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UGIĘCIE ZGINANYCH ELEMENTÓW ŻELBETOWYCH 
Z KRUSZYWOWYCH BETONÓW LEKKICH 

W artykule przedstawiono sposób obliczania ugięcia zginanych elementów żelbetowych z kruszy-
wowych betonów lekkich zgodny z ogólnymi założeniami, przyjętymi w Eurokodzie 2.1. Wyprowa-
dzono wzory uwzględniające wpływ swobodnego skurczu betonu na ugięcie elementu. Tok postę-
powania przy obliczaniu ugięcia zilustrowano przykładem liczbowym. Artykuł stanowi propozycję 
do projektu prPN-B-03263. 

1. Wstęp 

Opracowany obecnie projekt normy prPN-B-03263 [1 ] jest zharmonizowany z przepi-
sami Eurokodu 2.1.4 [2], W dokumencie tym, a zatem i w projekcie PN, przyjęto 
odkształcenia skurczowe kruszywowych betonów lekkich większe o 20-50% niż w przypad-
ku betonu zwykłego, co zwiększa odpowiednio ugięcia długotrwałe elementów zginanych. 

Celem artykułu jest przedstawienie sposobu uwzględnienia wpływu swobodnego skur-
czu betonu na ugięcie zginanych elementów żelbetowych, wykonywanych z kruszywo-
wych betonów lekkich, zgodnie z założeniami Eurokodu 2.1 [3]. Należy podkreślić, że 
w załączniku 4 do Eurokodu 2.1 podano jedynie ogólny wzór (A.4.4) określający krzywiznę 
elementu wywołaną skurczem betonu. Stosowanie tego wzoru do obliczania ugięcia 
zginanych elementów żelbetowych z kruszywowych betonów lekkich wymaga uwzględ-
nienia specyfiki tych betonów, przy zachowaniu obowiązującej w Eurokodzie 2.1 zasady, 
że średnia krzywizna elementu jest sumą jego krzywizny w fazie I (element niezarysowa-
ny) i w fazie II (tj. w fazie ustabilizowanego zarysowania elementu), przy uwzględnieniu 
współpracy betonu rozciąganego i stali zbrojeniowej na odcinkach między rysami. 

2. Specyfika określania parametrów wytrzymałościowych 
i odkształceń kruszywowych betonów lekkich 

Kruszywowe betony lekkie klasyfikowane są w projekcie pr PN-B-03263 [1], zgodnie 
z Eurokodem 2.1.4 [2], 

Klasy wytrzymałości oraz wytrzymałości charakterystyczne fck na ściskanie kruszy-
wowych betonów lekkich przyjmuje się identyczne, jak w przypadku betonu zwykłego 
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według Eurokodu 2.1 [3], W celu odróżnienia od betonu zwykłego, liczbę klasy kruszy-
wowych betonów lekkich poprzedza litera L (np. beton klasy LB 20 ma taką samą 
wytrzymałość charakterystyczną =16 MPa, jak beton zwykły klasy B 20). 

Wytrzymałość kruszywowych betonów lekkich na rozciąganie (zarówno wytrzymałość 
średnią jak i wytrzymałość charakterystyczną wyznacza się mnożąc wartości 

betonu zwykłego przez współczynnik określony wzorem 

(1) 

w którym p jest górną granicą gęstości objętościowej w stanie suchym w kg/m3, 
przyporządkowaną odpowiedniej klasie gęstości (od 1,0 do 2,0 t/m3). 

Wartości średnie modułu sprężystości kruszywowych betonów lekkich wyznacza 
się mnożąc wartości betonu zwykłego przez współczynnik określony następu-
jącym wzorem w funkcji górnej granicy gęstości objętościowej w stanie suchym: 

(2) 

Wartości współczynników w funkcji gęstości objętościowej w stanie suchym 
przedstawiono graficznie na rysunku 1. 

Rys. 1. Wartości współczynników w funkcji gęstości objętościowej 
w stanie suchym 
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Wartości końcowe współczynników pełzania i wartości końcowe odkształceń 
skurczowych kruszywowych betonów lekkich wyznacza się mnożąc wartości 
i odpowiadające betonowi zwykłemu przez współczynniki - w przypadku pełzania 
i - w przypadku skurczu. Wartości przyjmuje się następująco: 

- klasa beton LB 20: 
- klasa betonu LB 25: 

Tak więc w przypadku kruszywowych betonów lekkich zakłada się odkształcenia 
skurczowe większe o 20-50% niż w przypadku betonu zwykłego. Fakt ten świadczy 
o celowości uwzględnienia wpływu skurczu przy obliczaniu ugięć zginanych elementów 
żelbetowych wykonanych z kruszywowych betonów lekkich. 

3. Uwzględnienie wpływu skurczu betonu na ugięcia 
zginanych elementów żelbetowych z kruszywowych 
betonów lekkich 

Wśród metod uwzględniających wpływ skurczu betonu na ugięcia zginanych elemen-
tów żelbetowych można wyróżnić metody empiryczne oraz metody zastępczej siły 
rozciągającej (equivalent tensile force methods). 

Metody empiryczne, opracowane na przykład przez F. Leonhardta [4], A.L.Millera [5], 
W.G. Corleya i M.A. Sozena [6] opierają się na podstawowej zależności zachodzącej 
między krzywizną i odkształceniem skurczowym skrajnego ściskanego włókna 
betonu, tj. 

(3) 

gdzie - wysokość użyteczna przekroju żelbetowego. 
Metody zastępczej siły rozciągającej, których opracowanie zapoczątkował w 1936 r. 

D. Peabody [7] wymagają przyjęcia założenia, że skurcz betonu wywołuje w osi zbrojenia 
elementu siłę ściskającą, która - działając na mimośrodzie równym odległości osi 
zbrojenia od środka ciężkości przekroju - powoduje zginanie elementu. 

Takie założenie zostało przyjęte m.in. przez l.l. Ulickiego [8] oraz wyrażone za pomocą 
wzoru (A.4.4) w Eurokodzie 2.1 i w projekcie prEN 1992-1:2001 [9j. 

W metodzie zastępczej siły rozciągającej rozpatruje się element zginany pojedynczo 
zbrojony (rys. 2) lub zbrojony niesymetrycznie 

Swobodny skurcz betonu wywołuje w zbrojeniu rozciąganym naprężenie ściskające 
określone wzorem 

(4) 

w którym: 
- odkształcenie skurczowe kruszywowego betonu lekkiego, 
- moduł sprężystości stali. 
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Rys. 2. Krzywizna elementu żelbetowego wywołana działaniem swobodnego skurczu betonu 

Siłę w zbrojeniu rozciąganym o polu przekroju wywołaną skurczem betonu, 
określa wzór: 

(5) 

W przypadku niesymetrycznego zbrojenia przekroju 

Moment zginający wywołany skurczem betonu można wyrazić następująco: 

(6) 

przy czym e oznacza odległość osi zbrojenia rozciąganego od środka ciężkości przekroju 
żelbetowego. 

Krzywiznę zginanego elementu żelbetowego wykonanego z kruszywowego beto-
nu lekkiego, pracującego w fazie I, można wyrazić za pomocą wzoru: 

(7) 

w którym: 
stosunek modułu sprężystości stali do efektywnego modułu sprężysto-
ści kruszywowego betonu lekkiego 

(8) 

- końcowy współczynnik pełzania betonu zwykłego, 
- odpowiednio: moment statyczny pola przekroju zbrojenia rozciągane-

go względem osi obojętnej oraz moment bezwładności przekroju żelbeto-
wego w fazie I (przekrój niezarysowany). 

Krzywiznę elementu pracującego w fazie II określa wzór 

(9) 
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w którym odpowiednio: moment statyczny pola przekroju zbrojenia rozciąga-
nego względem osi obojętnej zarysowanego przekroju żelbetowego oraz moment 
bezwładności przekroju żelbetowego w fazie II. 

Krzywiznę średnią wywołaną skurczem kruszywowego betonu lekkiego, wyraża 
wzór 

(10) 

w którym: 

(11) 

gdzie: 
- moment rysujący, obliczony w postaci iloczynu wskaźnika wytrzymałości 

przekroju betonowego i średniej wytrzymałości betonu na rozciąganie; 

- moment wywołany kombinacją obciążeń długotrwałych, zgodnie z p. 4.3.2 
PN-82/B-02000, 

- współczynnik zależny od przyczepności prętów zbrojenia: 
= 1,0 - pręty żebrowane, 
= 0,5 - pręty gładkie, 

- współczynnik uwzględniający długotrwałość działania obciążenia: 
= 0,5. 

Wprowadzając do wzoru (10) krzywizny określone wzorami (7) i (9) oraz 
współczynnik określony wzorem (11) otrzymuje się wyrażenie krzywizny średniej w na-
stępującej postaci: 

(12) 

Ugięcie zginanego elementu żelbetowego wywołane skurczem kruszywowego 
betonu lekkiego wyraża się za pomocą wzoru 

(13) 

w którym: 
- współczynnik zależny od warunków podparcia elemetu, 
- obliczeniowa długość elementu. 
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Współczynnik w przypadku belek jednoprzęsłowych przybiera następujące war-
tości: 

wspornik, 

belka swobodnie podparta, 

belka zamocowana na jednej podporze, 

belka zamocowana na obu podporach. 

W przypadku przekroju prostokątnego pojedynczo zbrojonego wartości momentów 
bezwładności wynoszą odpowiednio: 

(14) 

(15) 

gdzie - względna wysokość strefy ściskanej odpowiednio w I i II fazie pracy 
elementu żelbetowego. 

Stosunek momentów bezwładności wyrazić można zatem następująco: 

(16) 

a stosunek momentów statycznych wynosi: 

Tak więc we wzorze (12) stosunek momentów statycznych i momentów bezwład-

ności można wyrazić w funkcji względnej wysokości przekroju niezarysowa-

nego i przekroju zarysowanego 

(17) 

oraz 
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(18) 

bez konieczności obliczania wartości momentów statycznych zbrojenia względem osi 
obojętnej przekroju, a także momentów bezwładności przekroju. 

4. Przykład obliczeń 

Przedmiotem obliczeń jest wyznaczenie strzałki ugięcia płyty żelbetowej wykonanej 
z kruszywowego betonu lekkiego klasy LB 20 o gęstości objętościowej w stanie suchym 

= 1600 kg/m3 (rys. 3). Płyta stanowi element stropu międzykondygnacyjnego w bu-
dynku biurowym, częściowo zamocowanego na podporach. Moment częściowego za-
mocowania równy jest połowie momentu pełnego zamocowania. 

Rys. 3. Przekrój poprzeczny oraz schemat obciążenia płyty rozpatrywanej 
w przykładzie obliczeń 

Wartość maksymalna momentu przęsłowego, obliczona z uwzględnieniem kombinacji 
obciążeń długotrwałych, wynosi = 32,4 kNm. 

Parametry obliczeniowe 
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Stal klasy 

• Końcowy współczynnik pełzania oraz końcowe odkształcenie skurczowe 

- sprowadzony wymiar przekroju 

- wiek betonu w chwili obciążenia 

- wilgotność względna 
RH = 50% 

Beton klasy B 20 

Beton klasy LB 20 

Efektywny moduł sprężystości betonu 

- stosunek modułów sprężystości stali i betonu 

• Moment rysujący 
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Beton klasy B 20 

Beton klasy LB 20 



Współczynnik 

(pręty żebrowane), 
(obciążenie długotrwałe) 

o Wysokość strefy ściskanej x, momenty bezwładności / oraz momenty statyczne 
przekroju płyty 

- faza I: 

® Krzywizna płyty wywołana skurczem betonu 

- faza I: 
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- faza II: 

• Średnia krzywizna płyty wywołana skurczem betonu 

• Ugięcie płyty 

Wartość współczynnika obliczona metodą prac wirtualnych (według rysunku 4) 
wynosi: 

• Ugięcie płyty wywołane długotrwałym działaniem obciążenia (pełzaniem) 

- faza I: 
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- faza II: 

Wartość współczynnika dla zadanych warunków zamocowania płyty na podporach, 
oblicza się ze wzoru: 

przy wartościach 

otrzymuje się 

Ugięcie płyty wywołane pełzaniem betonu wynosi: 

• Całkowite ugięcie atot płyty wywołane pełzaniem i skurczem betonu 

5. Podsumowanie 

Wyprowadzone wzory określające krzywiznę i ugięcie umożliwiają prześledzenie 
założeń przyjętych w metodzie zastępczej siły rozciągającej oraz specyfiki jej zastoso-
wania do oceny wpływu skurczu betonu na ugięcie zginanych elementów żelbetowych 
z kruszywowych betonów lekkich. 

Przykład liczbowy interpretuje tok postępowania przy posługiwaniu się tą metodą 
w przypadku obliczenia ugięcia płyty żelbetowej, zgodny z prPN-B-03263. Uzyskana 
w przykładzie wartość ugięcia wywołanego skurczem betonu stanowi prawie 30% ugięcia 
całkowitego, co wskazuje na celowość uwzględnienia wpływu skurczu przy sprawdzaniu 
ugięcia elementów z kruszywowych betonów lekkich. 

Wartość ugięcia całkowitego płyty wywołanego łącznym działaniem pełzania i skurczu 

betonu wynosi a więc jest większa od granicznej wartości ugięcia 
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W celu zmniejszenia ugięcia płyty należałoby zwiększyć pole przekroju zbrojenia płyty 
lub zastosować beton wyższej klasy wytrzymałości. 
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DEFLECTIONS OF FLEXURAL REINFORCED 
LIGHTWEIGHT AGGREGATE CONCRETE MEMBERS 

Summary 

The paper presents the way of calculations for estimate deflections of flexural lightweight 
aggregate concrete members according to basic assumptions, given in Eurocode 2.1. The influence 
of free shrinkage is taking into consideration. An example of calculation for estimate deflection of 
floor slab in is enclosed. 

Praca wpłynęła do Redakcji 21 XII 1999 
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