnej – ugięcia 
belki 𝑤(𝑥) w poszczególnych węzłach 𝑟. Schemat dla belek wieloprzęsłowych zostanie przedstawiony 
w dalszej części pracy. 

 
Rys.3. Macierz współczynników dla belki jednoprzęsłowej o zmiennej wysokości. 

4. Moment bezwładności 

Jak już wspomniano, wraz z położeniem przekroju poprzecznego dla analizowanej belki o zmiennej 
wysokości zmienia się jej moment bezwładności. Dla funkcji określonej w rozdziale  2 moment bezwładności 
oraz jego pochodne opisany został zależnościami: 

𝐽(𝑥𝑖 , 𝑝𝑖 , 𝑠𝑖 , 𝑧𝑖) = 𝑎𝑖 ∗
(2𝑡𝑖(𝑥𝑖,𝑝𝑖,𝑠𝑖,𝑧𝑖))

3

12
=

8𝑎𝑖

12
∗ (𝑝𝑖𝑥𝑖

2 + 𝑠𝑖𝑥𝑖 + 𝑧𝑖)
3 dla 𝑖 = 1 … 𝑘   (8) 

gdzie: 

𝑎𝑖 – szerokość przekroju poprzecznego 𝑖-tego przęsła, 

𝑡𝑖(𝑥𝑖) – wielomian opisujący połowę wysokości przekroju dla 𝑖-tego przęsła. 

Parametry 𝑝𝑖 , 𝑠𝑖 , 𝑧𝑖 są parametrami swobodnymi problemu. Można je dobierać umownie lub też 
wyznaczać rozwiązując inne zagadnienie, np. zadanie optymalizacji. Przy założeniu powyższego wielomianu 
parametrów tych będzie 3𝑘. Należy wyznaczyć również pochodne momentów bezwładności, które są 
niezbędne do wyznaczenia wartości sił przekrojowych: 

𝐽𝑖
′ =

𝑑𝐽𝑖

𝑑𝑥𝑖
= 2𝑎𝑖 ∗ 𝑡𝑖(𝑥𝑖)2 𝑑𝑡𝑖

𝑑𝑥𝑖
        (9) 

𝐽𝑖
′′ =

𝑑2𝐽𝑖

𝑑𝑥𝑖
2 = 2𝑎𝑖𝑡𝑖(𝑥𝑖) [2 (

𝑑𝑡𝑖

𝑑𝑥𝑖
)

2

+ 𝑡𝑖(𝑥𝑖)
𝑑2𝑡𝑖

𝑑𝑥𝑖
2]    (10) 

5. Funkcje wtórne momenty zginające, siły tnące, ugięcia 

Znając wartości funkcji pierwotnej 𝑤(𝑥) można obliczyć wartości funkcji wtórnych: sił tnących, 
momentów zginających oraz kąta obrotu. Zależności te opisano przy pomocy równań różniczkowych: 

𝐸𝑖 (𝐽𝑖
′′ 𝑑2𝑤𝑖(𝑥𝑖)

𝑑𝑥𝑖
2 + 2𝐽𝑖

′ 𝑑3𝑤𝑖(𝑥𝑖)

𝑑𝑥𝑖
3 + 𝐽𝑖

𝑑4𝑤𝑖(𝑥𝑖)

𝑑𝑥𝑖
4 ) = −𝑞𝑖(𝑥𝑖)     (11) 

𝑄𝑖(𝑥𝑖) = −
𝑑

𝑑𝑥𝑖
(𝐸𝑖𝐽𝑖(𝑥𝑖)

𝑑2𝑤𝑖(𝑥𝑖)

𝑑𝑥𝑖
2 )      (12) 
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𝑀𝑖(𝑥𝑖) = −𝐸𝑖𝐽𝑖(𝑥𝑖)
𝑑2𝑤𝑖(𝑥𝑖)

𝑑𝑥𝑖
2

     (13) 

𝜑𝑖(𝑥𝑖) =
𝑑𝑤𝑖(𝑥𝑖)

𝑑𝑥𝑖
    `   (14) 

gdzie: 

𝑄𝑖(𝑥𝑖)  – funkcja sił poprzecznych dla 𝑖-tej belki [N], 

𝑀𝑖(𝑥𝑖)  – funkcja momentu zginającego dla 𝑖-tej belki [Nm], 

𝜑𝑖(𝑥𝑖) – funkcja kąta ugięcia dla 𝑖-tej belki [rad]. 

Zgodnie z ideą MRS należy dokonać zamiany równań różniczkowych opisujących zależności 
poszukiwanych funkcji wtórnych na równania różnicowe w poszczególnych węzłach.  

𝑄𝑟(𝑥𝑖) = −
𝐸𝑖

ℎ𝑖
2 (𝑓𝑟𝑤𝑟+2 + 𝑔𝑟𝑤𝑟+1 + 𝑘𝑟𝑤𝑟 + 𝑙𝑟𝑤𝑟−1 + 𝑓𝑟𝑤𝑟−2)   (15) 

𝑓𝑟 =
𝐽𝑟

2ℎ𝑖
         

𝑔𝑟 = 𝐽′
𝑟 −

𝐽𝑟

ℎ𝑖
       

𝑘𝑟 = −2𝐽′
𝑟       

 𝑙𝑟 = 𝐽′
𝑟 +

𝐽𝑟

ℎ𝑖
      ` 

𝑀𝑟(𝑥𝑖) =
𝐸𝑖𝐽𝑟

ℎ𝑖
2 (𝑤𝑟+1 − 2𝑤𝑟 + 𝑤𝑟−1)    (16) 

𝜑𝑟(𝑥𝑖) =
1

2ℎ𝑖
(𝑤𝑟+1 − 𝑤𝑟−1)    (17) 

gdzie: 

𝐽𝑟, 𝐽′
𝑟, 𝐽′′

𝑟 – wartość momentu bezwładności i jego pochodnych dla danego węzła 𝑟 𝑖-tej belki [m4], [m3], 

[m2], 
𝑞𝑟 - wartość obciążenia w węźle 𝑟 𝑖-tej belki [N], 
𝑀𝑟(𝑥𝑖) wartość momentu zginającego w węźle 𝑟 𝑖-tej belki [Nm], 

𝑄𝑟(𝑥𝑖) – wartość sił poprzecznych w węźle 𝑟 𝑖-tej belki [N], 

𝜑𝑟(𝑥𝑖) – wartość kąta ugięcia w węźle 𝑟 𝑖-tej belki [rad]. 

Analogicznie do macierzy K tworzymy macierze współczynników potrzebne do wyliczenia wartości 
momentów, sił tnących oraz kątów obrotu dla poszczególnych węzłów. 

6. Warunki brzegowe oraz warunki zszycia 

W macierzy K dodatkowo zostały określone warunki brzegowe zależne od rodzaju podpór znajdujących 
się na końcach analizowanej belki. Zostały one opisane w tabeli: 

Tabela 2: Warunki brzegowe. 

Rodzaj podpory Zapis różniczkowy Zapis różnicowy Rysunek 

brzeg 
utwierdzony 

𝑤 = 0 𝑤𝑟 = 0 

 
𝑤′ = 0 

−𝑤𝑟−1 + 𝑤𝑟+1

2ℎ𝑖

= 0 

brzeg 
przegubowo 

podparty 

𝑤 = 0 𝑤𝑟 = 0 

 𝑀(𝑥) = −𝐸𝐽(𝑥)
𝑑2𝑤(𝑥)

𝑑𝑥2
= 0 

𝐸𝐽𝑟

ℎ𝑖
2

(𝑤𝑟+1 − 2𝑤𝑟 + 𝑤𝑟−1) = 0 

brzeg pionowo 
przesuwny 

𝑤′ = 0 
−𝑤𝑟−1 + 𝑤𝑟+1

2ℎ𝑖

= 0 

 
𝑄(𝑥) = −

𝑑

𝑑𝑥
(𝐸𝐽(𝑥)

𝑑2𝑤(𝑥)

𝑑𝑥2
) = 0 

𝐸𝑖

ℎ𝑖
2

(𝑓𝑟𝑤𝑟+2 + 𝑔𝑟𝑤𝑟+1 + 𝑘𝑟𝑤𝑟 + 𝑙𝑟𝑤𝑟−1 + 𝑓𝑟𝑤𝑟−2) = 0 

brzeg swobodny 

𝑀(𝑥) = −𝐸𝐽(𝑥)
𝑑2𝑤(𝑥)

𝑑𝑥2
= 0 

𝐸𝐽𝑟

ℎ𝑖
2

(𝑤𝑟+1 − 2𝑤𝑟 + 𝑤𝑟−1) = 0 

 𝑄(𝑥) = −
𝑑

𝑑𝑥
(𝐸𝐽(𝑥)

𝑑2𝑤(𝑥)

𝑑𝑥2
) = 0 

𝐸𝑖

ℎ𝑖
2

(𝑓𝑟𝑤𝑟+2 + 𝑔𝑟𝑤𝑟+1 + 𝑘𝑟𝑤𝑟 + 𝑙𝑟𝑤𝑟−1 + 𝑓𝑟𝑤𝑟−2) = 0 
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Dodatkowo dla belek wieloprzęsłowych musimy określić warunki zszycia zakładające równość 
przemieszczeń, obrotów i momentów dla podpór wewnętrznych łączących sąsiednie przęsła: 

(𝑤𝑛𝑖+3)
𝑖

= (𝑤3)𝑖+1        

(𝜑𝑛𝑖+3)
𝑖

= (𝜑3)𝑖+1      (18) 

(𝑀𝑛𝑖+3)
𝑖

= (𝑀3)𝑖+1        

7. Macierz współczynników K dla belek wieloprzęsłowych 

Dla belek wieloprzęsłowych macierz współczynników K składa się z gwiazd operatorów różnicowych dla 
każdej z belek oraz warunków brzegowych wraz z warunkami zszycia zapisanymi również z wykorzystaniem 
schematów różnicowych (Rys. 4).  Każda z podpór wewnętrznych jest podporą przegubowo podpartą – dla 
tych węzłów przemieszczenia są równe zeru. Podpory skrajne mogą być zaś dowolne (Tab. 2.) Dodatkowo 
dla belek wieloprzęsłowych należy określić warunki zszycia zakładające równość przemieszczeń, obrotów 
i momentów dla podpór wewnętrznych łączących sąsiednie przęsła (18). 

 
Rys.4. Macierz współczynników dla belki czteroprzęsłowej. 

W rezultacie zastosowania przedstawionego algorytmu otrzymano algebraiczny układ równań liniowych 
postaci Kw=q, z którego można wyznaczyć wartości funkcji pierwotnej ugięcia 𝑤(𝑥). Następnie można 
obliczyć wartości funkcji wtórnych na podstawie otrzymanych wyników ugięć belki w każdym z węzłów. 

8. Analiza zachowania się belki pięcioprzęsłowej o zmiennej geometrii przekroju poprzecznego 

Obliczeniom poddano belkę pięcioprzęsłową, o następującym obciążeniu (Rys.5.): 

 
Rys.5. Warianty obciążenia belki pięcioprzęsłowej. 
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 Belkę poddano analizie dla trzech różnych wariantów funkcji opisującej połowę wysokości przekroju 
poprzecznego (Rys.6.): 

 
Rys.6. Warianty funkcji opisującej połowę wysokości przekroju poprzecznego. 

Przyjęto moduł Younga 𝐸 = 30 𝐺𝑃𝑎 oraz ustalono szerokość przekroju 𝑏 = 3 𝑚. 

Otrzymano wykres ilustrujący wartości funkcji pierwotnej – ugięcia belki 𝑤(𝑥) – w zależności od funkcji 
opisującej połowę wysokości belki (Rys.7.). Dla belki o stałym przekroju (wariant różowy) 𝑡𝑖(𝑥𝑖) = 1 𝑚 dla 𝑖 =
1 … 5, maksymalne wartości ugięć są najmniejsze – wyjątek stanowi drugie przęsło. Dla belki o przekroju 

𝑡𝑖(𝑥𝑖) = 0,4𝑥2 − 0,8𝑥 + 1 (wariant żółty) maksymalne wartości ugięć są największe – wyjątek stanowi przęsło 
czwarte. Funkcja 𝑡𝑖(𝑥𝑖) przyjmuje kształt paraboli z minimum występującym przy podporach. Dla wariantu 

zielonego, o funkcji 𝑡𝑖(𝑥𝑖) = −0,4𝑥2 + 0,8𝑥 + 0,6 wartości ugięć są nieco większe od wariantu różowego -
wyjątek  stanowi przęsło drugie. Funkcja 𝑡𝑖(𝑥𝑖) ma wówczas kształt paraboli z minimum występującym 
w środku przęseł. Wartości maksymalnych przemieszczeń dla poszczególnych przęseł analizowanych belek 
przedstawiono w tabeli (Tab. 3). Na wykresie zaznaczono je czerwonymi punktami. 

 
Rys.7. Otrzymany wykres przemieszczeń analizowanej belki  pięcioprzęsłowej. 

Tabela 3: Wartości maksymalnych przemieszczeń dla poszczególnych przęseł analizowanych belek. 

Funkcja opisująca połowę 
wysokości 

Wartość maksymalnego przemieszczenia [× 10−6 m] 

przęsło I przęsło II przęsło III przęsło IV przęsło V 

𝑡𝑖(𝑥𝑖) = 1  -1,116 0,531 -0,640 -0,370 -0,556 

𝑡𝑖(𝑥𝑖) = 0,4𝑥2 − 0,8𝑥 + 1  -3,829 2,255 -2,094 -0,398 -1,706 

𝑡𝑖(𝑥𝑖) = −0,4𝑥2 + 0,8𝑥 + 0,6  -1,461 0,517 -0,945 -0,822 -0,842 

Otrzymano wykres ilustrujący wartości funkcji wtórnej – momentu zginającego 𝑀(𝑥) – w zależności od 
funkcji opisującej połowę wysokości belki (Rys.8.). W przypadku belki (kolor zielony), której wysokość jest 
najmniejsza w pobliżu podpór otrzymano największe momenty zginające 𝑀(𝑥) w przęsłach oraz najmniejsze 
w podporach. Dla belki, której wysokość jest tam największa (kolor żółty) najmniejsze  momenty zginające 
wystąpią w przęsłach, natomiast największe w podporach gdzie występuje przesztywnienie. Wyjątek od 
wyżej opisanej reguły stanowi przęsło drugie. 

 
Rys.8. Otrzymany wykres momentów zginających analizowanej belki  pięcioprzęsłowej. 

 Otrzymano wykres ilustrujący wartości funkcji wtórnej – siły tnącej 𝑄(𝑥) – w zależności od funkcji 

opisującej połowę wysokości belki (Rys.9.). Wykresy sił tnących 𝑄(𝑥) są do siebie zbliżone. W przypadku 

przęsła 3, gdzie obciążenie jest funkcją stałą, niezależną od x wykres 𝑄(𝑥) jest prostoliniowy. 
Dla pozostałych przęseł nie jest to zależność prostoliniowa. Wynika to z tw. Schwedlera-Żurawskiego oraz 
zależności (12).  
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Rys.9. Otrzymany wykres sił tnących analizowanej belki  pięcioprzęsłowej. 

9. Podsumowanie 

Metoda Różnic Skończonych może stanowić proste narzędzie przy wyznaczeniu wartości 
przemieszczeń, sił tnących oraz momentów zginających dla projektowanego ustroju. Analizowany model 
belki wieloprzęsłowej stanowi klasyczny model mostu. Dzięki MRS można określić miejsca występowania 
jego najbardziej newralgicznych przekrojów poprzecznych, gdy wysokość dźwigara mostowego jest opisana 
za pomocą np. wielomianu niebędącego funkcją stałą.  

Ciekawym rozwinięciem przedstawionego zagadnienia jest postawienie zadania optymalizacji. 
Na podstawie parametrów swobodnych funkcji opisującej połowę wysokości przekroju poprzecznego można 
znaleźć taką optymalną funkcję dla której masa dźwigara mostowego byłaby najmniejsza przy zadanych 
ograniczeniach warunków nośności i użytkowalności.   
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UPROSZCZONE METODY OBLICZEŃ NOŚNOŚCI NA ZWICHRZENIE BELKI AŻUROWEJ 
O PRZEKROJU BISYMETRYCZNYM 

SIMPLIFIED APPROACH TO SPECIFICATION OF LATERAL-TORSIONAL BUCKLING 
RESISTANCE FOR STEEL CASTELLATED BEAM WITH BISYMMETRIC CROSS-SECTION 

Słowa kluczowe: konstrukcje metalowe, zwichrzenie, belka ażurowa, metody uproszczone 

1. Wprowadzenie  

Kluczową kwestią dla projektanta konstrukcji metalowych jest ocena nośności elementów zginanych 
przy zwichrzeniu. W tym celu należy oszacować sprężysty moment krytyczny, przy którym osiągnięty zostaje 
punkt bifurkacji ścieżki równowagi. Jego wartość pozwala wyznaczyć smukłość względną przy zwichrzeniu, 
którą wykorzystuje się przy wyznaczeniu współczynnika zwichrzenia. Oszacowanie nośności sprężystej 
elementu następuje poprzez redukcję nośności przekroju współczynnikiem zwichrzenia, uwzględniającym 
zjawisko niestateczności i imperfekcje. 

O ile szacowanie nośności zwichrzeniowej pełnościennych elementów zginanych, o przekrojach 
bisymetrycznych, jest kwestią poruszaną w wielu publikacjach, o tyle przypadki elementów ażurowych są 
omówione raczej marginalnie. Idea przekroju ażurowego polega na zwiększeniu sztywności giętnej 
elementu, względem osi mocniejszej, przy niezmienionej masie. Realizuje się to poprzez rozcięcie np. 
przekroju dwuteowego wzdłuż linii łamanej, rozsunięcie rozciętych pasów i zespawanie z uwzględnieniem 
odpowiedniego przesunięcia (Rys.1.). W efekcie otrzymuje się przekrój o zwiększonej wysokości względem 
przekroju wyjściowego.    

 
Rys.1. Sposób rozcięcia i złożenia dwuteowego elementu ażurowego 

Cechą elementu ażurowego jest periodyczne występowanie różnych przekrojów poprzecznych 
o różnych charakterystykach, a zatem o różnej sztywności na skręcanie (Rys.2.). Odcinkiem najmniej 
odpornym jest obszar nad górną krawędzią otworu (Rys.3.). W tym miejscu występuje przekrój teowy, który 
ma zerową sztywność na skręcanie skrępowane. Również moment skręcania swobodnego jak i moment 
bezwładności względem osi mniejszej sztywności jest w tym miejscu mniejszy niż dla przekroju dwuteowego 
pełnego. Należy jednak zauważyć, że odcinek ten jest stosunkowo krótki, a pas ściskany jest sprężyście 
zamocowany w słupkach belki ażurowej. Deplanacja zależy od wymiarów przekroju poprzecznego, ale także 
od długości elementu i sposobu jego zamocowania. W przypadku przekroju przez słupek, znacząco wzrasta 
sztywność na skręcanie, ze względu na współpracę pasa górnego i dolnego wskutek sztywnego połączenia 
ich ze środnikiem, Rys.4.  

Zgodnie z powyższym, powstaje wątpliwość, dla elementu o jakim przekroju należy przeprowadzić 
analizę zwichrzenia, aby była ona wystarczająco wiarygodna. W niniejszym artykule zostanie przedstawiona 
uproszczona metoda oceny zwichrzenia, natomiast metoda oparta na dokładniejszym modelu 
obliczeniowym będzie stanowić temat odrębnego artykułu. 
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Rys.2. Rozróżnienie przekrojów w belce ażurowej 

 
Rys.3. Skręcanie i ścinanie pasa górnego w przekroju netto 

 
Rys.4. Skręcanie przekroju pełnego 

2. Sposoby oceny nośności belki ażurowej na zwichrzenie 

2.1 Sprawdzenie zwichrzenia według metody zastępczego pasa ściskanego na podstawie PN-EN 
1993-1-1 

Metoda zawarta w normie PN-EN 1993-1-1 [1], w punkcie 6.3.2.4, polega na oszacowaniu smukłości tak 
zwanego przekroju pasa zastępczego, składającego się z pasa ściskanego i 1/3 ściskanej części środnika. 
Na tej podstawie wyznacza się współczynnik wyboczenia pasa zastępczego i nośność na zwichrzenie.  

W przypadku belki ażurowej, jako przekrój pasa zastępczego, przyjęto ściskany odcinek pasa górnego 
belki, znajdujący się nad otworem. Zatem wysokość ściskanej części środnika jest mniejsza niż 1/3 jego 
pełnej wysokości, jak to zaleca zapis normowy w stosunku do przekroju pełnego. 

Kluczowe, w proponowanej metodzie uproszczonej, jest wprowadzenie zmodyfikowanego wzoru na 
wartość smukłości pasa ściskanego. Eurokod podaje wzór, zawierający współczynnik poprawkowy kc, 
zależny od rozkładu momentu zginającego i wybierany wg tablicy 6.6 EC3. Natomiast Autor proponuje 
uwzględnić rzeczywisty rozkład siły ściskającej, używając w miejsce współczynnika kc, współczynnik 
długości wyboczeniowej μ. Współczynnik ten oblicza się na podstawie rozkładu siły ściskającej w pasie 
ściskanym belki ażurowej podczas wyboczenia z płaszczyzny środnika. Rozkład ten zależy od sposobu 
obciążenia belki i na ogół jest zmienny na jej długości, co istotnie wpływa na wartość współczynnika. 
W pracy prof. Szymona Pałkowskiego „Konstrukcje stalowe. Wybrane zagadnienia obliczania 
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i projektowania” [2], w Załączniku na stronie 219 znajduje się wzór na dokładniejsze wyznaczenie 
współczynnika μ na podstawie znanego rozkładu siły ściskającej, a także tabela z wartościami 
współczynników μ0 i γ dla poszczególnych przypadków schematów statycznych elementu ściskanego            
i rozkładów sił. Współczynnik μ0 dla swobodnego podparcia wynosi 1,0. Natomiast współczynnik γ, dla 
rozkładów siły ściskającej wg paraboli 2. stopnia (który występuje w przykładzie) oraz dla rozkładu liniowego, 
zamieszczono w Tabeli 1.  

Zmodyfikowany wzór na μ dla rozważanych przypadków ma postać: 

 𝜇 = 𝜇0√
1

1+𝛾
 (1) 

gdzie:  

𝜇0 – podstawowy współczynnik długości wyboczeniowej  

𝛾 – współczynnik dodatkowy z Tabeli 1 

Tabela 1. Wartość wsp. γ 

Rozkład 
siły 

ściskającej 

    
Wsp. γ 1,09 0,56 2,18 0,88 

Wzór na długość krytyczną ma postać: 

 l𝑐𝑟 = 𝜇 ∙ 𝐿𝑐 (2) 

gdzie:  

𝜇 – współczynnik długości wyboczeniowej wg (1)  

𝐿𝑐 – odległość między stężeniami 

Wzór na smukłość względną ściskanego pasa zastępczego, po modyfikacji, ma postać: 

 𝜆�̅�
∗ =

𝑙𝑐𝑟

𝑖𝑓,𝑧𝜆1
 (3) 

gdzie:  

𝑙𝑐𝑟 – długość krytyczna przy wyboczeniu  

𝑖𝑓,𝑧 – promień bezwładności zastępczego pasa ściskanego 

𝜆1 – wartość porównawcza do wyznaczania smukłości względnej 

Kolejną propozycją jest zmiana wartości współczynnika 𝑘𝑓ℓ. Jest to współczynnik modyfikacji 

uwzględniający przybliżony charakter metody zastępczego pasa ściskanego. Odpowiada za zwiększenie 
nośności, uznając, że rzeczywisty przekrój dwuteowy posiada większą sztywność na skręcanie. Belka 
ażurowa dokładniej spełnia założenia uproszczonego modelu obliczeniowego, w związku z tym Autor 
proponuje przyjmować wartość współczynnika równą 1,0.  

Dodatkowo, proponuje się przy wyznaczaniu parametru imperfekcji pasa zastępczego, przyjmować 
krzywą wyboczeniową „d”, ze względu na większe imperfekcje występujące w belkach ażurowych niż           
w pełnościennych. 
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2.2 Zastosowanie programu LTBeam oraz Metody Ogólnej wg PN-EN 1993-1-1 

Sposób drugi polega na wyznaczeniu sprężystego momentu krytycznego zwichrzenia w programie 
LTBeam dla przekroju zredukowanego 2 wg Rys.2. Przekrój należy zadać w programie, wpisując jego 
charakterystyki geometryczne i wycinkowe. Następnie należy uwzględnić długość elementu, warunki 
brzegowe oraz obliczeniową wartość obciążenia. Autor proponuje takie podejście uproszczone ze względu 
na fakt, iż przekrój rozpatrywanego elementu jest nietypowy, o zmiennych charakterystykach na długości. 

Na podstawie wartości momentu krytycznego wyznacza się smukłość względną oraz współczynnik 
zwichrzenia według Metody Ogólnej PN-EN 1993-1-1.  

Przy wyznaczaniu parametru imperfekcji pasa zastępczego, podobnie jak w metodzie 1,  proponuje się 
przyjmować krzywą zwichrzenia „d”, ze względu na większe imperfekcje występujące w belkach ażurowych 
niż w pełnościennych.  

3. Przykład obliczeniowy 

3.1 Sposób 1 

Rozpatrzmy belkę podpartą widełkowo, na którą działa obciążenie równomiernie rozłożone o wartości 
4,34kN/m. Długość belki, mierzona w osiach konstrukcyjnych, wynosi 9,0m. Moment obliczeniowy wynosi 
43,94kNm.  

 
Rys.5. Schemat statyczny belki 

Materiał belki przyjęto jako stal S355 o granicy plastyczności fy = 355 N/mm2 i wytrzymałości fu = 510 
N/mm2 (przy grubości t ≤ 40 mm) według normy EN 10025-2. 

Przyjęto przekrój ażurowy o wysokości 320 mm, uzyskany poprzez rozcięcie wzdłuż linii łamanej 
dwuteownika IPE220 i zespawanie przy 27 otworach i pełnościennych odcinkach przy podporach o długości 
400 mm. 

Tabela 2. Cechy geometryczne przekroju wyjściowego 

IPE 220: A = 33,4 cm2 Iy = 2772 cm4 h = 220 mm 

bf = 110 mm tf = 9,2 mm tw = 5,9 mm r = 12 mm 

Tabela 3. Cechy geometryczne belki o przekroju ażurowym 

AŻUR 320: hn =320 mm s = 50 mm c = 60 mm w = 100 mm 

p = 300 mm a0 = 200 mm b0 = w = 100 mm h0 = 200 mm w0 = 400 mm 

 
Rys.6. Belka ażurowa h = 320mm 
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Tabela 4. Charakterystyki przekrojów 

MODEL 
 

   

CHARAKTERYSTYKI 

Iω = 49 285,22 cm6 

IT = 7,21 cm4 

Iz = 204,62 cm4 

Iω = 49 285,22 cm6 

IT = 5,82 cm4 

Iz = 204,28 cm4 

Iω = 0 cm6 

IT = 2,91 cm4 

Iz = 102,13 cm4 

W Tabeli 4 pokazano zróżnicowanie przekrojów belki ażurowej. Najsłabszym na skręcanie jest przekrój 
3, przyjęty do obliczeń jako zastępczy pas ściskany. Na rys.7. przedstawiono model obliczeniowy przekroju, 
do oszacowania współczynnika zwichrzenia w postaci pasa zastępczego, składającego się z pasa górnego 
belki ażurowej (w odcinku nad otworem). Linią przerywaną zaznaczona jest wysokość przekroju pasa 
zalecana przez Eurokod, tzn. pas ściskany i 1/3 wysokości środnika. 

  
Rys.7. Przekrój pasa zastępczego 

Sprawdzenie klasy przekroju zastępczego pasa (Rys.7.): 

5,08 − 1,2

0,59
= 6,58 < 9𝜀 = 7,29 → ś𝑟𝑜𝑑𝑛𝑖𝑘 𝑘𝑙𝑎𝑠𝑦 1 

(11 − 0,59 − 2 ∙ 1,2)/2

0,92
= 4,35 < 9𝜀 = 7,29 → 𝑝ół𝑘𝑎 𝑘𝑙𝑎𝑠𝑦 1 

Moment bezwładności przekroju pasa zastępczego, względem osi z-z przekroju: 𝐼𝑓𝑧 = 102,13 𝑐𝑚4 

Pole przekroju pasa zastępczego: 𝐴𝑓 = 13,12 𝑐𝑚2 

Promień bezwładności przekroju pasa zastępczego: 

 𝑖𝑓,𝑧 = √
𝐼𝑓𝑧

𝐴𝑓
 (4) 

𝑖𝑓,𝑧 = √
102,13

13,12
= 2,79 𝑐𝑚 

Moment bezwładności przekroju ażurowego netto (przekrój przez otwór): 𝐼𝑦,𝑛𝑡 = 5 997,63 𝑐𝑚4 

Wskaźnik sprężysty przekroju netto (przekrój przez otwór): 

 𝑊𝑒𝑙,𝑛𝑡 =
𝐼𝑦,𝑛𝑡

ℎ𝑛
2

 (5) 

𝑊𝑒𝑙,𝑛𝑡 =
5997,63

32
2

= 374,85  𝑐𝑚3  
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Nośność sprężysta przekroju zginanego netto: 

 𝑀𝑐,𝑅𝑑 = 𝑊𝑒𝑙,𝑛𝑡 ∙ 𝑓𝑦/𝛾𝑀1 (6) 

𝑀𝑐,𝑅𝑑 = 374,85 ∙ 35,5/1,0 = 13307,18 𝑘𝑁𝑐𝑚 = 133,07 𝑘𝑁𝑚 

Smukłość graniczna pasa zastępczego: 𝜆̅
𝑐,0 = 0,4 ← wartość zalecana w Załączniku krajowym EC3 

Wartość odniesienia do wyznaczenia smukłości względnej: 

 𝜆1 = 93,9𝜀 (7) 

𝜆1 = 93,9 ∙ √
235

355
= 76,06 

PRZYPADEK 1 – brak stężeń pośrednich 

Współczynnik długości wyboczeniowej dla sytuacji, gdy nie ma stężeń pośrednich należy wyznaczyć dla 
całej długości belki. Siła ściskająca zmienia się parabolicznie zaczynając od zera, przez wartość 
maksymalną, kończąc na wartości zerowej. Współczynnik wg wzoru (1): 

𝜇 = 1,0√
1

1 + 1,09
= 0,692 

Długość krytyczna wg wzoru (2): 

l𝑐𝑟 = 0,692 ∙ 9,0 = 6,228𝑚 

 
Zmodyfikowana smukłość pasa ściskanego wg wzoru (3): 

𝜆�̅�
∗ =

6,228

0,0279 ∙ 76,06
= 2,935 

Nośność elementu na zwichrzenie można wyznaczyć wg wzoru: 

 𝑀𝑏,𝑅𝑑 = 𝑘𝑓ℓ ∙ 𝜒 ∙ 𝑀𝑐,𝑅𝑑   (8) 

gdzie:  

𝑘𝑓ℓ = 1,0 – wartość proponowana przez Autora dla belek ażurowych 

𝜒 – współczynnik wyboczenia zastępczego pasa 

𝑀𝑐,𝑅𝑑 – nośność sprężysta przekroju netto na zginanie 

Parametr imperfekcji: krzywa wyboczenia d →  𝛼 = 0,76 
Parametr krzywej wyboczenia: 

 𝜙 = 0,5[1 + 𝛼(�̅�𝑓 − 0,2) + �̅�𝑓
2]  (9) 

𝜙 = 0,5[1 + 0,76(2,935 − 0,2) + 2,9352] = 5,846 

Współczynnik wyboczenia ściskanego pasa zastępczego: 

 𝜒 =
1

𝜙+√𝜙2−𝜆𝑓
2
  (10) 
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𝜒 =
1

5,846 + √5,8462 − 2,9352
= 0,092  

Nośność elementu na zwichrzenie wg wzoru (8): 

𝑀𝑏,𝑅𝑑 = 1,0 ∙ 0,092 ∙ 133,07 = 12,24 𝑘𝑁𝑚 

Sprawdzenie warunku nośności na zginanie ze zwichrzeniem: 

𝑀𝐸𝑑

𝑀𝑏,𝑅𝑑

=
43,94

12,24
= 3,59 > 1  →   WARUNEK NIESPEŁNIONY 

PRZYPADEK 2 – jedno stężenie w środku rozpiętości 

 
Rys.8. Schemat statyczny belki ze stężeniem 

Dla powyższego schematu, należy wyznaczyć współczynnik długości wyboczeniowej pasa ściskanego 
dla obszaru między stężeniami. Siła ściskająca zmienia się parabolicznie od zera do wartości maksymalnej 
w miejscu stężenia. Współczynnik wg wzoru (1): 

𝜇 = 1,0√
1

1 + 0,56
= 0,801 

Długość krytyczna wg wzoru (2): 

l𝑐𝑟 = 0,801 ∙ 4,5 = 3,6045𝑚 

 
Zmodyfikowana smukłość pasa ściskanego wg wzoru (3): 

𝜆�̅�
∗ =

3,6045

0,0279 ∙ 76,06
= 1,699 

Parametr imperfekcji: krzywa wyboczenia d →  𝛼 = 0,76 
Parametr krzywej wyboczenia wg wzoru (9): 

𝜙 = 0,5[1 + 0,76(1,699 − 0,2) + 1,6992] = 2,513 

Współczynnik wyboczenia ściskanego pasa zastępczego wg wzoru (10): 

𝜒 =
1

2,513 + √2,5132 − 1,6992
= 0,229  

Nośność elementu na zwichrzenie wg wzoru (8): 

𝑀𝑏,𝑅𝑑 = 1,0 ∙ 0,229 ∙ 133,07 = 30,47 𝑘𝑁𝑚 

Sprawdzenie warunku nośności na zginanie ze zwichrzeniem: 
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𝑀𝐸𝑑

𝑀𝑏,𝑅𝑑

=
43,94

30,47
= 1,44 > 1  →   WARUNEK NIESPEŁNIONY 

PRZYPADEK 3 – dwa stężenia 

 
Rys.9. Schemat statyczny belki z dwoma stężeniami 

Na Rys.9. przedstawiono schemat belki z dwoma stężeniami bocznymi. Rozmieszczenie stężeń 
(wymiary a i b) można zoptymalizować z uwagi na zróżnicowane wartości współczynników długości 
wyboczeniowej rozpatrywanych przedziałów. Korzystnie będzie, jeśli wartości a i b dobrane będą tak, aby 
przemnażając je przez adekwatne współczynniki długości wyboczeniowej, uzyskać jednakowe długości 
krytyczne między stężeniami. Jak już wyznaczano wcześniej, w sytuacji parabolicznej zmiany siły ściskającej 
od zera do wartości maksymalnej współczynnik długości wyboczeniowej wynosi 0,801, co w tym przypadku 
ma miejsce dla pierwszego i trzeciego przedziału na długości belki. Natomiast dla środkowego przedziału,         
w uproszczeniu można przyjąć wartość 1,0 ze względu na prawie stałą wartość siły między stężeniami. 
Zatem otrzymujemy długości krytyczne 0,8·a i 1,0·b. 

Przy powyższych założeniach można wyprowadzić proste wzory optymalizujące rozstaw stężeń: 

 𝑎 =
𝐿

2,8
 (11) 

 𝑏 = 𝐿 − 2𝑎 (12) 

gdzie:  

𝐿 – całkowita długość belki 

Zatem wg wzoru (11) i (12): 

𝑎 =
9𝑚

2,8
≈ 3,20𝑚 

𝑏 = 9𝑚 − 2 ∙ 3,2𝑚 = 2,60𝑚 

Długość krytyczna: 

 𝑙𝑐𝑟 = 𝑚𝑎𝑥 {
𝜇 ∙ 𝑎
𝜇 ∙ 𝑏 (13) 

𝑙𝑐𝑟 = 𝑚𝑎𝑥 {
0,8 ∙ 3,20𝑚 = 2,56𝑚
1,0 ∙ 2,60𝑚 = 2,60𝑚

= 2,60𝑚 

Zmodyfikowana smukłość pasa ściskanego wg wzoru (3): 

𝜆�̅�
∗ =

2,60

0,0279 ∙ 76,06
= 1,225 

Parametr imperfekcji: krzywa wyboczenia d →  𝛼 = 0,76 
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Parametr krzywej wyboczenia wg wzoru (9): 

𝜙 = 0,5[1 + 0,76(1,225 − 0,2) + 1,2252] = 1,640 

Współczynnik wyboczenia ściskanego pasa zastępczego wg wzoru (10): 

𝜒 =
1

1,225 + √1,2252 − 1,6402
= 0,366  

Nośność elementu na zwichrzenie wg wzoru (8): 

𝑀𝑏,𝑅𝑑 = 1,0 ∙ 0,366 ∙ 133,07 = 48,70 𝑘𝑁𝑚 

Sprawdzenie warunku nośności na zginanie ze zwichrzeniem: 

𝑀𝐸𝑑

𝑀𝑏,𝑅𝑑
=

43,94

48,70
= 0,90 < 1  →   WARUNEK SPEŁNIONY 

3.2 Sposób 2 

Uproszczony model obliczeniowy dla sposobu 2 oparto na założeniu, że na całej długości belki 
występuje przekrój netto 2 wg rys.2. Model ten w sposób uproszczony uwzględnia współpracę ściskanego 
pasa górnego z pasem dolnym za pośrednictwem słupków oraz uwzględnia osłabienie przekroju w miejscu 
otworu, co przekłada się na niższą wartość sztywności swobodnego skręcania i redukcję momentu 
krytycznego. 

Smukłość względną przy zwichrzeniu określić można wg wzoru Metody Ogólnej EC3: 

 �̅�𝐿𝑇 = √
𝑀𝑦,𝑅𝑘

𝑀𝑐𝑟
 (14) 

gdzie:  

𝑀𝑦,𝑅𝑘 – sprężysta nośność przekroju  

𝑀𝑐𝑟 – sprężysty moment krytyczny zwichrzenia 

Moment krytyczny wyznaczono w programie LTBeam przy w/w założeniu i dla takich samych 
przypadków rozmieszczenia stężeń, jak w Sposobie 1. Założono, że stężenia boczne są sztywne. Punkt 
przyłożenia obciążenia i zamocowania stężeń przyjęto w płaszczyźnie pasa górnego (dla współrzędnej plus  
160 mm  względem środka ścinania). Pozostałe dane jak dla Sposobu 1. Uzyskane wyniki zamieszczono     
w tabeli 5.  

Tab.5. Wyniki dla Sposobu 2 

 
𝑀𝑐𝑟 

[kNm] 
𝜆̅

𝐿𝑇 
[-] 

𝜙𝐿𝑇 
[-] 

𝜒𝐿𝑇 
[-] 

𝑀𝑏,𝑅𝑑 

[kNm] 

𝑀𝐸𝑑

𝑀𝑏,𝑅𝑑

< 1,0 

brak stężeń  16,482 2,841 5,539 0,097 12,91 3,40 > 1,0 

stężenie 
w środku 

rozpiętości 
56,508 1,535 2,185 0,267 35,53 1,24 > 1,0 

dwa stężenia 114,48 1,078 1,415 0,429 57,09 0,77 < 1,0 

Zestawienie wyników 

W Tabeli 6 porównano nośność elementu na zwichrzenie obliczoną wg: a) „Uproszczonej oceny 
zwichrzenia w budynkach” z punktu 6.3.2.4 normy PN-EN 1993-1-1, b) metody zmodyfikowanej wg Autora 
(sposób 1), c) wg metody ogólnej przy obliczeniu Mcr dla przekroju netto (sposób 2).    

W przypadku a) współczynnik kc przy braku stężeń przyjęto równy 0,94. Przy jednym stężeniu przyjęto 
wartość 0,894, którą wyznaczono za pomocą wzoru: 
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 k𝑐 = √𝑐𝑚𝐿𝑇 (15) 

gdzie:  

𝑐𝑚𝐿𝑇 – wsp. wg Tablicy B.3 PN-EN 1993-1-1  

Przy dwóch stężeniach, rozmieszczonych w rozstawie co ok. 3m, przyjęto wartość kc = 1,0 ze względu na 
prawie stałą wartość momentu między stężeniami w środku belki. Przy wyznaczaniu nośności zastosowano 
współczynnik 𝑘𝑓ℓ o wartości 1,0 jak w sposobie 1 (dla belki ażurowej). 

Tabela 6. Porównanie metod 

 

a) b) c) 

Podejście 
wg EC3 

Zmodyfikowane 
podejście wg 

Artykułu 

LTBeam + 
Metoda 
Ogólna 

𝜆�̅� =
𝑘𝑐 ∙ 𝐿𝑐

𝑖𝑓,𝑧𝜆1

 𝜆�̅�
∗ =

𝑙𝑐𝑟

𝑖𝑓,𝑧𝜆1

 𝜆̅
𝐿𝑇 = √

𝑀𝑦,𝑅𝑘

𝑀𝑐𝑟

 

𝑀𝑏,𝑅𝑑 [kNm] 

brak stężeń  7,05 12,24 12,91 

stężenie w środku rozpiętości 25,68 30,47 35,53 

dwa stężenia 40,06 48,70 57,09 

4. Podsumowanie 

Zaproponowany w Artykule uproszczony model obliczeniowy nośności belki ażurowej na zwichrzenie, 
wykazał zbieżność z uproszczoną metodą numeryczną. Przy podejściu a) uzyskano najniższe wartości 
nośności, a w przypadku c) najwyższe. Różnica dla belki bez stężeń, między metodami a) i b) wynosi 
42,40%, a w przypadku jednego i dwóch stężeń różnica sięga średnio 16,73%. Porównując podejście b) i c) 
różnice wynoszą 5,19% przy braku stężeń i średnio 14,47% w pozostałych przypadkach. Szczególnie duże 
różnice wystąpiły porównując metody a) i c). Przy braku stężeń 45,39% i średnio 28,78% w przypadkach 
pozostałych.  

Powyższa charakterystyka różnic wykazała znaczące zaniżenie nośności na zwichrzenie przy 
wykorzystaniu „Uproszczonej oceny zwichrzenia belek w budynkach” (wg pkt. 6.3.2.4. EC3), bez stosowania 
istotnych modyfikacji. Zaniżenie jest szczególnie wysokie dla belek bez stężeń pośrednich, co przekłada się 
na mocno nieekonomiczne projektowanie elementów o przekroju ażurowym. Zaproponowana przez Autora 
metoda, uwzględniająca dokładniej wyznaczoną długość krytyczną, stanowi dość dobre przybliżenie 
nośności obliczeniowej belek ażurowych, potwierdzone użyciem uproszczonego podejścia numerycznego. 
Skorzystanie z prawa rozkładu siły ściskającej i wykorzystanie współczynnika długości wyboczeniowej przy 
wyznaczaniu smukłości wydaje się podejściem bardziej adekwatnym. Ponadto podejście takie pozwala 
zoptymalizować rozstaw stężeń przy zachowaniu jednakowych długości krytycznych segmentów belki 
obciążonej zmiennym na długości rozkładem momentów zginających. 

Autor zwraca uwagę na konieczność przeprowadzenia badań doświadczalnych oraz bardziej złożonych 
analiz numerycznych belek ażurowych dla różnych schematów podparcia i obciążenia. Pozwoli to na 
dokładniejsze opracowanie metod szacowania nośności na zwichrzenie dla tego typu belek. 
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ANALIZA MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA MURÓW BEZ ZAPRAWY W BUDOWNICTWIE  

POSSIBILITY OF APPLICATION MORTARLESS MASONRY IN CIVIL ENGINEERING 

Słowa kluczowe: konstrukcje murowe, mury bez zaprawy 

1. Zaprawa- konieczność czy przyzwyczajenie? 

Konstrukcje murowe towarzyszą ludzkości od stuleci i głęboko wrosły się w świadomość społeczeństwa. 
Gdyby przeprowadzić uliczną ankietę pytając przechodniów o definicję muru, to niemal wszystkie odpowiedzi 
stwierdzałyby, że mur składa się z elementów murowych (większość osób użyłaby stwierdzenia „cegła” lub 
„pustak”) połączonych zaprawą. Nawet definicja według normy PN-EN 1996-1-1:2010 [1] określa mur jako 
„materiał konstrukcyjny utworzony z elementów murowych ułożonych w określony sposób i trwale połączonych 
zaprawą”. Ale czy mur musi jednoznacznie kojarzyć się z zaprawą? 

Mury bez zaprawy towarzyszą ludzkości już od kilku tysięcy lat. W epoce neolitycznej ludzie mieszkali 
w ziemiankach, które od środka były zabezpieczone suchymi murami. Na wyspie Papa Westray na Orkadach, 
w Szkocji, zostały znalezione pozostałości neolitycznej farmy, którą archeolodzy datują na 3700 p. n. e. 
Badania wykazują, że była zamieszkiwana przez prawie 1100 lat, od 3700 p.n.e. do 2800 p.n.e. Jednym z 
najlepiej zachowanych neolitycznych osiedli na świecie jest Skara Brae, znajdujące się na głównej wyspie 
archipelagu Orkadów w Szkocji. W latach 1928-1930 prowadzone tam były badania archeologiczne, które 
całkiem odsłoniły osadę. Składała się z ośmiu domostw, każde o powierzchni około 40m2, połączonych ze 
sobą tunelami.  Konstrukcja osiedla była taka sama jak Papa Westray, czyli mur z dopasowanych do siebie 
kamieni, zasypany ziemią w przestrzeniach miedzy budynkami i tunelami. Przekrycia chat prawdopodobnie 
wspierały się na drewnianych belkach, przysypanych ziemią i porośniętych trawą, o czym świadczą gniazda 
pozostawione w ścianach domostw. Od frontu każdej z chat znajdował się mur z otworem drzwiowym i 
otworami okiennymi, który również składał się z dwóch warstw kamiennych i wewnętrznej wypełnionej ziemią 
i kamieniami.  Z zewnątrz osiedle wyglądało jakby domki wydrążone były w pagórkach. 

Z bardziej znanych budowli, które zostały wykonane bez użycia zaprawy można wymienić między innymi 
Most Fabrycjusza, który do dziś łączy Wyspę Tyberyjską z lewym brzegiem rzeki. Historycy twierdzą, że został 
on wybudowany przez Lucjusza Fabrycjusza w 62 roku p.n.e. Rzymianie do perfekcji opanowali 
konstruowanie budynków, mostów, akweduktów, świątyń i tym podobnych bez wykorzystywania zaprawy. Do 
naszych czasów przetrwały tylko niektóre z nich, jednakże ukazują one rozmach ówczesnych konstruktorów. 
Najlepszym przykładem jest Pont du Gard, znajdująca się w dolinie rzeki Gard, we Francji, trzypiętrowa 
arkada, która zachowała się do naszych czasów. Był to fragment akweduktu prowadzącego ze źródeł Uzès 
do Nîmes. Arkada ma 49 metrów wysokości, 6,4 metra szerokości i przez wieki służyła jako most przez rzekę 
Gard (dolny poziom) oraz akwedukt (do IX wieku naszej ery). Sam akwedukt został wybudowany w latach 
26 p.n.e. do 16 p.n.e. na polecenie Agrypy. 

Dziś można podziwiać mury wzniesione bez użycia zaprawy wkomponowane w mury  powstałe już 
z użyciem zaprawy. Przykładem mogą być pozostałości Forum Augusta w Rzymie. Aby rozpoznać części 
muru wzniesione bez zaprawy trzeba naprawdę wprawnego oka, tak dobrze dopasowane są do siebie bloki 
kamienne. Naukowcy twierdzą, że starożytni rzymianie dopiero pod koniec III wieku p.n.e. wynaleźli  zaprawy 
oparte o cement produkowany z wapna, popiołu wulkanicznego i kawałków wulkanicznego tufu. Od tego czasu 
budowle z murów na zaprawach zaczęły wypierać te budowane z samych kamieni. Jeśli zastanowić się nad 
przyczynami, to można dojść do wniosku, że jak zwykle czynnikiem decydującym była oszczędność czasu. W 
przypadku stosowania zapraw odpadał proces dokładnego dopasowywania kamieni, bo warstwa zaprawy 
oprócz wiązania, zapewniała wypełnienie szczelin między elementami. Czy to znaczy, że później budowano 
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tylko z użyciem zaprawy? Oczywiście, że nie. Świetnym przykładem jest choćby Machu Picchu oraz kompleks 
zwany Wielkim Zimbabwe. Oba powstały w czasach, gdy w Europie panowało średniowiecze (Machu Picchu 
w połowie XV wieku, Wielkie Zimbabwe między 1200 a 1450). Na ziemiach polskich przykładem tego typu 
budownictwa jest zamek Bolczów, który powstał w XIV wieku, a jego ruiny do dziś można zwiedzać. 

Można stwierdzić, że mury bez zaprawy są bardzo dobrze znane ludzkości i to one znajdują 
się u początkach cywilizacji. Jednak z jakiś względów nasi przodkowie zaprzestali tej sztuki, decydując się na 
wprowadzenie zaprawy. Czy dzisiejszy powrót do korzeni jest uzasadniony? Można domniemywać, że jest to 
naturalna droga postępu. Jeśli przyjmie się założenie, że powodem rezygnacji z murowania na sucho była 
chęć rezygnacji ze żmudnego procesu dopasowywania kamieni, to oczywistym się wydaje, że dzisiejsza 
technika pozwala na produkcje elementów, które będą idealnie dopasowane. Proces murowania z użyciem 
zapraw również jest żmudny i czasochłonny. Jak każdy proces budowlany wykorzystujący wodę, jest 
uzależniony od warunków pogodowych, co w naszym klimacie prowadzi do sezonowości robót. Należy jeszcze 
pamiętać o okresie wzrostu wytrzymałości zaprawy w spoinach, co również rozciąga w czasie cały proces 
budowlany. Czyż nie wspaniale byłoby się tego wszystkiego pozbyć? Może jednak nasi przodkowie 
wprowadzając zaprawę kierowali się również innymi pobudkami, niż chęć oszczędzenia czasu? Tego pewnie 
nigdy się nie dowiemy. Przysłowie mówi, że przyzwyczajenie jest drugą naturą człowieka. Może tak jest w tym 
przypadku, że słowo zaprawa stała się niemal synonimem słowa mur. Dlaczego więc wciąż jej używamy? Czy 
po ponad dwóch tysiącach lat nie powinien to być przeżytek? Może jednak nie wszystko jest takie oczywiste. 
Skoro wspomniana już norma, czyli podstawa do wykonywania i obliczania konstrukcji murowych definiuje 
mur jako kompozyt elementów murowych i zaprawy, to jednak coś musi być na rzeczy. Pytania dotyczące 
zasadności użycia zapraw można mnożyć bez końca, a sam temat wydaje się być wieloaspektowy. Dlatego 
należy skupić się na obecnym stanie wiedzy i opuścić strefę domysłów, stawiając na twarde fakty oraz 
posiłkując się wynikami badań. 

2. Zaskakujące wyniki 

Przeglądając czasopisma o tematyce budowlanej trudno natknąć się na jakikolwiek artykuł poświęcony 
murom bez użycia zaprawy. Jednak wczytując się dokładnie w serię artykułów poświęconych badaniom 
właściwości murów z autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK) można natknąć się na pewne ciekawe 
informacje. W kwietniowym wydaniu Materiałów Budowlanych z 2015 roku ukazał się artykuł Drobca i 
Jasińskiego Wpływ rodzaju zaprawy na parametry mechaniczne murów z ABK poddanych ściskaniu [2], w 
którym przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej. 
Zbadali wpływ różnych rodzajów łączenia elementów murowych na wytrzymałość muru na ściskanie. Na rys. 
1. przedstawiono schemat elementów badawczych, które zostały podzielone na sześć serii. Każda 
reprezentowała inny sposób łączenia elementów murowych.  

 
Rys.1. Wymiary elementów badawczych wraz z naniesionym układem pomiarowym [1] 

Jako pierwsze zbadano mury z poukładanych na sobie bloczków, bez użycia jakiejkolwiek zaprawy (seria 
S0N). Kolejne były mury z cienkimi spoinami wspornymi, bez wypełnionych spoin czołowych (seria S1N), 
następnie mury z cienkimi spoinami wspornymi i wypełnionymi spoinami czołowymi (seria S2N). Jako czwarte 
przebadano mury ze spoinami pasmowymi, bez wypełnienia spoin czołowych (seria S3N), a piąte mury ze 
spoinami zwykłymi bez wypełnionych spoin czołowych (seria S4N). Przedostatnie były połączone przy użyciu 
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kleju poliuretanowego (seria S5N), a ostatnie ze zwykłymi spoinami wspornymi i czołowymi. Wszystkie mury 
zostały wykonane przy użyciu powszechnie stosowanych bloczków z ABK klasy gęstości 400, o łączeniach 
na pióro-wpust. Zaprawy zastosowane w badaniach, zarówno zwykłe i do cienkich spoin były klasy M5, 
projektowane. Klej poliuretanowy również był systemowy, choć jego dostawca nie pozwala stosować go w 
murach konstrukcyjnych. Same badania były prowadzone zgodnie z normą PN-EN 1052-1:2000, a w tabeli 1 
przedstawiono uśrednione w obrębie serii wyniki badań wytrzymałości na ściskanie. W sumie przebadano 26 
elementów, dwa w serii S0N, po 6 w seriach S1N i S2N oraz po 3 w pozostałych. Celem badań było 
sprawdzenie czy wzory stosowane w normie PN-EN 1996-1-1 pokrywają się z wynikami badań.  

Tabela 1. Uśrednione wyniki badań wytrzymałości na ściskanie 

Nr serii 
Naprężenie 

rysujące 
[N/mm2] 

Naprężenie 
maksymalne 

[N/mm2] 

Moduł 
sprężystości 

[N/mm2] 

Współczynnik 
odkształcalności 

poprzecznej 

S0N 2,61 3,15 564 0,11 

S1N 2,35 2,97 2040 0,18 

S2N 2,08 2,61 2447 0,18 

S3N 2,30 2,52 2279 0,15 

S4N 2,04 2,31 2379 0,18 

S5N 2,52 3,00 770 0,23 

S6N 2,19 2,74 2401 0,18 

Analizując wyniki badań Drobca i Jasińskiego można zauważyć, że mury bez zaprawy paradoksalnie mają 
największą wytrzymałość na ściskanie, a drugie pod tym względem są mury, gdzie zaprawa zastąpiona jest 
klejem poliuretanowym. Może rzeczywiście zaprawa w obecnych czasach to przeżytek? Nie dość, że mur bez 
zaprawy wznosi się nieporównywalnie szybciej, to jeszcze ma wyższą o 6% wytrzymałość na ściskanie. Nawet 
naprężenia rysujące w suchych murach są wyższe o ponad 11% niż w powszechnie stosowanych murach 
z ABK z cienkimi spoinami wspornymi. Jednak porównanie wyników z trzeciej kolumny studzi entuzjazm, który 
można nabrać po analizie pierwszych dwóch kolumn. Dysproporcja w module sprężystości jest wyraźna 
i niestety niekorzystna dla murów bez zaprawy. Te wyniki pokazują wprost, że mur bez zaprawy odkształci się 
prawie 3,62 razy więcej niż mur z cienkimi spoinami wspornymi, bez wypełnionych czołowych, przy tym samym 
poziomie naprężeń. 

3. Pierwsze systemy murów bez zaprawy 

Okazuje się, że już w dwudziestoleciu międzywojennym w Europie Zachodniej opracowane zostały 
systemy wznoszenia murów bez użycia zaprawy. Wyganowski w artykule z 1959 roku zamieszczonego w 5. 
Numerze Inżynierii i Budownictwa „Suche konstrukcje murowe” [3] szczegółowo opisuje kilka z nich. Warto 
wspomnieć o francuskim systemie o nazwie Presec, co w tłumaczeniu na język polski jest zlepkiem słów 
„precyzyjność” (fr. précision) oraz „suchość” (fr. sécheresse). Francuzi opracowali bloczki betonowe, silnie 
perforowane, z pocienioną środkową częścią bloczka. Zewnętrzne części były podniesione względem 
środkowej, a na dolnej płaszczyźnie bloczka ukształtowane były cztery „nóżki” na których wspierał się pustak. 
Dzięki temu, po ułożeniu jednej warstwy pustaków, kolejną klinowało się do poprzedniej wbijając specjalne 
kliny w pustki tworzące się w środkowych częściach muru. Zaskakująca jest kompletność tego systemu, 
ponieważ posiadał specjalne kształtki wieńcowe, parapetowe, kształtki podokienne i bloczki narożne. Jednak 
sama nazwa Presec jest myląca, ponieważ nie była to konstrukcja w pełni pozbawiona procesów mokrych. Po 
wzniesieniu ściany należało wykonać wieniec obwodowy oraz konieczne było wykonywanie rdzeni w rozstawie 
nie mniejszym niż 2 m. Dzięki silnej perforacji bloczków, ściana stanowiła już szalunek pod monolityzycję. 
i właśnie tak należy traktować te ściany. Niestety, suchy proces murowania miał na celu tylko szybkie 
wzniesienie szalunku, ponieważ całość usztywniona była elementami żelbetowymi, które de facto przenosiły 
wszelkie obciążenia. Poniżej przedstawiono za Wyganowskim [3] szkice systemu, które wyjaśniają jego ideę.  
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Rys.2. Schemat systemu Presec 

W Belgii opracowano system, nazwany Welo, który całkowicie był pozbawiony zaprawy na każdym etapie 
wznoszenia budynków. Ideą było zaaplikowanie dobrze znanych połączeń na jaskółczy ogon do konstrukcji 
murowych. W zależności od docelowej grubości ściany, system składał się z różnych typów elementów 
murowych. Ściany działowe konstruowane były z bloczków szerokich na 10 cm, posiadały przy tym specjalne 
zakończenia w kształcie litery C z hakiem. Dzięki temu, jednym typem elementu murowego można było 
wznieść całą ścianę. Murowanie polegało na ułożeniu pierwszej warstwy z przeciętych na pół bloczków na 
warstwie zaprawy wyrównawczej. Następnie układało się kolejną, tworząc przesunięcie między kolejnymi 
elementami w pionie. Powodowało to, że w miejscu łączenia elementów powstawała ciągła niewypełniona 
spoina pionowa, ale miało to drugorzędne znaczenie. Ważniejsze było to, że spoiny wsporne sięgały tylko do 
połowy muru i były względem siebie przesunięte o wysokość bloczka. Podobnie konstruowano ściany grubości 
20 cm, z tą różnicą, że sam element murowy miał trochę inną geometrię. Ściany o grubości 28 cm składały 
się już w obrębie jednej warstwy z dwóch elementów murowych. Były one przesunięte względem siebie 
o połowę wysokości, co uzyskiwano przez docięcie bloczków z jednej strony na pół w pierwszej warstwie. 
Każdy element posiadał na jednym końcu „ogon”, który klinował się o sąsiedni element posiadający 
odpowiednie wyżłobienie oraz o element leżący naprzeciw (Rys. 3). Według Wyganowskiego powstały setki 
budynków w tym systemie w latach przed wybuchem II Wojny Światowej nie tylko w Belgii, ale również 
w Niemczech, Francji i Kongu Belgijskim. 

   
Rys.3. Schemat systemu Welo 
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Wyganowski w swoim artykule wspomina również o systemie Gregan, opracowanym również w Belgi. 
Ciężko jednak mury wykonane według tego systemu zaliczyć do murów bez zaprawy. Idea systemu Gregan 
była bardzo prosta, z gotowych pustaków budowano szalunek o kształcie projektowanej ściany, który 
następnie wypełniano (co dwie warstwy pustaków) suchym żużlem, popiołem czy lekkim betonem, co 
zapewniało izolację takiej ściany. Ciekawy był sposób powiązania pustaków między sobą. Co drugi element 
był grubości całej ściany i w przekroju poprzecznym kształtem przypominał literę H. Między tymi elementami 
rozpięte były cienkie deski betonowe stanowiące zewnętrzną i wewnętrzną krawędź ściany. System posiadał 
też kształtki nadprożowe, elementy narożne oraz elementy połówkowe, które zapewniały odpowiednie 
przewiązanie elementów murowych. Dzięki temu można było wykształcić wieńce żelbetowe, rdzenie przy 
otworach okiennych i drzwiowych, a nawet monolityczne nadproża. Stąd ciężko zaliczyć system Gregan do 
konstrukcji murowych pozbawionych zaprawy. Dyskusyjne jest nawet traktowanie takiej konstrukcji jako 
murowej. Przy tak dużej ilości betonu, która była używana przy wznoszeniu tych ścian można się pokusić 
o sklasyfikowanie tego systemu jako systemu ścian betonowych. 

Należy w tym miejscu wspomnieć również o polskim systemie, który został opracowany w latach 
pięćdziesiątych XX wieku na Pomorzu. Idea bazowała na belgijskim Welo, ale różniła się w pewnych 
aspektach. Od strony wewnętrznej elementu murowe wykonane były ze spoiwa gipsowego, a od zewnątrz 
z żużla paleniskowego. System opracowano w dwóch wersjach. I tak mury według systemu KJ składały 
się z elementów murowych o szerokości i wysokości równym 40 cm, a w rzucie z góry przypominały literę C. 
Dzięki temu, po przesunięciu elementu wewnętrznego o 20 cm można było zazębić warstwę wewnętrzną 
o zewnętrzną. System posiadał specjalne kształtki narożne oraz połówkowe, co ułatwiało montaż. 
Wewnętrzne krawędzie elementów ukształtowane były w ten sposób, by klinować się o siebie. Dodatkowo 
wszelkie pustki wypełniane były żużlem lub gruzem, dla podniesienia tarcia między elementami i dodatkowego 
klinowania. System KJ-1 różnił się tym, że zamiast elementów o kształcie zbliżonym do ceownika, elementy 
miały kształt w przekroju poprzecznym trapezu równoramiennego. Łączenie odbywało się przez zaklinowanie 
wystających części we wgłębieniach po przeciwnej stronie. Pustaki należało układać od góry, tak samo jak 
w przypadku obecnie stosowanych bloczków łączonych na pióro-wpust. Zarówno w przypadku KJ jak i KJ-1 
konieczne było spoinowanie powstałych spoin pionowych i poziomych po obu stronach muru, w celu 
zapewnienia szczelności i braku przewiewności. Dodatkowym procesem, który mógł być uciążliwy 
w przypadku tych systemów było zasypywanie pustek żużlem. W KJ szczeliny miały około 8 cm szerokości, 
a w przypadku KJ-1 było już to około 4 cm. Na pewno sprawiało to problemy i powodowało, że po każdej 
warstwie należało wykonać spoinowanie i zasypywanie, co spowalniało roboty. Sam Wyganowski wspomina 
o pierwszej budowie domku jednorodzinnego na Pomorzu w tym systemie. Niestety przyznaje, że w związku 
z dużymi niedokładnościami w produkcji pojedynczych elementów, konieczne było układanie bloczków na 
cienkich warstwach zapraw, w innym przypadku niemożliwe było zmontowanie konstrukcji. Jednakże w 1969 
roku został wydany Poradnik dla Inżynierów i Techników Budownictwa [4], w którym w rozdziale poświęconym 
obliczaniu i wznoszeniu konstrukcji murowych wspomniano o belgijskim Welo oraz polskim KJ i KJ-1. 
To pokazuje, że te dwa systemu przyjęły się w świadomości środowiska budowlanego i musiały istnieć 
konstrukcje wykonane w tych systemach. Poniżej (Rys.4) zaprezentowano za Wyganowskim szkic systemu 
KJ oraz KJ-1 

 
Rys.4. Idea systemu KJ (góra) oraz KJ-1 (dół) 
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Podsumowując historyczne doświadczenia ze wznoszeniem konstrukcji z murów pozbawionych zapraw 
należy podkreślić fakt, że już ponad osiemdziesiąt lat temu próbowano ograniczyć stosowanie zapraw 
w murowaniu, z lepszym lub gorszym skutkiem. Rezultatem tych działań było powstanie systemów, które 
można określić jako szalunkowe lub systemów, w których tylko pozornie oszczędzano na nakładach pracy czy 
materiałów. Skoro już tyle lat temu wprowadzano mury bez zaprawy, dlaczego jeszcze powszechnie stosuje 
się zaprawy? Na to pytanie postanowiono odpowiedzieć poniżej, w oparciu o współczesne badania konstrukcji 
murowych bez zaprawy. 

4. Mur bez zaprawy z Autoklawizowanego Betonu Komórkowego (ABK) 

Przechodząc do nowych rozwiązań na polu murów bez zaprawy należy zastanowić się, czy dzisiejsze 
możliwości techniczne pozwalają na precyzyjne wykonywanie elementów murowych. Wielu odpowie, 
że pewnie tak, ponieważ mamy obecnie na rynku elementy wykonywane z dokładnością wynoszącą 1 mm. 
Dlatego oczywistym może wydawać się, że po osiemdziesięciu latach nie powinno być już żadnych problemów 
z ich precyzyjną produkcją. Jak można zauważyć, nie ma obecnie wysypu rozwiązań bez zaprawowych. Ale 
dlaczego? Czyżby zaprawa była jednak niezbędna? Na przykładzie badań, które zostały przeprowadzone w 
kwietniu i maju 2018 roku na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej postanowiono wskazać słabe punkty 
murów bez zaprawy. 

Na Politechnice Śląskiej przeprowadzono szczegółowe badania pionierskiego pomysłu murów 
wznoszonych całkowicie bez użycia zaprawy. Zespół autorski pod kierownictwem Jasińskiego i Drobca podjął 
się przeprowadzenia szczegółowych badań bloczków o eksperymentalnym kształcie [5]. Na rys. 5 
zaprezentowano szkic podstawowego elementu murowego, z którego składa się ściana według tego pomysłu.  

 
Rys.5. Wymiary podstawowego elementu murowego 
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Element murowy składał się z trzech płatów wyciętych z ABK połączonych ze sobą za pomocą kleju 
poliuretanowego. Dzięki wzajemnemu przesunięciu płatów, elementy murowe zazębiają się o siebie tworząc 
mur. Na rys. 6 przedstawiono widok pełnej ściany wykonanej z tych elementów. Ideą, która towarzyszyła 
twórcy tego systemu była chęć wytworzenia w ścianie elementów, które wzajemnie dociskając do siebie 
powodowałyby, że w pojedynczym elemencie występowałyby tylko naprężenia ściskające. To założenie może 
być słuszne tylko dla wewnętrznych elementów. Niestety zewnętrzne nie mogą „oprzeć” się o żadne inne, 
dlatego w tych elementach można się spodziewać naprężeń rozciągających, których w elementach kruchych 
powinno się unikać.  

 
Rys.6. Widok ściany z podstawowych elementów murowych. 

W ramach badań systemu ściennego z zaproponowanych elementów przeprowadzono badania 
wytrzymałości na ściskanie materiału, z którego zostały wykonane elementy murowe. Z partii elementów 
murowych pobrano losowo 3 elementy murowe, z których wycięto po dwie próbki sześcienne o boku równym 
75 mm, które zbadano zgodnie z załącznikiem B do normy PN-EN 771-4:2012 [6]. Na podstawie 
przeprowadzonych badań można było zakwalifikować materiał do betonu komórkowego o klasie gęstości 500, 
a znormalizowana wytrzymałość na ściskanie materiału wyniosła 4,9 N/mm2 z odchyleniem standardowym 
s równym 0,3 N/mm2. Kolejnym etapem było przeprowadzenie badań wytrzymałości na ściskanie elementów 
murowych zgodnie z normą PN-EN 772-1:2011E [7]. Z dostarczonych przez producenta elementów losowo 
pobrano 6 sztuk elementów murowych. Norma [7] nakazuje usunięcie wszelkich wpustów lub wypustów 
z powierzchni elementów badawczych, dlatego postanowiono zeszlifować górną i dolną powierzchnię, 
pozostawiając jednak boczne wpusty w celu jak najdokładniejszego odwzorowania pracy elementu w murze. 
Na Rys. 7 przedstawiono widok elementu murowego oznaczonego cyfrą 5 w trakcie badania w maszynie 
wytrzymałościowej oraz po zakończeniu badania. 

  
Rys.7. Element murowy nr 5 w trakcie i po badaniu wytrzymałości na ściskanie 

Na podstawie przeprowadzonych badań określono wytrzymałość na ściskanie fb równą 4,69 N/mm2 
z odchyleniem standardowym s równym 0,44 N/mm2. Ważną informacją jest, że w żadnym z sześciu badanym 
elementów nie nastąpiło zerwanie połączenia klejowego między płatami ABK. Na podstawie 
przeprowadzonych badań materiałowych można stwierdzić, że elementy murowe zostały wykonane 
z materiału, który powszechnie jest stosowany w budownictwie, a wytrzymałości elementów murowych 
są porównywalne ze standardowymi bloczkami z ABK. 

Kolejnym etapem badań było przeprowadzenie badania wytrzymałości na ściskanie muru wykonanego 
z podstawowych elementów murowych zgodnie z procedurą podaną w normie PN-EN 1052-1:2000 [8]. 
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W trakcie badania określono naprężenia w chwili zarysowania σcr, naprężenia niszczące σu, moduł 
sprężystości muru Em oraz współczynnik Poissona muru νm. Wykonano trzy elementy próbne oznaczone jako 
DM-1, DM-2 oraz DM-3, które umieszczano na wózku maszyny wytrzymałościowej o zakresie 2000 kN. 
Elementu ustawione były centralnie, bez mimośrodu oraz zapewniony był pełny kontakt między głowicami 
maszyny a elementami badawczymi. Bazę do pomiaru przemieszczeń przyjęto równą 620 mm, która 
jest większa od zaleceń normowych [6], które nakazują bazę pomiarową o wymiarze równym 1/3 wysokości 
elementu oraz 1/2 szerokości. Niestety, w tym przypadku punkty mocowania bazy pomiarowej wypadły 
by w miejscach łączeń elementów, co zaburzyło by wyniki badań. Stąd zdecydowano o zwiększeniu bazy 
pomiarowej o 20 mm. Pomiar przemieszczeń wykonywano przy użyciu czujników indukcyjnych 
zamontowanych po obu stronach muru, mierząc odkształcenia poziome i pionowe z dokładnością 
do 0,001 mm. Pomiary odbywały się z częstotliwością f=2 Hz. Na Rys. 8 pokazano widoki modeli DM przed 
badaniem, a na Rys. 7 po badaniu z widocznymi uszkodzeniami. 

   
Rys.8. Widok modeli badawczych przed badaniem w maszynie wytrzymałościowej 

 

Rys.9. Widok modeli badawczych po badaniu w maszynie wytrzymałościowej 

W trakcie badań zanotowano siły, przy których wystąpiły rysy widoczne nieuzbrojonym okiem, które 
następnie posłużyły do wyznaczenia naprężeń rysujących. Zniszczenie modeli było poprzedzone wyraźnie 
słyszalnymi trzaskami, a w środkowych częściach dochodziło do wybrzuszenia zewnętrznych płatów. Również 
one pierwsze ulegały zarysowaniu, które dopiero później wnikało w wewnętrzne płaty muru. We wszystkich 
trzech modelach nie zaobserwowano zjawiska ścięcia połączenia klejowego. Zewnętrzne płaty muru były 
wyraźnie uszkodzone, a środkowe tylko uległy zarysowaniu. Świadczy to o przejmowaniu obciążenia przez 
zewnętrzne płaty, co niestety jest zjawiskiem niepożądanym. Poniżej, na Rys. 10 przedstawiono zbiorczy 
wykres zależności σ-ε dla modeli DM wraz z zaznaczonymi wartościami średnimi. W  Tabeli 2 przedstawiono 
naprężenia rysujące σcr, naprężenia niszczące σu, moduł sprężystości muru Em oraz współczynnik Poissona 
muru νm modeli DM. Uzyskane wartości zostały odniesione do pola przekroju poprzecznego A=0,234 m2.  

  



Analiza możliwości zastosowania murów bez zaprawy w budownictwie 

 

 

258 

 

Tabela 2. Parametry mechaniczne murów serii DM 

Oznaczenie 
modelu 

badawczego 

Naprężenie 
rysujące σcr 

[N/mm2] 

Naprężenie 
niszczące σu 

[N/mm2] 

Moduł 
sprężystości Em 

[N/mm2] 

Współczynnik 
Poissona νm 

DM1 0,32 

0,31 

0,64 

0,65 

99,74 

110 

0,01 

0,12 DM2 0,29 0,58 80,33 0,26 

DM3 0,32 0,71 151,78 0,08 

 

Rys.10. Zależność σ-ε modeli DM 

Analizując wyniki badań można zauważyć, że naprężenia rysujące powstawały przy poziomie naprężeń 
równym połowie naprężeń niszczących mur. Moduły sprężystości wyznaczone dla każdej z serii znacznie 
różniły się od siebie. To samo można zauważyć w przypadku wyznaczenia współczynnika Poissona muru. 
Powodem tego były wzajemne przesunięcia i dopasowywanie się elementów pod wpływem obciążenia, 
co widoczne jest na Rys. 10, w początkowej fazie badania. Te zjawisko ma duży wpływ w przypadku modelu 
DM-2, zarówno dla przemieszczeń pionowych jak i poziomych. Porównując otrzymane wyniki z wynikami 
Drobca i Jasińskiego przedstawionymi w Tabeli 1. okazuje się, że wytrzymałość modeli DM była dużo niższa 
od wytrzymałości standardowych bloczków ułożonych na sobie. Warto zaznaczyć, że badania opisane w [2] 
jak i te powyżej przeprowadzone były w takiej samej maszynie wytrzymałościowej, przy użyciu takiej samej 
aparatury badawczej i na modelach o zbliżonych wymiarach. Mury w serii S0N rysowały się przy naprężeniu 
σcr = 2,61 N/mm2, czyli naprężeniu większym ponad ośmiokrotnie niż w modelach serii DM. Naprężenia 
niszczące σu były prawie pięciokrotnie niższe w przypadku serii DM niż S0N, moduł sprężystości Em ponad 
pięciokrotnie, a współczynnik Poissona νm był o 10% większy. Zestawienie tych wartości pokazuje, 
że głównym problemem serii DM nie był materiał, jakim jest ABK, a geometria elementów. Świadczy to o złych 
założeniach przyjętych przy projektowaniu tych elementów. Należy zaznaczyć również, że Drobiec i Jasiński 
badali mury z bloczków wykonanych z ABK w klasie gęstości 400. Modele DM wykonane były z ABK klasy 
gęstości 500, więc nośność takiego muru powinna być dużo większa. Niestety, niedokładność wykonania 
elementów murowych w przypadku braku zapraw zdecydowanie obniża parametry mechaniczne muru. 

5. Mur bez zaprawy z perlitobetonu 

W ostatnim czasie w mediach i środowisku budowlanym promowane jest rozwiązanie, określane mianem 
przełomowego, polegające na konstruowaniu ścian z bloczków o specjalnym, przypominającym dwuteowy 
kształt, wykonanych z masy perlitobetonowej łączonych bez użycia zaprawy. Deklarowana wytrzymałość na 
ściskanie elementu murowego przez producenta to fb=1,5 N/mm2, a gęstość objętościowa ρ= 390± 40 kg/m3. 
Na Rys. 11 przedstawiono szkic elementu murowego w tym systemie zaczerpnięty z załącznika nr 1 do 
Deklaracji Właściwości Użytkowych badanego systemu. 
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Rys.11. Szkic element murowego z badań Piekarczyka (źródło: DWU system 3E) 

Tak więc nic nie stoi na przeszkodzie, by porównać właściwości mechaniczne takiego muru z murem 
z bloczków z ABK łączonych na pióro-wpust i murowanych na cienką spoinę. Piekarczyk A. przebadał sześć 
elementów badawczych zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1052-1:2000 [8], określając średnią 
wytrzymałość na ściskanie, moduł Younga muru oraz współczynnik Poissona. Elementy były badane w tej 
samej maszynie wytrzymałościowej, co wspomniane wcześniej badania Drobca i Jasińskiego [2] oraz 
elementy z ABK bez zaprawy. Odkształcenia elementów rejestrowane były za pomocą czujników 
indukcyjnych, z dokładnością do 0,001 mm. Pionowe przemieszczenia modelu posłużyły do wyznaczenia 
modułu sprężystości muru, a poziome do współczynnika Poissona. Na Rys. 12 przedstawiono zdjęcie modelu 
badawczego przed wstawieniem go do maszyny wytrzymałościowej. 

 
Rys.12. Widok element badawczego z badań Piekarczyka 

Na podstawie wyników badań Piekarczyka [9] opracowano poniższą zbiorczą tabelę z wynikami 
końcowymi. Niestety, Piekarczyk w swym badaniu nie podał naprężeń rysujących, które stanowiły by bardzo 
dobry punkt odniesienia dla porównywania z elementami z ABK. 
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Tabela 3 Zestawienie wyników badań Piekarczyka [7] 

Element 
próbny 

Wytrzymałość 
na ściskanie fm 

[N/mm2] 

Moduł 
sprężystości 
Em [N/mm2] 

Współczynnik 
Poissona vm [-] 

3E-C1 1,02 308 0,21 

3E-C2 0,96 142 - 

3E-C3 0,92 141 0,38 

3E-C4 1,01 132 0,17 

3E-C5 0,98 137 - 

3E-C6 1,04 175 - 

   Należy zauważyć, że średnia wytrzymałość na ściskanie fm,av=0,99 N/mm2 jest prawie trzykrotnie mniejsza 
od wytrzymałości muru z bloczków z ABK murowanych na cienkie spoiny. Zniszczenie muru odbywało 
się przez lokalny docisk elementów do siebie, tworząc pionowe rysy w miejscach kontaktu. Na podstawie 
załącznika D do normy PN-EN 1990:2004 [10] Piekarczyk określił charakterystyczną wytrzymałość 
na ściskanie równą fk=0,90 N/mm2 z odchyleniem standardowym Sc=0,0435. W przypadku modułu Younga 
muru, średnia wartość Em,av=172,5 N/mm2, ale należało by odrzucić wyniki otrzymane z elementu 3E-C1, 
wtedy Em,av=145,4 N/mm2. Jak opisuje Piekarczyk, podczas badań obserwowano duże wzajemne 
przemieszczenia elementów murowych w modelach badawczych przy niewielkich obciążeniach, 
co spowodowane było dopasowywaniem się do siebie elementów i niwelacją wszelkich nierówności. 
Następowało również lokalne miażdżenie elementów na stykach. Przez te zjawiska, w elementach 3E-C2, 3E-
C5, 3E-C6 wyznaczony współczynnik Poissona miał ujemną wartość, co jest fizycznie niemożliwe. Stąd wyniki 
te zostały uznane za niepoprawne. Z pozostałych trzech wartości średni współczynnik Poissona wynosi 
vm=0,253, ale w przypadku takiego rozrzutu wartości wyników, może być traktowany tylko poglądowo. Na 
koniec Piekarczyk wyznaczył wytrzymałość na ściskanie elementów murowych, na podstawie sześciu losowo 
pobranych próbek, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 772-1:2011E [5]. Uzyskał fB=1,31 N/mm2, co jest 
wartością mniejszą od deklarowanej przez producenta (fB,dec=1,5 N/mm2). 

6. Podsumowanie i wnioski 

Na podstawie opisanych wyżej badań laboratoryjnych stworzono tabelaryczne zestawienie wyników 
badań Drobca i Jasińskiego z badaniami murów bez zaprawy z ABK oraz z badaniami Piekarczyka. 
Dodatkowo w Tabeli 4. zaprezentowano wyniki dla murów murowanych z bloczków z ABK na cienką spoinę 
i łączonych na pióro-wpust. 

Tabela 4. Porównanie wyników badań murów bez zaprawy z murami z ABK na cienką spoinę 

Seria 
badawcza 

Naprężenia 
rysujące 
[N/mm2] 

Naprężenia 
maksymalne 

[N/mm2] 

Moduł 
sprężystości 

[N/mm2] 

Współczynnik 
Poissona [-] 

S0N 2,61 3,15 564 0,11 

DM 0,31 0,65 110 0,12 

3E-C - 0,99 145 0,25 

S1N 2,35 2,97 2040 0,18 

Porównując naprężenia rysujące można zauważyć wyraźną dysproporcję w wynikach badań. W związku 
z nietypowym kształtem elementów murowych serii DM, wyniki uzyskane w jej badaniu zależą tylko 
od niedokładności w wykonaniu i dopasowaniu poszczególnych pustaków. W przypadku serii S0N i S1N 
elementy murowe były tych samych wymiarów i pochodziły od tego samego producenta, można więc założyć, 
że taki sposób układania elementów murowych jest najbardziej optymalny pod względem nośności na 
ściskanie. Jak można łatwo zauważyć, takie połączenie elementów nie ma sensu w zastosowaniach 
inżynierskich, ponieważ wytrzymałość na ścinanie takiego połączenia jest zerowa, a w przypadku 
jakichkolwiek obciążeń prostopadłych do płaszczyzny ściany mocno wątpliwa. Jeśli chodzi o naprężenia 
niszczące, to w przypadku modeli z elementów eksperymentalnych można zauważyć podobny rząd wielkości 
wyników. Jednak w porównaniu ze standardowym zastosowaniem murów z ABK, wytrzymałość jest prawie 
trzykrotnie mniejsza. Dodatkowo, elementy badawcze serii DM były wykonane z ABK klasy 500, a serii SN 
z ABK klasy 400. W badaniach uzyskano więc większe wytrzymałości na elementach wykonanych ze 
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słabszego materiału. Największa dysproporcja wyników jest zauważalna w przypadku modułu sprężystości. 
W standardowym murze jest ponad czternastokrotnie większy niż w murach bez zaprawy, co jest wynikiem 
zatrważającym. Jeśli chodzi o wartości współczynnika Poissona, to należy je traktować poglądowo, ponieważ 
sposób jego wyznaczania jest bardzo wrażliwy na lokalne przemieszczenia elementów murowych pod 
wpływem obciążenia związanych z niwelacją lokalnych pustek miedzy elementami. 

 Odpowiadając na pytanie zadane we wstępie do referatu należy zastanowić się nad cechami, które 
powodują, że dane rozwiązanie staje się powszechne. Jeśli chodzi o mury bez zaprawy, to ich niewątpliwą 
zaletą jest pozbycie się procesów mokrych podczas budowy, co uniezależnia takie roboty od warunków 
pogodowych. Kolejną zaletą jest szybkość konstruowania takich murów, ponieważ nie ma żadnych 
przeciwskazań przed wymurowaniem murów na wysokość całej kondygnacji. W przypadku stosowania murów 
na zaprawach zazwyczaj producent ogranicza możliwość do czterech lub pięciu warstw w ciągu dnia, aby mur 
zachował pionowość podczas wznoszenia. Pytanie brzmi, czy te korzyści natury ekonomicznej powinny być 
decydujące w przypadku budownictwa. Jeśli porówna się właściwości mechaniczne murów bez zaprawy z 
tymi powszechnie stosowanymi, to uzyskuje się wartości kilkukrotnie niższe. Jeśli uzyskane wyniki murów bez 
zaprawy uzna się za wytrzymałości charakterystyczne, to po podzieleniu ich przez współczynnik materiałowy 
γM=1,7 (najmniejsza możliwa wartość wg PN-EN 1996-1-1:2010 [1]) uzyska się wartości między 0,38 N/mm2 
a 0,58 N/mm2. Trudno wyobrazić sobie projektanta konstrukcji, które takie wartości zaakceptuje jako wyjściowe 
do projektowania. Kolejnym problemem murów bez zaprawy jest ich niski moduł sprężystości. Powoduje to 
znacznie większe odkształcenia murów, czyli potencjalne wybrzuszenia z płaszczyzny lub otwieranie się 
i zamykanie styków między elementami. Ciężko wyobrazić sobie trwałość jakichkolwiek tynków na takich 
ścianach. Dlatego należy uznać, że takie konstrukcje, mimo bardzo dużych zalet natury ekonomicznej, nie 
mają szans na upowszechnienie się w budownictwie. Już ponad osiemdziesiąt lat temu podejmowane były 
próby montażu konstrukcji „na sucho”, ale zazwyczaj kończyły się one monolityzacją wzniesionej konstrukcji 
lub niemożnością jej złożenia. Okazuje się, że nawet cienka warstwa zaprawy, która paradoksalnie obniża 
wytrzymałość muru, jest nie do zastąpienia. Elementy murowe są bardzo kruche i wrażliwe na wszelkie lokalne 
dociski. Stąd niskie wytrzymałości murów z elementów o eksperymentalnych kształtach. Dlatego zaprawa, 
która służy za element wiążący ze sobą poszczególne elementy murowe, spełnia również inną, często 
pomijalną funkcję. Mianowicie służy za „poduszkę” rozkładającą naprężenia oraz niwelującą nierówności 
między elementami. I niestety takiego elementu brakuje w badanych rozwiązaniach murów bez zaprawy.  
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1. Streszczenie  

Referat przedstawia stanowisko pomiarowe objęte wnioskiem patentowym służące do badań 
właściwości fizycznych materiałów na bazie spoiwa cementowego we wczesnym i późnym wieku 
dojrzewania. Opisany układ umożliwia rejestrację wielu parametrów fizycznych w tym samym czasie i na 
jednej próbce badawczej. Innowacją stanowiska jest możliwość jego rozformowania, a tym samym analiza 
wpływu wielkości powierzchni wysychania na rozwój właściwości fizycznych dojrzewającego materiału. 
Umożliwia to ocenę wpływu narastania określonego rodzaju skurczu (autogenicznego lub całkowitego) 
na inne parametry fizyczne materiału tj. ciśnienie kapilarne, temperaturę czy wilgotność względną. 

W referacie przedstawiono budowę stanowiska badawczego, możliwości rozformowania próbki 
materiałowej oraz przykładowe zestawienie zarejestrowanych parametrów fizycznych betonu 
wysokowartościowego ze względu na tempo rozpoczęcia wysychania w funkcji czasu. 

2. Wprowadzenie  

 Nowoczesne budownictwo stawia wysokie wymagania co do parametrów wytrzymałościowych 
i jakościowych wykorzystywanych materiałów. Cieszące się coraz większą popularnością betony 
wysokowartościowe powoli wypierają betony tradycyjne jako korzystniejsze rozwiązanie ze względu 
na szereg cech, którymi się odznaczają, tj. wysoka wytrzymałość na ściskanie, dobra urabialność, 
ekologiczność, szczelna struktura oraz trwałość. Wymienione wyżej cechy są rezultatem znacznego 
obniżenia stosunku w/c (poniżej wartości 0,4) oraz obecnością w składzie betonu dodatków mineralnych [1]. 
Wpływa to jednak znacząco na zmianę mineralogiczną spoiwa kompozytu oraz rozwój jego właściwości 
fizycznych względem materiałów tradycyjnych na bazie spoiwa cementowego, zwłaszcza we wczesnym 
wieku dojrzewania. Badacze analizują wpływ kompozycji materiałów składowych na zmianę właściwości 
kompozytów wysokowartościowych przede wszystkim w momencie przejścia ze stanu plastycznego w stan 
stwardniały [2]. 

Ta idea zdeterminowała powstanie innowacyjnego stanowiska pomiarowego służącego do badania 
wielu parametrów fizycznych mierzonych w tym samym czasie, na jednej próbce badawczej i rejestrowanych 
przez jedno urządzenie cyfrowe zestawiające mierzone parametry w funkcji czasu. Dodatkowym atutem 
stanowiska jest możliwość jego rozformowania w dowolnym momencie po zakończeniu wiązania spoiwa, 
a tym samym możliwość analizowania wpływu wielkości powierzchni wysychania próbki kompozytu 
na badane właściwości fizyczne. Stanowisko pomiarowe wynalezione przez dr inż. Adama Zielińskiego oraz 
studentkę Katarzynę Wedler przy wsparciu dr hab. inż. Marii Kaszyńskiej, prof. ZUT w 2019 roku zostało 
objęte wnioskiem patentowym na wynalazek [3]. 
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3. Budowa stanowiska 

Stanowisko pomiarowe (rys. 1) składa się z formy o wymiarach 300 x 300 x 150 mm oraz stelażu 
pozwalającego na dowolne rozmieszczenie czujników pomiarowych. Formę tworzą połączone ze sobą 
podstawa, cztery ściany boczne i płyta górna wykonane z materiału nieadhezyjnego i niewchłaniającego 
wilgoci. Powierzchnie formujące są tak skonstruowane aby umożliwiały rozłączenie w trakcie badania.  
W ścianach bocznych osadzone są w sposób szczelny elastyczne elementy uzupełniające. Umożliwiają one 
wprowadzenie czujników pomiarowych do badanej próbki na kierunku poziomym. Płyta dociskowa, pełniąca 
rolę izolacji przed wysychaniem górnej powierzchni badanej próbki, wykonana jest z czterech części, 
co ułatwia jej rozmontowanie w trakcie badania bez naruszania czujników osadzonych w próbce na kierunku 
pionowym. Czujniki mocowane na stelażu wprowadzane są przez otwory wykonane w płycie górnej. 

 
Rys.1. Stanowisko pomiarowe wraz z aparaturą:  

Układ formy pozwala na stworzenie kilku wariantów prowadzenia badania w celu dodatkowej analizy 
wpływu wielkości powierzchni wysychania na pomiar parametrów fizycznych [3]. Wariant I (rys. 2a) zakłada 
całkowite zaizolowanie próbki badawczej. Wariant eliminuje możliwość utraty wilgotności względnej 
w wyniku wysychania i umożliwia pomiar odkształceń autogenicznych oraz towarzyszących im parametrów 
fizycznych. W tym wariancie pomiarowym górna powierzchnia próbki zostaje przykryta izolacją, którą 
dociska do próbki płyta górna. Wariant II (rys. 2b) zakłada wysychanie wyłącznie z powierzchni układania 
mieszanki (płyta dociskowa zdjęta wraz z izolacją). Wariant III (rys. 2c) umożliwia częściowe rozformowanie 
próbki badawczej i wysychanie z powierzchni układania oraz z wybranej powierzchni bocznej materiału 
po fazie wiązania spoiwa. Wariant IV (rys. 2d) zakłada całkowite rozformowanie próbki badawczej po fazie 
wiązania spoiwa i rozpoczęcie wysychania z każdej powierzchni. Pozwala to w efekcie na pomiar 
parametrów fizycznych występujących przy skurczu całkowitym.  

 
      Rys. 2 a) Wariant I – pełna izolacja   Rys. 2 b) Wariant II – wysychanie z powierzchni górnej 
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Rys. 2 c) Wariant III – częściowe wysychanie  Rys. 2 d) Wariant IV – pełne wysychanie 

Porównanie mierzonych parametrów fizycznych w warunkach pełnej izolacji oraz w warunkach 
częściowego lub całkowitego wysychania umożliwia ocenę wpływu utraty wilgotności na zmianę przebiegu 
narastania poszczególnych właściwości fizycznych badanych materiałów w czasie dojrzewania.  

4. Badane parametry fizyczne 

Układ pomiarowy ma możliwość badania wielu różnych parametrów fizycznych materiałów na bazie 
spoiwa mineralnego we wczesnej i późnej fazie dojrzewania. Przy pomocy precyzyjnych czujników mierzone 
są m.in. temperatura, wilgotność względna, ciśnienie kapilarne, przewodność elektryczna oraz skurcz.  

 Pomiar temperatury - umożliwia rejestrację zmian temperaturowych próbki badawczej na jej 
różnych głębokościach w czasie wiązania spoiwa; 
 

 Pomiar wilgotności względnej – pozwala na rejestrację spadku zawartości wody w porach 
materiału na skutek zachodzących w nim reakcji chemicznych oraz wpływu powierzchni 
wysychania na różnych głębokościach próbki; 
 

 Pomiar ciśnienia kapilarnego – skupia się na rejestracji podciśnienia powstającego na skutek 
pobierania wody z porów kapilarnych do procesów hydratacji. W systemie naczyń włosowatych 
tworzą się pustki powietrzne, a woda znajduje się pod wpływem naprężeń rozciągających. 
Parametr ten jest ściśle powiązany z wilgotnością względną. 
 

 Pomiar rezystywności - umożliwia rejestrację zmian oporności materiału w wyniku 
przechodzenia ze stanu ciekłego w stan stały; 
 

 Pomiar skurczu całkowitego/skurczu autogenicznego – pozwala na pomiar przemieszczeń 
związanych z wysychaniem powierzchni próbki badawczej w wariantach rozformowania II, III 
oraz IV (skurcz całkowity) lub skupia się na deformacji spowodowanej zachodzącymi 
we wnętrzu próbki procesami fizyko-chemicznymi w kolejnych stadiach procesu hydratacji [4], 
co pozwala wyodrębnić pomiar skurczu autogenicznego (Rys. 2a Wariant I rozformowania – 
pełna izolacja) 
 

 Pomiar utraty masy wody – pozwalający na określenie ilości wody utraconej w wyniku 
wysychania  

 
Wszystkie parametry fizyczne rejestrowane są przez jedno urządzenie cyfrowe, które w zadanym 

odstępie czasowym sczytuje wyniki pomiarów tworząc bazę danych.  

5. Przebieg badania 

W celu wyeliminowania wpływu zmian czynników zewnętrznych (temperatury i wilgotności względnej 
otoczenia) stanowisko multipomiarowe na czas badań zostało umiejscowione w komorze klimatycznej. 
W formie na kierunku poziomym zostały umieszczone czujniki temperaturowe oraz czujniki przemieszczenia 
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(umocowane na płytkach spocznikowych) (rys. 3). Po ułożeniu mieszanki betonowej w formie (rys. 4) zostały 
do niej wprowadzone czujniki ciśnienia na kierunku pionowym, przy czym czujnik ciśnienia nr 1 został 
umieszczony stosunkowo płytko w próbce, z kolei czujnik ciśnienia nr 2 został umieszczony na dużej 
głębokości z zachowaniem odstępu od dna formy. Trzeci czujnik ciśnienia został wprowadzony na połowę 
głębokości próbki (rys. 5). Całość została szczelnie zaizolowana folią i nałożona została płyta dociskowa 
(rys. 6). Aparatura cyfrowa rejestrująca pomiary z czujników została uruchomiona w czasie nie dłuższym 
niż 30 minut od ułożenia mieszanki. Częstotliwość odczytu pomiarów została ustawiona na 60 sekund. 

Rys. 3 Stanowisko pomiarowe z czujnikami 

 Rys. 4 Układanie mieszanki betonowej w 
przygotowanym 

 

 

Rys. 5 Czujniki ciśnienia wprowadzone do   Rys. 6 Zaizolowana próbka badawcza z wprowadzonymi 
 zaizolowanej folią próbki badawczej   czujnikami pomiarowymi 

Przez pierwsze 2 dni od momentu uruchomienia aparatury pomiarowej próbka badawcza badana była 
przy zachowaniu pełnej izolacyjności (rys. 5) czyli przy braku zjawiska wysychania. Po tym czasie próbka 
została całkowicie rozformowana (rys. 6). Badanie zakończono po 28 dniach od momentu zaformowania 
próbki pomiarowej i uruchomieniu aparatury. Wyniki pomiarów trzech rodzajów czujników: ciśnienia, 
odkształceń oraz temperatury zostały zestawione w postaci bazy danych oraz przedstawione w postaci 
wykresów w funkcji czasu (Rys. 8). 

6. Przykładowe zestawienie zarejestrowanych parametrów fizycznych 

Utworzone przez aparaturę pomiarową w wyniku prowadzenia badania bazy danych umożliwiają 
wyznaczenie dokładnych ekstremów lokalnych i globalnych poszczególnych parametrów w czasie 
(z dokładnością nawet do 1 sekundy). Przykładowe zestawienie rejestrowanych parametrów fizycznych  
zostało przedstawione na rys. 8. Badanie wykonano na wysokowartościowym betonie samozagęszczalnym 
o wskaźniku woda-cement równym 0,28. Proces wymiany wilgotności z otoczeniem rozpoczęty w momencie 
rozformowania próbki (odsłonięcie powierzchni bocznych i powierzchni górnej) nastąpił po 2 dniach od 
ułożenia mieszanki betonowej w formie stanowiskowej. 
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Rys. 7. Wykresy rozwoju badanych parametrów fizycznych w funkcji czasu 

Przedstawione wykresy precyzyjnie przedstawiają rozwój badanych właściwości w materiale i pozwalają 
na analizę określonych parametrów fizycznych zmieniających się w kolejnych stadiach hydratacji oraz na 
ocenę zjawisk skurczowych.  

7. Wnioski 

Stanowisko pomiarowe stwarza szerokie spektrum możliwości prowadzenia badań. Stanowi podstawę 
do wielu analiz i interpretacji interakcji rozwoju procesów fizyko-chemicznych towarzyszących hydratacji 
cementu, których natura do dziś nie została w pełni rozpoznana. Poprzez zbadanie przebiegu 
poszczególnych parametrów w czasie na jednej próbce i określeniu zależności między nimi, możliwe będzie 
uchwycenie istoty procesu wiązania spoiwa w kompozytach.  

Stanowisko pomiarowe umożliwia również określenie wzajemnego oddziaływania parametrów 
w zależności od kompozycji materiału i ilości wykorzystanych dodatków mineralnych jak również zbadanie 
różnic w rozwoju właściwości fizycznych kompozytów wysokowartościowych względem materiałów 
tradycyjnych.  

Rozformowanie 

Rozformowanie 

Analiza interakcji właściwości fizycznych 
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1. Wstęp 

Cel: 

Celem jest prezentacja technologii druku 3D jako efektywnego narzędzia wspomagającego naukę 
modelowania bryłowego oraz tworzenia makiet obiektów budowlanych. 

 Zakres: 

 Zapoznanie się z technologią druku 3D oraz dostępnymi drukarkami. 

 Zgromadzenie dokumentacji dotyczącej mostu oraz przełożenie rysunków płaskich na model 
trójwymiarowy. 

 Zapoznanie się z technikami modelowania bryłowego w programie AutoCAD oraz 
z dostępnymi narzędziami. 

 Opracowanie w programie AutoCAD bryłowego modelu mostu z uwzględnieniem ograniczeń 
narzuconych na model do wydruku 3D, takich jak średnica prętów oraz kierunek ich tworzenia. 

 Przygotowanie modelu do wydruku oraz proces wydruku. 

 Wizualizacja obiektu oraz przygotowanie makiety fragmentu mostu. 

Połączenie technologii druku 3D i trójwymiarowego modelowania komputerowego pozwala na bardziej 
efektywne, skuteczne kształcenie inżynierów, wyrabianie intuicji przestrzennej oraz pewnych nawyków 
inżynierskich. 

Technologia druku 3D stanowi pomoc w inżynierii lądowej. Tworzy się makiety konstrukcyjne, 
architektoniczne, dzięki którym możemy zweryfikować konstrukcję. Stanowią one formę reklamy, jak również 
wizualizację obiektu. Umiejętność wykorzystania druku 3D w budowie makiet może stanowić cenną 
umiejętność w biurach projektowych czy architektonicznych. 

Wydruk 3D posiada walory edukacyjne jak i prezentacyjne. Na etapie projektowania pomaga dostrzec 
błędy, kolizje, zbadać obiekt oraz poznać jego słabe strony. Dzięki temu możemy wyeliminować jak 
najwięcej problemów, które powstałyby podczas budowy i przyniosłyby dodatkowe koszty. Jest to idealne 
rozwiązanie dla architektów, którzy oprócz standardowych wizualizacji chcą stworzyć makiety dla klientów. 
Metoda ta jest szybka, tania oraz dodaje atrakcyjności biurom architektonicznym. Taki model zapewnia 
wysoki poziom szczegółowości. 

Wydruk 3D stanowi również ważną rolę w tworzeniu przedmiotów dla praktycznego użytkowania. Dzięki 
niemu tworzone są protezy, również elektroniczne, które w pełni pozwalają oraz pomagają osobom 
niepełnosprawnym wykonywać codzienne czynności. Może on być też wykorzystywany do tworzenia rzeźb 
z lodu. Bryła powstaje dzięki oziębianiu wody zamiast podgrzewania materiału. Również istnieje możliwość 
wydruku z czekolady, co może stanowić w przyszłości dobre rozwiązanie dla cukierników, bądź być atrakcją 
w kawiarniach czy restauracjach. 
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2. Most Forth Bridge 

Forth Bridge jest to most kolejowy nad rzeką Forth, łączący Edynburg z hrabstwem Fife w Szkocji 
(Rysunek 1). W roku otwarcia (1890) był najdłuższym mostem wspornikowym na świecie. Jego długość 
wynosi 2529m. W 2015 roku został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Obiekt jest 
uznawany na arenie międzynarodowej jako ikona Szkocji oraz symbol zdolności inżynieryjnych. Stworzono 
pogram ochrony i zarządzania terenem wokół Forth Bridge. Jego charakterystyczny wygląd osiągnięto dzięki 
odsłoniętej stalowej konstrukcji kratowej, pomalowanej na czerwono [1] [2] [3].  

 
Rys.1. Most Forth Bridge 

2.1. Budowa 

W XIX wieku największym problemem był brak odpowiednich materiałów. Po raz pierwszy użyto stali na 
tak dużą skalę. W pierwszym etapie budowy przygotowano dojazd na teren budowy i zebrano materiały. 
Rozpoczęto konstruowanie kesonów, fundamentów i filarów. W drugim etapie wykonano konstrukcję wież 
i stalowego wiaduktu oraz prace wykończeniowe. Wytrzymałość mostu sprawdzono na testach, gdzie 
obciążenie było większe niż zaprojektowano. Ostatecznie most otwarto w roku 1890 [4] [5] [6]. 

2.2. Konstrukcja 

Stalowy most wspornikowy ma długość 2529km od skarpy do skarpy. Jest skonstruowany z trzech wież 
o wysokości 110m, z dwoma wspornikowymi ramionami o długości 207m, na których zawieszone są dwa 
przęsła o długości 106,7m. Każda wieża spoczywa na granitowym filarze o średnicy 17m osadzonym na 
dnie, na głębokości około 27m, w zależności od poziomu dna rzeki. Wszystkie elementy w konstrukcji 
kratownicy mostu są rurowe, łączone nitami. Do wykonania mostu użyto około 54000 ton stali. Ze względu 
na narażenie konstrukcji na korozję stal jest pokryta ochronną farbą [6]. 

 
Rys.2. Plan konstrukcji mostu 

Nadbudowa mostu działa jak standardowa kratownica. Na Rysunku 3 przedstawiono sposób pracy 
mostu. Funkcję wieży pełnią dwaj skrajni mężczyźni, a zakotwiczenie przedstawiono jako cegły po obu 
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stronach. Ramiona mężczyzn przenoszą napięcie na kije trzymane w dłoniach, jako siły ściskające, 
podtrzymujące zarazem siedzącego na środku mężczyznę [7].  

 
Rys.3. Żywy model pokazujący strukturę mostu Forth Bridge 

3. Druk 3D 

Model wykonano na drukarce uPrint SE, która wykorzystuje technologię FDM. Jest ona najbardziej 
rozpowszechnioną metodą wydruku 3D na świecie. Technologia ta polega na wytwarzaniu przyrostowym. 
Model wykonywany jest na wymiennej podstawie modelowania o wymiarze 203x152mm, która ogranicza 
rozmiar elementu do 203x152x152mm [8] [9]. Projekt wykonywany jest z tworzywa polimerowego ABS, który 
jest dostępny w różnych kolorach. Występuję on w formie żyłki nazywanej „filamentem”, nawiniętej na 
szpulę. Materiał podgrzewany jest do stanu półpłynnego, tak aby było możliwe formułowanie kształtu na 
stole roboczym drukarki 3D. Następnym etapem jest wytłaczanie przez podgrzewaną dyszę. Filament 
zastyga po wyekstrudowaniu go na obszar druku. Metoda ta polega na stopniowym nakładaniu materiału 
termoplastycznego o grubości 0,254mm warstwa po warstwie. Drukarka Sprint SE wykorzystuje kinematykę 
w układzie H, Core XY, Ultimaker, czyli głowica porusza się w płaszczyźnie XY, a stół w osi Z. Bryła jest 
tworzona w płaszczyźnie XY na stole roboczym poprzez układanie warstwy materiału w postaci cienkiego 
włókna w osi Z, które wtapia się w uprzednio ułożonym materiale. Model po wydruku przestawiono na 
Rysunku 4.  

 
Rys.4. Proces wydruku 

W pierwszym etapie pracy obiekt należy zamodelować w oprogramowaniu CAD, uwzględniając 
ograniczenia wielkościowe oraz minimalne średnice elementów. Kłopotliwe może być ułożenie warstw, 
ponieważ ma ono wpływ na wytrzymałość wydrukowanego obiektu. Przygotowany model trzeba 
przekonwertować do pliku STL poprzez zapis pliku w danym rozszerzeniu. Kolejnym etapem jest podział 
elementu na warstwy w programie służącym do odczytu pliku STL oraz przygotowanie modelu do wydruku. 
Taki projekt należy przesłać przez WiFi do drukarki i wykonać wydruk [10] [11]. W momencie przekształcania 
modelu z pliku STL do G-Code, program dodaje automatyczne podpory, aby filament nie był nakładany 
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w powietrzu. Daje to kolejne komplikacje oraz możliwość uszkodzenia wydruku podczas usuwania tego 
materiału. Można zastosować taki materiał, który zostanie rozpuszczony pod wpływem pewnych substancji. 
Usuwanie materiału podporowego jest bardzo efektywne. Niteczki na wydruku to materiał modelowy, który 
pozostał bo były drukowane bardzo cienkie elementy. 

Technologia ta charakteryzuje się widocznością warstw materiału. Aby wydruk był gładki należy poddać 
obiekt obróbce, takiej jak szlifowanie, polerowanie, malowanie. Przy każdej z tych czynności wydruk 
narażony jest na pęknięcia, złamania, zniszczenia cienkich elementów. Głównie uszkodzenia powstają 
w kierunku Z, gdzie jest najmniejsza wytrzymałość ze względu na łączenia warstw [12]. Podczas wydruku 
materiał ABS wytwarza intensywne opary topiącego się plastiku, które są szkodliwe. 

Drukarka Sprint SE należy do grupy urządzeń desktopowych, które są przeznaczone do użytku 
w szkole, uczelni, dowolnym biznesie – przeznaczone do użytku profesjonalnego oraz do edukacji. Dzięki 
wykorzystywaniu tego tworzywa sztucznego technologia ta znajduje zastosowanie przy tworzeniu 
prototypów o właściwościach fizyczno-chemicznych takich samych bądź zbliżonych do finalnego produktu. 
Wydruk 3D może być wsparciem dla firm zajmujących się działalnością z wykorzystaniem tworzyw 
sztucznych oraz narzędziem do wsparcia procesów produkcyjnych. Stworzony model architektoniczno-
budowlany można wykorzystać w celach marketingowych, demonstracyjnych czy edukacyjnych [11]. 

4. Budowa modelu CAD istniejącego obiektu 

4.1. Źródła 

Informacje ogólne o moście Forth Bridge są łatwo dostępne na oficjalnych stronach: The Forth Bridge 
i UNESSCO oraz w dokumentach na nich zawartych [1,2,3,6]. Dokładne wymiary mostu były 
problematyczne do pozyskania. Uzyskane rysunki były tylko schematyczne, pokazywały wygląd konstrukcji 
i podstawowe wymiary. 

Głównym źródłem wiadomości odnośnie historii i podstawowych wymiarów została książka Wilhelm 
Westhofen - The Forth Bridge. Znaleziono ją w Internecie z możliwością pobrania w formacie PDF. Z tego 
źródła również pochodzi Rysunek 2 z planem konstrukcji mostu Forth Bridge. Dokładne wymiary obiektu 
zaczerpnięto z materiałów dostarczonych z Politechniki Krakowskiej oraz Rysunku 2 [4]. Rysunki te również 
były kłopotliwe do odczytu ponieważ są to płaskie rzuty, które wymagały wyobrażania sobie tej konstrukcji 
w przestrzeni. Jednostką wymiarującą był cal, co utrudniało pracę i wymagało dodatkowego czasu na 
zamianę jednostek. W materiałach nie było wszystkich potrzebnych wymiarów. Z tego powodu wiele z nich 
należało oszacować poprzez porównanie z głównymi rozpiętościami bądź wysokościami. Wiadomości 
dotyczące drukarki 3D uzyskano z karty technicznej urządzenia oraz ze strony internetowej Javelin [8]. 
Podczas tworzenia modelu w programie AutoCAD, konwertowania do formatu STL oraz wydruku korzystano 
z pomocy na oficjalnej stronie Autodesk. Informacje odnośnie technologii wydruku FDM zaczerpnięto 
głównie ze źródeł internetowych, których jest wiele i są łatwo dostępne [13] [14]. Do stworzenia mapy do 
makiety wykorzystano stronę Mapy Google [15]. 

4.2. Przełożenie rysunków płaskich na model trójwymiarowy 

Pierwszym etapem modelowania mostu było wybranie odpowiedniego narzędzia pracy, które 
umożliwiłoby z wystarczającą dokładnością wykonanie modelu oraz zapewniałoby wygodną pracę. Pod 
uwagę wzięto dwa programy firmy Autodesk: Revit oraz AutoCAD. Wybrano AutoCAD ze względu na lepszą 
znajomość programu, łatwiejszy sposób modelowania prętów ukośnych. W programie Revit utrudnieniem 
byłaby skomplikowana struktura mostu, tworzenie kratownic oraz brak prostej bryły z elementami o głównych 
kierunkach poziomych i pionowych. Program Revit generuje również wiele dodatkowych rysunków, rzutów, 
przekrojów, które w tej pracy nie były konieczne do stworzenia. Kolejnym argumentem wyboru programu 
AutoCAD była potrzeba stworzenia połączeń elementów na wpust i wypust, co w programie Revit byłyby 
trudne do realizacji. Początkowym problem tworzenia modelu była sama praca w programie, słaba 
znajomość funkcji 3D oraz trudność w poruszaniu się nie tylko w osiach X, Y, Z, ale również w przestrzeni.  

Podstawowe narzędzia do tworzenia brył 3D w programie AutoCAD poznawano wraz z tworzeniem 
elementów. Przy pierwszym uruchomieniu programu narzędzia 3D nie są widoczne. Należy je uruchomić 
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poprzez kliknięcie prawym klawiszem myszy w panel z narzędziami, wybranie „Pokaż karty” i zaznaczenie 
„Narzędzia 3D”. 

W pierwszym etapie narysowano granice wydruku ograniczone przez drukarkę. Było to ułatwienie, 
ponieważ podczas modelowania można było jednocześnie kontrolować czy model nie jest za duży. 
Modelowanie poszczególnych prętów rozpoczęto od narysowania ich osi i wyznaczenia punktów przecięcia 
z innymi, aby stworzyć węzeł. Każdy element tworzono za pomocą narzędzia „Walec”, po wyborze punktu 
środka podstawy należało podać promień (lub po zmianie, średnice) okręgu. Następnie wykorzystano opcję 
koniec osi, która umożliwiła dokładne wskazanie końca pręta oraz tworzenie prętów ukośnych bez 
konieczności przemieszczania się w płaszczyznach.  

W trakcie modelowania zaistniała konieczność stworzenia prętów o zmiennej średnicy. Były one 
trudniejsze do zrobienia. Najpierw należało narysować dwa okręgi o odpowiedniej średnicy i w odpowiednim 
punkcie zaczepienia. Za pomocą narzędzia „Wyciągnięcie złożone” połączono te dwa okręgi tworząc ścięty 
stożek. Trudnością natomiast było ułożenie okręgu w odpowiedniej płaszczyźnie. Do zmiany płaszczyzny 
rysowania XY służy narzędzie określające kierunek wybranej osi. 

Konstrukcja mostu została uproszczona, gdyż rzeczywisty obiekt zawiera wiele elementów 
niemożliwych do odwzorowania przy tej skali. Z tego powodu zdecydowano o wyborze najważniejszych 
części, które kształtują wygląd konstrukcji. Pominięto konstrukcję pomostu dla kolei, jej podpory oraz 
skratowania. Wiele szczegółów ominięto, ponieważ po przeskalowaniu oraz wydrukowaniu byłyby one 
niewidoczne. Niektóre bardziej skomplikowane elementy zastąpiono jednym. Przykładem jest pas górny 
kratownic, który składa się z dwóch prętów oraz skartowania pomiędzy nimi. Zamodelowanie takiego 
elementu byłoby bardzo pracochłonne, a efekty znikome. Podczas wydruku poszczególne warstwy wtopiłyby 
się ze sobą tworząc jeden element. Uproszczono przebieg pasa dolnego kratownicy. Model zawiera pręty 
proste, a w rzeczywistości jest to łuk. W takiej skali wygięcie to nie byłoby widoczne. Fundamenty 
przedstawiono jako walec o odpowiedniej średnicy. Stanowią one głównie podporę modelu, a nie dokładne 
odzwierciedlenie rzeczywistych elementów. Do zamodelowania wybrano odpowiedni fragment mostu ze 
względu na powtarzalność elementów. W celu utworzenia modelu całego mostu należało dwukrotnie 
wydrukować elementy. 

 
Rys.5. Model szkieletowy z podziałem na elementy 

Model podzielono na 5 części (Rysunek 5). Jego skalę ustalono jako 1:1000 na podstawie największego 
wykonanego elementu „2. wspornik” (Rysunek 5) z uwzględnieniem ograniczeń wielkościowych drukarki. 
Jednostką wymiarującą na dostępnych materiałach były cale, w związku z tym przed przeskalowaniem 
zaistniała konieczność zamiany jednostki na milimetry, w których tworzono model. Przy dobieraniu średnic 
elementów prętowych wzięto pod uwagę ograniczenia związane z możliwością wydruku m inimalnej warstwy 
o grubości 0,254mm oraz znikomą różnicę w wydruku pomiędzy przeskalowanymi elementami. Wykonano 
podział prętów na grupy o średnicy 1,5mm, 1,7mm, 2,0mm oraz 4,0mm. Elementy te modelowano do 
punktów przecięcia się osi głównych.  

Jako pierwszą wykonano część „1. Podpora I” (Rysunek 5). Samo modelowanie nie sprawiło kłopotu, 
ponieważ pręty przebiegają tam w co najmniej jednej płaszczyźnie równolegle do kierunku, związku co 
umożliwiło znalezienie poziomu. Wstępna wersja tego elementu została wydrukowana, aby zaobserwować 
wytrzymałość wydrukowanego modelu, sposób ułożenia warstw oraz zapoznać się z samym procesem 
wydruku. 

Segment „3. podpora II” (Rysunek 5, Rysunek 6) stworzono na podstawie części „1. podpora I” 
(Rysunek 5) poprzez rozszerzenie odległości pomiędzy skrajnymi prętami oraz dodanie środkowego. Duże 
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uproszczenie wykonano na linii przykrywającej całą konstrukcję, ponieważ z kratownicy składającej się, po 
przekształceniach, z prętów głównych o średnicy 1,5mm oraz odległości w świetle pomiędzy nimi 1,0mm, 
gdzie występują pręty ukośne, przyjęto jako jeden pręt 4,0mm. Takie same uproszczenia przyjęto 
w kratownicach wewnątrz obiektu.  

 
Rys.6. Widok koncepcyjny modelu element „3. podpora II” 

Dużą trudnością było stworzenie segmentu „2. wspornik” (Rysunek 5 i Rysunek 7), gdzie dokonano 
wiele uproszczeń. Pas dolny kratownicy zamodelowano jako element prosty, zamiast stworzenia odcinków 
łukowych, również ze względu na znikomą różnicę przy takiej skali modelu. W tej części brakowało prostych 
elementów potrzebnych do złapania odpowiedniego poziomu. Wszystkie pręty obniżały/podwyższały poziom 
wraz ze wzrostem rozpiętości między nimi. Aby złapać odpowiedni punkt położenia elementów należało 
najpierw wyznaczyć odpowiednie osie prętów, następnie stworzyć płaszczyzny pomiędzy nimi, a na końcu 
wyznaczyć część wspólną. Po wykonaniu tych elementów zaprojektowano połączenia na wpust i wypust, 
które zostały opisane w kolejnym rozdziale.  

 
Rys.7. Widok szkieletowy modelu „2. wspornik” 

Modelowanie segmentu „4. połączenie” (Rysunek 5) nie było trudne, ponieważ pręty przebiegały 
w jednej płaszczyźnie. Na tym etapie podzielono pomost na trzy części ze względu na dużą rozpiętość. 
Zamodelowano go w kształcie U, bez podpór występujących w oryginale, bowiem celem było stworzenie 
całościowego, końcowego wizualnego efektu, który wzmacnia schematyczny model kolei. Problematyczne 
okazało się wykonanie pomostu tak, aby móc go podeprzeć oraz uniknąć kolizji z wewnętrznym 
skratowaniem mostu (przykładowe miejsce zaznaczone na kolor czerwony na Rysunku 8). Rozwiązaniem 
okazało się oparcie konstrukcji pomostu w punktach zaznaczanych na kolor żółty (Rysunek 8) oraz 
połączenie z częścią pomostu zamodelowaną razem z elementem „4. połączenie” (Rysunek 5). Podczas 
składania elementów w całość okazało się, że źle przewidziano tor jego przebiegu, co skutkowało brakiem 
możliwości połączenia części „2. wspornik” z „4. połączenie” (Rysunek 5). Miejsce wystąpienia problemu 
pokazano na Rysunku 8 kolorem pomarańczowym. W wyniku braku łatwiejszego rozwiązania poprawiono 
element „4. połączenie” (Rysunek 5), obniżając pas dolny o 2,0mm. Wiązało się to z poprawieniem elementu 
„2. wspornik” (Rysunek 5). Należało również obniżyć pasy dolne, co było jednoznaczne z koniecznością 
zmiany położenia skratowania pomiędzy nimi, a wtedy również skratowań występujących pomiędzy pasami 
dolnymi a górnymi. W konsekwencji cały element „2. wspornik” (Rysunek 5) został zamodelowany po raz 
drugi.  
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Rys.8. Zamodelowanie pomostu 

Fundamenty mostu przyjęto jako walec o średnicy 17 mm i jednakowej głębokości 11mm, aby istniała 
możliwość postawienia modelu po sklejaniu na równej powierzchni. W całym procesie modelowania 
największą trudnością było przewidywanie przebiegu poszczególnych elementów, następnie ustalenie 
odpowiedniej grubości, aby przy wydruku nie zostały one zniszczone. W związku z układem warstw 
wszystkie pręty pionowe były narażone na ścięcie, dlatego ich średnice musiały być odpowiednio duże. 
Podczas łączenia warstw wydruku na prętach ukośnych również pojawiała się ta niedogodność, 
a dodatkowo niepoprawne wydrukowanie skutkowało uskokami w miejscach połączeń przyległych do siebie 
warstw. W programie AutoCAD problematyczne było również złapanie odpowiednich punktów początku 
i końca elementu przy tak dużej ilości osi, części oraz detali.  

5. Przygotowanie modelu do druku 

Do druku model został ułożony pionowo. Dzięki temu zaoszczędzono materiał, który służył do podparcia 
elementów. Takie ułożenie pozwoliło na wydruk wielu części na raz, ponieważ w każdej z nich wymiar 
wysokości był większy od wymiaru szerokości. Miało to również wpływ na krótszy czas wydruku. Wydruk 
ostatecznego modelu został podzielony na dwie części: pierwszy trwał 17h 8min i zużycie materiału wyniosło 
38,5cm3, drugi trwał 16h 24min i zużyto 37,4cm3 materiału. Ważny przy tym ułożeniu był sposób drukowania 
warstw, które tworzone były w kierunku osi Z, co skutkowała słabszą wytrzymałością oraz ryzykiem ścięcia 
ich w kierunku poziomym. Skratowania łączące elementy są podzielone wzdłuż osi na pół, w celu możliwości 
późniejszego ich sklejenia (Rysunek 10).  

 
Rys.9. Połączenie elementów 

Najpierw stworzono płaszczyznę przechodzącą przez te osie, a następnie za pomocą narzędzia „Płat” 
podzielono pręty oraz usunięto połowę od strony zewnętrznej. W tych elementach należało wziąć pod uwagę 
średnicę oraz długość połówek prętów, aby przy wydruku nie nastąpiło ich zniszczenie. Zauważono, że 
nawet jeśli pręt jest za cienki, ale jest krótki i wystarczająco blisko innego to wspierają się one wzajemnie. 
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Natomiast równocześnie scalają się ze sobą, zniekształcając ich prawidłowy przebieg. Kłopot występuje przy 
prętach cienkich i długich, ponieważ są one wiotkie. Dodatkowym rozwiązaniem złączenia poszczególnych 
elementów było wykonanie łączników wpust i wypust. Po pierwszym zamodelowaniu i wydrukowaniu okazało 
się, że nie przewidziano niedokładności wydruku i te elementy nie pasowały do siebie. Były one kruche i się 
łamały. Ostatecznie w elemencie „2. wspornik” (Rysunek 5) wykonano wypust w kształcie walca o średnicy 
2,6mm, na głębokość 5,0mm. Wpust zaprojektowano w elemencie „1. podpora” oraz „3. podpora” 
(Rysunek 5) w fundamencie, o średnicy 3,0mm i głębokości 5,0mm. Do końcowego sklejenia elementów 
oszlifowano je i w taki sposób dopasowano do siebie. 

Tak przygotowane elementy scalono w jedną bryłę, za pomocą narzędzia „Suma”. Wykonano ten krok, 
gdyż przy podziale elementu do wydruku na warstwy, podział zrobiono na całej bryle, a nie dla każdego 
z elementów osobno. Tak przygotowany plik zapisano w formacie STL. Jest to plik, który został stworzony na 
potrzeby drukowania przestrzennego. Przechowuje on informacje o modelu 3D poprzez siatkę trójkątów. 
Zapisuje on współrzędne ich wierzchołków [16]. Program AutoCAD daje możliwość, poprzez zapis, wybranie 
tego rozszerzenia. Ten proces był intuicyjny, nie wymagał dodatkowych umiejętności. 

Spośród wielu programów służących do odczytu pliku STL oraz wydruku wybrano GrabCAD Print. 
Oprogramowanie to było dyplomantce wcześniej nieznane. Podczas wykorzystywaniu go w tej pracy 
poznawała go od podstaw. Interfejs oraz obsługa tego narzędzia nie jest trudna. Wszystkie funkcje są 
intuicyjne. Po wgraniu pliku STL jest możliwość przesuwania, obracania obiektu w każdym z trzech 
kierunków o dowolny kąt. Program pozwala nam na wgranie kilku plików jednocześnie. Po odpowiednim 
ułożeniu, tak aby elementy były w płaszczyźnie wydruku, następuje generacja podziału na warstwy. 
Oprogramowanie oblicza również czas wydruku oraz zużycie materiału. Po tych operacjach można 
prześledzić proces druku w przygotowanej animacji. Tak przygotowany plik można wysłać do drukarki 3D. 
Przykładowe ułożenie elementów do wydruku oraz wizualizacje pokazano na rysunku poniżej (Rysunek 11). 
Program GrabCAD umożliwia monitorowanie wydruku z dowolnego miejsca za pomocą komputera bądź 
telefonu komórkowego. Dzięki GrabCad można zoptymalizować i zminimalizować zużycie materiału oraz 
wagę bez obniżenia wytrzymałości [16].  

 
Rys.10. Przykładowe przygotowanie elementów do druku 

6. Prace końcowe 

6.1. Obróbka modelu 

Podczas wydruku oraz usunięciu stworzonych podpór powstały wystające włókna, które były 
pozostałościami z materiału. Zostały one oszlifowane. Podczas tego procesu wiele prętów zostało 
połamanych, ze względu na słabą wytrzymałość w kierunku osi Z. W miejscach łączenia warstw nastąpiło 
zerwanie. Model jest bardzo delikatny. Złamane elementy zostały sklejone, miejsca te są prawie 
niewidoczne. 
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6.2. Wizualizacja 

W programie AutoCAD istnieje możliwość wizualizacji. Narzędzie jest mało intuicyjne, trudne do 
opanowania. Przy wykonywaniu prób renderingu otrzymywano negatywne wyniki, brak widocznych zarysów, 
czarne tło. Z tego powodu zdecydowano się na prowizoryczne przedstawienie modelu. Utworzono podział 
elementów na 4 grupy: fundamenty, konstrukcja, pomost, kolej. Za pomocą narzędzia „Suma” złączono 
elementy poszczególnych grup oraz ustalono dla nich odpowiednie kolory (Rysunek 12). 

 
Rys.11. Wizualizacja całego modelu 

6.3. Przygotowanie makiety 

Długość modelu po złożeniu i sklejeniu wyniosła 60,68cm. Do prezentacji obiektu przygotowano mapę, 
której zasięg jest od wybrzeża Queensferry do North Queensferry. Na niej zaznaczono miejsca położenia 
odpowiednich elementów oraz kierunek północy. Początkowo miała być ona tylko poglądowa, zawierająca 
zarysy, lecz zdecydowano wykorzystanie mapy Google [15], która przedstawia cały widok mostu. Gotowa 
mapa ma długość 220cm (Rysunek 12).  

 
Rys.12. Mapa mostu Forth Bridge 

7. Podsumowanie 

Realizacja tej pracy pozwala na stwierdzenie, że połączenie modelowania komputerowego z budową 
makiety z wykorzystaniem druku 3D ma wiele walorów edukacyjnych. 

To, że w ramach pracy tworzy się coś namacalnego, fizycznego, a nie tylko wirtualnego jest bardzo 
motywujące. Budowa modeli, eksperymentowanie od zawsze były elementem inżynierii. Druk 3D pozwala 
ten praktyczny aspekt uczynić bardziej dostępnym, tańszym oraz atrakcyjniejszym. Pozwala w bardzo 
efektywny sposób tworzyć fizyczne realizacje modeli komputerowych, co jest niezwykle cenne.  

Stworzenie modelu oraz jego wydruk pozwala na wcześniejsze zauważenie oraz skorygowanie błędów. 
Dzięki temu proces budowy można przejść szybciej i zneutralizować jak najwięcej problemów i kolizji.  

Kolejnym wartościowym elementem pracy wartym podkreślenia jest to, że tego typu praca stanowi 
bardzo dobre ćwiczenie w czytaniu dokumentacji technicznej. Pozwala ono rozwinąć umiejętności wyobraźni 
przestrzennej. 

Zdaniem autorki rozszerzenie zajęć dydaktycznych o projekty związane z budową modeli 
np. papierowych czy z drukarki 3D byłoby bardzo pożądanym działaniem wzbogacającym doświadczenie 
studentów.  
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belka-słup  

1. Wprowadzenie 

Metoda składnikowa wywodzi się z modeli mechanicznych węzłów opracowanych w latach 
osiemdziesiątych XX wieku na Uniwersytecie Technicznym w Innsbrucku. Zostały przyjęte modele 
mechaniczne stalowych węzłów spawanych, śrubowych oraz węzłów konstrukcji zespolonych. Przykład 
modelu węzła stalowego doczołowego zespolonego został pokazany na Rysunku 1. Poszczególne sprężyny 
modelują zachowanie się części składowych węzła [1]. Współczynniki k oznaczają sztywność 
poszczególnych części węzła. 

 
Rys.1. Mechaniczny model zespolonego węzła belka-słup [2] 

Zastosowanie metody składnikowej w odniesieniu do danego węzła spawanego przebiega w trzech 
etapach. Dotyczy to identyfikacji wszystkich aktywnych składników węzła, określenia charakterystyk 
składników oraz złożenia poszczególnych składników w celu otrzymania globalnej charakterystyki węzła. [3] 

Obecnie metoda składnikowa jest powszechnie uznaną procedurą oceny właściwości projektowych 
połączeń konstrukcyjnych. Metoda ta jest zalecana w Eurokodach do charakteryzacji złączy konstrukcyjnych 
i odnosi się do każdego rodzaju połączeń stalowych lub zespolonych, niezależnie od konfiguracji 
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geometrycznej, rodzaju obciążenia. Metoda ta uwzględnia dowolne połączenie jako zbiór pojedynczych 
podstawowych elementów modelowanych jako sprężyny. Każdy z tych komponentów ma własną 
wytrzymałość i sztywność, zarówno pod wpływem rozciągania, ściskania, jak i ścinania. Środnik słupa 
podlega jednoczesnemu ściskaniu, rozciąganiu i ścinaniu. Takie współistnienie kilku składników w obrębie 
tego samego elementu węzła może oczywiście prowadzić do interakcji naprężenia, które mogą zmniejszyć 
wytrzymałość poszczególnych podstawowych składników; ta ostatnia jest brana pod uwagę w ramach 
metody [2].  

2. Metoda składnikowa w węzłach belka-słup 

2.1. Zasady obliczania węzłów zespolonych metodą składnikową 

Węzły konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych oblicza się metodą składnikową analogicznie jak 
węzły konstrukcji stalowych. Przy określaniu charakterystyki węzła zespolonego rozciągane pręty 
zbrojeniowe traktuje się jako najwyższy szereg śrub w węźle stalowym, przy przyjęciu konstrukcyjnych 
właściwości zbrojenia.  

W węźle podstawowym śrubowym można wyróżnić poszczególne składniki: 

 W strefie ściskanej:  - środnik słupa poddany ściskaniu 
- pas i środnik belki przy ściskaniu 
- śruby na docisk 
- kątowniki nakładek przy zginaniu 

 W strefie rozciąganej: - środnik słupa przy rozciąganiu 
- pasy słupa poddane zginaniu 
- śruby przy rozciąganiu 
- blacha czołowa poddana zginaniu 
- środnik belki przy rozciąganiu 

 W strefie ścinanej:  - panel środnika słupa poddany ścinaniu. 
- śruby przy ścinaniu  

W węźle śrubowym zespolonym do wyżej wymienionych składników dochodzą części składowe węzła 
takie jak: 

 podłużne rozciągane zbrojenie stalowe 

 stalowa blacha dociskowa przy ściskaniu. 

W przypadku obetonowanego słupa dochodzą składniki: 

 środnik obetonowanego słupa na ścinanie 

 środnik obetonowanego słupa na ściskanie. 

Zgodnie z EC4 uwzględnia się również wpływ poślizgu w płaszczyźnie zespolenia na sztywność węzła 
[4]. Charakterystyki poszczególnych składników w postaci krzywych siły – przemieszczenia wyznacza się 
doświadczalnie, analitycznie lub z zastosowaniem MES. 

Model węzła zespolonego jest rozwinięciem modelu metody składnikowej węzła stalowego. Do sprężyn 
modelujących poszczególne składniki dodano sprężynę reprezentującą zachowanie się prętów 
zbrojeniowych w płycie betonowej. Model mechaniczny przyjęty w EC4 został przedstawiony na Rys.2. 

2.2. Metoda składnikowa w analitycznym modelu węzła zespolonego 

Model analityczny węzła zespolonego posłużył do wyznaczenia najważniejszych parametrów 
charakterystyki podatnościowej węzła czyli nośności węzła, sztywności początkowej oraz zdolności do 
obrotu węzła.[4] 

Nośność graniczną węzła ustala się z równowagi sił, działających w węźle w momencie zniszczenia. 
Układ sił wykorzystany do obliczeń został przedstawiony na Rys. 3. 
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Rys.2. Model mechaniczny przyjęty w normie EC 4. 1- sprężyny modelujące węzeł stalowy, 2-sprężyna 

modelująca pręty zbrojeniowe.  

Aby dostosować metodę do praktycznego zastosowania przyjmuje się następujące założenia: 

- przyjmuje się zlinealizowane charakterystyki F-Δ (siła –przemieszczenie) składników 
- pomija się interakcje między składnikami 
- pomija się docisk płyty betonowej do lica słupa oraz wpływ zbrojenia poprzecznego w węźle. 

2.3. Metoda składnikowa w analitycznym modelu węzła zespolonego 

Model analityczny węzła zespolonego posłużył do wyznaczenia najważniejszych parametrów 
charakterystyki podatnościowej węzła czyli nośności węzła, sztywności początkowej oraz zdolności do 
obrotu węzła.[4] 

Nośność graniczną węzła ustala się z równowagi sił, działających w węźle w momencie zniszczenia. 
Układ sił wykorzystany do obliczeń został przedstawiony na Rys. 3. 

 
Rys.3. Układ sił w węźle przyjęty do obliczenia nośności węzła. 

Nośność węzła oblicza się składając nośności poszczególnych składników. Wartości sił w składnikach 
określa się następująco: 

Zbrojenie na rozciąganie FS: 

FS = AS.1 fsd nS      (1) 

gdzie: 

AS.1 – przekrój pręta rozciąganego; 
fsd – obliczeniowa granica plastyczności pręta rozciąganego; 
nS – ilość prętów zbrojeniowych. 

Połączenie śrubowe środnika belki z blachą węzłową Fb , gdy połączenie jest rozciągane: 

𝐹𝑏 = 𝑚𝑖𝑛 {

𝐹𝑏𝑣
𝐹𝑏𝑏
𝐹𝑏𝑝
𝐹𝑏𝑤

       (2) 
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gdy połączenie jest ściskanie: 

𝐹𝑏 = 𝑚𝑖𝑛 {
𝐹𝑏𝑣
𝐹𝑏𝑏

       (3) 

gdzie: 

Fbv – nośność śrub na ścinanie; 
Fbb – nośność śrub na docisk;  
Fbp – nośność blachy węzłowej w przekroju netto;  
Fbv – nośność środnika belki w przekroju netto. 

Połączenie pasa dolnego belki ze stolikiem Fc: 

𝐹𝑐 = 𝑚𝑖𝑛 {
𝐹𝑐𝑣
𝐹𝑐𝑏

       (4) 

gdzie: 

Fcv – nośność śrub na ścinanie; 
Fcb – nośność śrub na docisk. 

Aby określić nośność węzła należy rozpatrzyć dwa przypadki wynikające z równowagi sił w przekroju 
węzła. Przypadek pierwszy, gdy nośność zbrojenia na rozciąganie jest większa od nośności połączenia belki 
ze stolikiem. Drugi przypadek gdy nośność zbrojenia jest mniejsza od nośności połączenia belki ze stolikiem. 
Na Rys. 4. przedstawiono schemat rozkładu sił w obydwu przypadkach. 

 
Rys.4. Schemat sił w pierwszym i drugim przypadku. 

Do określenia sztywności służy model sprężynowy przedstawiony na Rys.5. W modelu występują 
następujące składniki: 

- połączenie pasa dolnego belki ze stolikiem, modelowanie sprężyną o sztywności kc, 
- połączenie śrubowe środnika belki z blachą węzłową, modelowanie sprężyną o sztywności kb, 
- rozciągane pręty zbrojeniowe modelowane sprężyną o sztywności ks, 
- poślizg w płaszczyźnie połączenia belki stalowej z płytą betonową, sztywność łączników ścinanych k t. 

 
Rys.5. Model sprężynowy do wyznaczenia sztywności węzła. 
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Do obliczenia sztywności przyjmuje się założenia: 

- do obliczeń początkowej sztywności węzła, siły wewnętrzne są małe, więc przyjmuje się sprężyste 
zachowanie składników węzła, modelowanych sprężynami o stałej sztywności 

- po odkształceniu zarówno belka jak i płyta zachowują płaskie przekroje przy tym samym kącie obrotu. 

Największy kąt obrotu w węźle zespolonym powstaje w stanie bliskim zniszczenia, dlatego wartość sił 
działających w poszczególnych składnikach węzła oblicza się w stanie pełnego uplastycznienia. Największy 
wpływ na zdolność do obrotu ma wydłużenie prętów zbrojeniowych oraz poślizg w płaszczyźnie zespolenia, 
dlatego te składniki również uwzględnia się w obliczeniach. Na Rys. 6. przedstawiono schemat do określenia 
zdolności obrotu węzła. 

 
Rys.6. Schemat do określenia zdolności obrotu węzła. 

Wydłużenie prętów zbrojeniowych oblicza się uzwględniając wzrost sztywności w strefie rozciąganej 
w wyniku tzw. efektu „tension stiffening”. Efekt ten wynika ze współpracy płyty rozciąganej z prętami 
zbrojeniowymi po zarysowaniu płyty. 

Krzywą M-ϕ definiuje się używając wzoru potęgowego Chena, zalecanego do węzłów zespolonych: 

𝑀 =
𝑆𝑗.𝑖𝑛𝑖𝜙

{1+(
𝑆𝑗.𝑖𝑛𝑖𝜙

𝑀𝑗,𝑅
)

1.5

}
1
1.5

      (5) 

gdzie: 

Mj,R – nośność węzła; 
Sj.ini – sztywność węzła; 
ϕ – zdolność węzła do obrotu. 

2.4. Metoda składnikowa w ujęciu normowym do obliczania węzła zespolonego. 

Węzły zespolone projektuje się na moment zginający i pionowe ścinanie zgodnie z normą PN-EN 1993-
1-8. Nośności części składowych oblicza się zgodnie z normami PN-EN-1993-1-8 oraz PN-EN 1994-1-1. [5], 
[6]. W węźle z płytą dociskową nośność węzła określa się wzorem: 

𝑀𝑗.𝑅𝑑 = min 𝐹𝑖.𝑅𝑑 𝑧       (6) 

gdzie: 

z – ramię sił wewnętrznych czyli odległość osiowa pasa ściskanego i prętów zbrojeniowych; 
Fi.Rd – nośność najsłabszego składnika spośród: środnika słupa na ściskanie, środnika słupa na 
ścinanie, zbrojenia na rozciąganie, środnika i pasa belki na ściskanie.  

Nośność strefy rozciąganej nie może przekroczyć nośności strefy ściskanej oraz nośności środnika 
słupa na ścinanie, co wynika z warunków równowagi sił w węźle. Na Rys. 7. przedstawiono rozkład sił 
wewnętrznych w węźle z blachą dociskową i blachą wypuszczoną.  
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Rys.7. Rozkład sił wewnętrznych w węźle z blachą dociskową i blachą wypuszczoną. 

Pręty zbrojeniowe traktuje się w obliczeniach jako dodatkowy szereg śrub z uwzględnieniem 
właściwości konstrukcyjnych prętów.[2] 

 Dodatkowo należy uwzględnić wpływ obetonowania środnika słupa w strefie ścinanej i ściskanej. 
Nośność na ścinanie obetonowanego środnika słupa można obliczyć według wzoru: 

Vwp.Rd = Vwp.a.Rd + Vwp.c.Rd      (7) 

gdzie: 

Vwp.a.Rd – nośność na ścinanie nieobetonowanego środnika słupa; 
Vwp.c.Rd – nośność betonu na ścinanie. 

Przy obliczaniu nośność środnika słupa na ściskanie, w przypadku obetonowanego środnika korzysta 
się ze wzoru: 

Fc.wc.Rd = Fc.wc.a.Rd + Fc.wc..c.Rd      (8) 

gdzie: 

Fc.wc.a.Rd – nośność na ściskanie nieobetonowanego środnika słupa; 
Fc.wc..c.Rd – nośność na ściskanie obetonowania. 

Nośność środnika słupa na ściskanie przy zastosowaniu blachy dociskowej oblicza się przyjmując 
odpowiednią długość efektywną. W przypadku gdy wymiary blachy dociskowej przekraczają odpowiednie 
wymiary ściskanego pasa belki to wymiary efektywne określa się zakładając, że naprężania rozchodzą się 
pod kątem 45o. Przyjmuje się również, że naprężenia na efektywnej powierzchni blachy mogą osiągnąć 
granicę plastyczności stali.  

Nośność podłużnych rozciąganych prętów zbrojeniowych oblicza się ze wzoru: 

     Ft.s.Rd = Asfsd      (9) 

gdzie: 

As – efektywny przekrój rozciąganego zbrojenia podłużnego umieszczonego na efektywnej 
szerokości półki betonowej; 
fsd – obliczeniowa granica plastyczności zbrojenia rozciąganego. 

As = ρs beff hc      (10) 

gdzie: 

hc – wysokość półki betonowej; 
ρs – stopień zbrojenia; 
beff – efektywna szerokość półki betonowej. 
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Efektywna szerokość półki betonowej stanowi sumę odległości między środkami skrajnych łączników 
zespalających i efektywnych szerokości półki betonowej z każdej strony środnika belki. Efektywną szerokość 
półki betonowej z każdej strony środnika belki przyjmuje się jako Le/8 ale nie więcej niż wynosi odległość od 
skrajnego łącznika do środka odległości między środnikami sąsiednich belek.[1]  

W przypadku jeśli obciążenie węzła jest niezrównoważone, to do określenia rozkładu sił z płyty na słup 
można zastosować model kratownicowy przedstawiony na Rys. 8.  

 
Rys.8. Model kratownicowy przekazywania niezrównoważonej siły z płyty żelbetowej na słup 

Sztywność obrotową węzła zespolonego określa się analogicznie jak sztywność węzłów stalowych 
z dodatkowym uwzględnieniem zbrojenia rozciąganego, poślizgu płyty w płaszczyźnie zespolenia oraz 
efektów obetonowania środnika słupa. Sztywność początkową oblicza się na podstawie sprężystych 
sztywności poszczególnych składników węzła.[7] 

Zdolność do obrotu węzłów zespolonych określa się na podstawie badań lub analizy obliczeniowej 
z uzwględnieniem wpływu zarysowania betonu, usztywnienia betonem przekrojów stalowych oraz poślizgów 
między płytą żelbetową a belką stalową w połączeniu zespalającym. Podstawowym źródłem odkształceń 
węzła jest uplastycznienie rozciąganych prętów zbrojeniowych. Zdolność węzła do obrotu określa się 
poprzez stosunek odkształceń średnich do maksymalnych. Przyjmuje się, że połączenie belki ze słupem 
spełnia warunki wystarczającej zdolności do obrotu, jeśli: 

- nośność węzła uwarunkowana jest nośnością środnika słupa na ścinanie  
- nośność połączenia części stalowych uwarunkowana jest nośnością stopki słupa lub blachy czołowej 

na zginanie. 

3. Charakterystyka połączeń belka-słup ze względu na sztywność 

W analizie konstrukcji przyjmowane założenia zachowania się węzłów powinny być zgodne 
z przewidywanymi w fazie eksploatacji. Połączenia te mogą być sztywne (tzn. równe sztywności przekroju 
zespolonego belki lub podciągu w przęśle), podatne i nominalnie przegubowe.  

Najczęściej stosowane są połączenia nominalnie przegubowe. Projektuje się je na śruby, a w płycie nad 
podporą umieszcza się zbrojenie przeciwdziałające zarysowaniu betonu.  Obrót belki na podporze prowadzi 
do uplastycznienia zbrojenia co prowadzi do wystąpienia niewielkiego momentu podporowego. Moment ten 
uwzględnia się w obliczeniach słupów skrajnych. Takie projektowanie węzłów jest ekonomiczne pod 
względem zużycia stali oraz jest bezpieczne. 

Połączenia sztywne nie są dobrym rozwiązaniem z powodu przekazywania zbyt dużych momentów 
zginających do węzłów. Powoduje to zwiększone zużycie stali, a tym samym zwiększone koszty. 

Połączenia podatne są projektowane jako zespolone z uwzględnieniem wpływu zbrojenia podporowego 
na redystrybucję momentów zginających. Stosowanie takiego połączenia pozwala zmniejszyć ugięcia belek 
oraz efektywnie wykorzystać ich przekroje w przęśle i na podporach. Przy założeniu połączenia podatnego 
trzeba jednak doświadczalnie określić zdolność do obrotu, co jest problematyczne.[8] 
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4. Porównanie węzła konstrukcji zespolonej oraz węzła stalowego belka - słup 

Konstrukcje zespolone łączą cechy konstrukcji stalowej i żelbetowej. Stal wykazuje dużą wytrzymałość 
na rozciąganie, natomiast beton ma dużą wytrzymałość na ściskanie. Beton chroni stal przed korozją, 
a duża pojemność cieplna betonu zwiększa wytrzymałość konstrukcji w warunkach podwyższonej 
temperatury. Korzystny rozkład obciążeń na stal i beton powoduje wzrost wytrzymałości i sztywności 
elementów zespolonych w porównaniu z elementami stalowymi, zatem konstrukcje zespolone są bardziej 
efektywne. 

W pozycji [4] wykonano obliczenia nośności i sztywności belki stalowej oraz tej samej belki po 
zespoleniu z płytą betonową grubości 150mm z betonu C20. Stal, z jakiej przyjęto kształtowniki to S235. Dla 
każdego przypadku wyznaczono również zamiennik stalowy belki zespolonej IPE i oszczędność stali 
w procentach, jaką daje zespolenie konstrukcji. 

Podsumowując efekty uzyskane w Tab. 1., zespolenie konstrukcji stalowej powoduje kilkukrotny wzrost 
nośności i sztywności belek. Uzyskuje się także znacznie niższą wysokość konstrukcyjną stropu, co jest 
istotne w budynkach wielokondygnacyjnych.[4] 

Tab.1. Porównanie nośności i sztywności belek zespolonych i stalowych [4] 

Belka 
stalowa 
IPE 

Nośność 
belki 
stalowej 
M [kNm] 

Sztywność 
belki 
stalowej 
EI [kNm2] 

Nośność 
belki 
zespolonej 
Mcp [kNm] 

Sztywność 
belki 
zespolonej 
Bcp [kNm2] 

Mcp/M Bcp/B Zamiennik 
stalowy 
belki 
zespolonej 
IPE 

Oszczędność 
stali % 

240 69,7 7970 209,9 35500 3,01 4,45 360 46,0 

270 92,3 11800 257,7 46700 2,81 4,18 400 45,5 

300 119,7 17100 314,7 67600 2,63 3,95 450 45,4 

360 194,4 33300 456,8 111000 2,35 3,33 500 37,3 

400 249,4 47400 556,1 130000 2,21 2,87 550 37,4 

450 322,5 69200 687,0 176000 2,13 2,54 600 36,4 

W celu potwierdzenia tych wyników wykonano porównanie węzła stalowego belka-słup oraz tego 
samego węzła po zespoleniu z rozróżnieniem trzech różnych stopni zbrojenia płyty żelbetowej. Do obliczeń 
przyjęto stal S355, belkę z kształtownika IPE 550, natomiast słup z HEB 450. Płytę przyjęto o grubości 10cm 
z betonu C20/25, zbrojoną stalą RB500. Pierwszy rozważany węzeł to węzeł stalowy, oznaczony jako S. 
Drugi, trzeci i czwarty węzeł to węzły zespolone o stopniu zbrojenia płyty odpowiednio: 0,85%, 1,35%, 0,30% 
- oznaczone jako z1, z2 i z3. Kąt obrotu przy MEd wyniósł w węzłach odpowiednio: 0,0177 rad, 0,0090 rad, 
0,0089 rad, 0,0133 rad.  

 
Rys.9. Krzywe moment –  kąt obrotu dla węzła stalowego belka –  słup oraz trzech  

węzłów zespolonych belka – słup 
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Podsumowując wykres krzywych M-ϕ, zespolenie węzła powoduje wzrost sztywności oraz nośności 
węzła. Im większy stopień zbrojenia tym również wzrasta nośność i sztywność węzła. Obliczenia zostały 
wykonane zgodnie z wytycznymi normowymi. Kolejnym etapem rozwijającym to zagadnienie może być 
wykonanie modelu analitycznego w celu otrzymania dokładniejszych krzywych M-ϕ. 

5. Uwagi końcowe 

Wniosek ogólny dotyczący kształtowania węzłów zespolonych konstrukcji stalowych jest taki, że węzły 
stalowe o małej nośności i sztywności są lepsze w konstrukcjach zespolonych, gdyż osiąga się większe 
przyrosty nośności i sztywności węzła.  

Wnioski dotyczące kształtowania węzłów zespolonych belka-słup: 

- Największy wpływ na nośność węzła ma nośność zbrojenia rozciąganego oraz nośność strefy 
ściskanej. Wzrost nośności strefy ściskanej daje wzrost nośności węzła, a nośność strefy ściskanej można 
podwyższać poprzez zwiększenie ilości lub średnicy śrub. Należy jednak brać pod uwagę ograniczenia 
konstrukcyjne i wykonawcze. 

- Zdolność do obrotu rośnie wraz ze wzrostem stopnia zbrojenia, natomiast maleje wraz ze wzrostem 
wysokości belki. 

- Zwiększenie sztywności początkowej węzłów można osiągnąć przez pogrubienie płyty betonowej 
(wzrasta ramię sił wewnętrznych), zwiększenie stopnia zbrojenia, wzmocnienie połączenia pasa dolnego 
belki ze stolikiem oraz zastosowanie belki stalowej o większej wysokości.[4] 

Metoda składnikowa pozwala na wyznaczenie podstawowych parametrów zespolonych węzłów 
podatnych, czyli nośności obliczeniowej i sztywności początkowej z wystarczającą dokładnością. Zaletą tej 
metody jest jej szerokie zastosowanie do różnych rodzajów węzłów. Warunkiem koniecznym do stosowania 
tej metody jest posiadanie charakterystyk podatnościowych składników występujących w węzłach. 

Wytyczne stosowania metody składnikowej zawarte w Eurokodach, w szczególności obejmują 
jedynie węzły zespolone poddane momentom zginającym rozciągającym górną część węzła, 
podczas gdy w praktyce takie węzły mogą być również poddawane momentom zginającym 
rozciągającym dolną część węzła i siłom osiowym. Zatem występują ograniczenia w obliczaniu 
węzłów wg wytycznych Eurokodów. W związku z tym, prowadzone są badania mające na celu 
ulepszenie zasad metody składnikowej i rozszerzenie przypadków węzłów zdefiniowanych 
w Eurokodzie.[2], [9]. 
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