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WYZNACZANIE MOMENTU RYSUJĄCEGO
W BETONOWYCH ELEMENTACH ZGINANYCH
CRACKING MOMENT IN BENDING
CONCRETE ELEMENTS
W artykule przedstawiono wyniki badań własnych i obliczeń komputerowych dotyczących
wyznaczania momentu rysującego w zginanych elementach betonowych. Na ich podstawie
opisano zjawisko „mięknięcia” betonu w strefie zarysowania, za pomocą którego można wytłumaczyć uzyskiwanie zaniżonych wartości momentu rysującego wyznaczonego według teorii
sprężystości.
Sowa kluczowe: pękanie, analizy komputerowe, teoria sprężystości
In the paper the own inwestigation and numerical calculation concerning cracking moment in
bending concrete elements have been presented. Based on them tensile softening in cracking
zone of concrete has been described and the explanation of too low cracking moment taken
from the elastic theory has been made.
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1. Wprowadzenie
W obecnie obowiązujących przepisach normowych zarówno polskich [1] jak i zaleceniach międzynarodowych [2] podany wzór do wyznaczania
momentu rysującego w zginanych elementach z betonu ma postać:
Mcr=fctmW1

(1)

gdzie: fctm – średnia wytrzymałość betonu na rozciąganie, W1=bh2/6 – wskaźnik wytrzymałości przekroju
na zginanie w fazie I.
Powyższy wzór wynika z założenia sprężystej pracy betonu przy rozciąganiu. Jednak wyniki badań własnych [3] jak i innych badaczy np. [4], [5] dotyczące
elementów zginanych wskazują, że moment rysujący
jest 1,5 ÷ 2,0 razy większy od iloczynu wytrzymałości
betonu na rozciąganie osiowe i wskaźnika W1.
W literaturze można znaleźć różne wyjaśnienia
tego zjawiska. Pierwsze podejście do zagadnienia
opiera się na założeniu sprężystej pracy betonu
w strefie rozciąganej i przyjęciu, że w skrajnych
włóknach naprężenia w chwili zarysowania są wyższe od wytrzymałości betonu na osiowe rozciąganie
i osiągają wartość nazywaną wytrzymałością betonu
na rozciąganie przy zginaniu fct,f.
W drugim podejściu zakłada się, że beton rozciągany ma właściwości plastyczne a wykres naprężeń
po stronie włókien rozciąganych elementu przyjmuje
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stałą wartość. Graniczna wartość odkształcenia wynosi 2fctm/Ecm. Według tej hipotezy moment rysujący
oblicza się przy użyciu sprężysto-plastycznego wskaźnika wytrzymałości Wfp, którego wartość w przypadku
elementu niezbrojonego wynosi Wfp=0,292bh2 i jest
większa o 75% od wskaźnika W1.
Knauff w pracy [5] wykazał błędność powyższego podejścia i podał sposób interpretacji wyników
badań elementów poddanych działaniu momentu
zginającego i siły osiowej oparty na statystycznej
teorii zniszczenia materiałów kruchych. Na podstawie przeprowadzonych analiz, Knauff wskazał na istnienie wpływu skali elementu na wielkość momentu
rysującego. Inne wyjaśnienie wpływu efektu skali na
wielkość sił rysujących w elementach z betonu można
uzyskać przy zastosowaniu mechaniki pękania. Szerokie opracowania z tego zakresu przedstawili między innymi: Bažant, Pfeiffer [6], Hillerborg, Moder,
Petterson [7], Carpinteri [8]. Na ich podstawie można
zauważyć następujące prawidłowości:
- wraz ze wzrostem wymiarów elementu siły
rysujące maleją,
- spadek sił rysujących uwidacznia się ze wzrostem wytrzymałości betonu,
- w elementach o stosunkowo małych wymiarach
tak zwana wytrzymałość na rozciągania przy zginaniu jest większa od wytrzymałości na osiowe
rozciąganie.
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2. Zastosowanie nieliniowej mechaniki pękania do wyznaczania sił rysujących
W ramach nieliniowej mechaniki pękania można
wyróżnić wiele modeli stosowanych przy analizie
konstrukcji. Ideę modelu Peterssona (por. [7]), dotyczącego zarysowania betonu, pokazano na rys. 1.

Wykorzystując powyżej przedstawiony model
betonu w obliczeniach komputerowych można dokładniej prześledzić i opisać proces powstawania rys
w zginanych elementach betonowych. W dalszej części artykułu zaprezentowano wyniki badań własnych
oraz wyniki obliczeń, na podstawie których dokonano
próby wyjaśnienia większej rysoodporności betonowych elementów zginanych niż wynikałoby to z teorii
sprężystości.

3. Wyniki badań i obliczeń komputerowych

Rys. 1. Model zarysowania betonu rozciąganego [7]
Pęknięcie tworzy się, gdy naprężenie w wierzchołku rysy osiągnie wytrzymałość betonu na rozciąganie
fctm. Naprężenie nie spada wtedy od razu do zera, ale
maleje wraz ze zwiększaniem się szerokości rozwarcia rysy w i osiąga wartość zerową dopiero przy
szerokości rysy w=w1. W tej części rysy gdzie w<w1,
istnieje strefa zarysowania (mikrospękań), w której
istnieją jeszcze więzy pozwalające na przenoszenie
naprężeń. W związku z tym, że przy otwieraniu rysy
należy pokonać te więzy, absorbowana jest również
energia. Ilość energii potrzebnej do utworzenia rysy
o powierzchni jednostkowej wynosi:
(2)

co odpowiada powierzchni ograniczonej osiami
układu współrzędnych i wykresem σ−w, otrzymanym w próbie osiowego rozciągania (rys. 2.a).
Przy zastosowaniu proponowanego modelu do
analiz numerycznych krzywa σ(w) może być
zastąpiona prostszymi funkcjami np. liniową
(rys. 2.b).
a)

Badania doświadczalne, które zostały przeprowadzone w laboratorium WIBiS, dotyczyły zginanych
belek betonowych wolno podpartych o długości 3m,
rozpiętości 2,7m i przekroju 0,15 0,30m. Wykonano
3 belki z betonu o następujących cechach: wytrzymałość na ściskanie fcm=20,54 MPa, wytrzymałość na
rozciąganie fctm=1,48MPa, moduł sprężystości betonu
Ecm=22118MPa, energia pękania GF=82,95Nm/m2.
Stanowisko badawcze zostało zaprojektowane
w ten sposób, aby możliwa była obserwacja pracy
belki w zakresie pokrytycznym. Obciążenia zadawano w postaci 2 sił skupionych skierowanych do
góry, przyłożonych w 1/3 rozpiętości belki. Zastosowano metodę obciążania polegającą na wymuszaniu
przemieszczeń. W wyniku przyjęcia odwróconego
schematu obciążenia i po uwzględnieniu wpływu
ciężaru własnego największe wartości momentów
zginających uzyskano w przekrojach, gdzie przyłożone było obciążenie zewnętrzne. W pobliżu jednego z tych przekrojów powstawała też rysa niszcząca,
która przebiegała prostopadle do osi belki.
Uzyskany w badaniach średni moment rysujący
wyniósł Mcr,E=5,08kNm i był większy o 52,5% od
wartości teoretycznego momentu rysującego, wyznaczonego na podstawie wzoru (1) Mcr,T=3,33kNm.
W celu dokładniejszego przeanalizowania
rozkładu naprężeń w przekroju powstawania rysy
w badanych belkach wykonano analizy numeryczne
za pomocą programu ALGOR opartego na metodzie
elementów skończonych (MES). Zamodelowano eleb)

Rys. 2. Typowy wykres σ−w otrzymywany w próbie osiowego rozciągania a), zależność σ−w przyjmowana do analiz
numerycznych b)
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ment odpowiadający połowie belki badawczej ze strefą zarysowania w przekroju najbardziej wytężonym.
Po przeprowadzeniu analizy wpływu szerokości strefy
zarysowania wc na wyniki obliczeń (por. [9]) przyjęto
wc=10mm. Cechy betonu w obliczeniach MES są takie
same jak w belkach badawczych. Do opisu właściwości betonu poddanego rozciąganiu użyto zależności
σ−ε i σ-w wg zaleceń CEB-FIP [10] (rys.3). W [11]
wykazano, że taki opis pracy betonu lepiej koresponduje z wynikami badań doświadczalnych niż liniowa
funkcja σ-w pokazana na rys 2.b.
W wyniku obliczeń zostały wyznaczone przemieszczenia węzłów i składowe naprężeń. W obliczeniach zarysowanie nastąpiło przy sile zewnętrznej
P=5,19kN, co po uwzględnieniu ciężaru własnego
daje moment Mcr,MES=5,18kNm. Uzyskana wartość jest
niewiele większa od momentu rysującego uzyskanego
podczas badań. Na podstawie obliczeń komputerowych sporządzono wykres naprężeń normalnych na
wysokości belki w przekroju zarysowania (rys. 4).
Na podstawie uzyskanego wykresu naprężeń
(rys. 4) można prześledzić przebieg procesu powstawania rysy i tzw. „mięknięcia” betonu w strefie
zarysowania. W skrajnych włóknach rozciąganych
(górnych) już przy sile P=3,1kN naprężenie osią-

gnęło wartość równą wytrzymałości betonu na
rozciąganie σxx=fctm a mimo to możliwe było dalsze
obciążanie belki. W kolejnych etapach obciążania
wartość naprężenia w betonie w skrajnych włóknach
rozciąganych zmniejszała się do zera. Jednocześnie,
w coraz to bardziej oddalonych włóknach betonu wartość naprężenia osiągała maksimum σxx=fctm a potem
również malała.

4. Podsumowanie
Wykonane obliczenia komputerowe oraz wyniki
badań własnych potwierdzają możliwość uzyskiwania
wyższych momentów rysujących w elementach zginanych niż wynikałoby to z teorii sprężystości - wzór
(1). Wyjaśnienie tego faktu można znaleźć przy zastosowaniu nieliniowej mechaniki pękania. „Miękniecie”
betonu przy rozciąganiu zachodzi, gdy jest możliwość
przejęcia nadmiaru wytężenia z włókien najbardziej
wytężonych na włókna mniej wytężone znajdujące
się w ich sąsiedztwie. Zjawisko stopniowego rozwoju mikrozarysowania i przenoszenia naprężeń może
zatem wystąpić w przekrojach zginanych. Nie występuje natomiast w przekrojach rozciąganych osiowo,
w których cały przekrój w strefie zarysowania jest
tak samo wytężony.

Rys. 3. Model betonu rozciąganego według [10]: a) beton niezarysowany; b) beton zarysowany

Rys. 4. Wykres naprężeń normalnych w przekroju przez rysę
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