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1. Wstęp 

W wielu normach pochodzących z różnych krajów można znaleźć liczne wzory 
służące określeniu długości transmisji elementów strunobetonowych oraz naprężeń 
w strefie zakotwienia (Łapko et al. 2012, Seruga et al. 2015). Niestety żaden nie 
uwzględnia wszystkich czynników mających realny wpływ na rozwój tego zjawiska 
w procesie sprężania strunobetonu. Zagadnienie jest bardzo złożone, ponieważ 
liczba zjawisk mających na nie wpływ jest znacząca. W dodatku badania przepro-
wadzane na całym świecie dotyczyły głównie belek strunobetonowych, 
a w niewielkim stopniu elementów płytowych czy tarczowych. 

Płytowe pełne elementy betonowe są wykorzystywane m.in. do wykonywania 
ścian zbiorników na ciecze i materiały sypkie. Ich produkcja odbywa się 
w zakładach prefabrykacji. Wiele czynników takich jak transport, montaż, różnice 
temperatury i inne obciążenia, także dynamiczne, wskazują na to, że strunobeton 
przeważa swoimi atutami nad żelbetem. Dzieje się tak chociażby dlatego, że 
w elemencie sprężonym mamy naprężenia ściskające, które chronią element przed 
zarysowaniem w procesie technologicznym czy eksploatacyjnym.  

Niniejszy artykuł przedstawia zagadnienia związane z zastosowaniem betonu 
wysokowartościowego oraz czynnikami wpływającymi na rozkład naprężeń po-
dłużnych i poprzecznych w elemencie. Zawiera opis badań strunobetonowego 
elementu płytowego sprężonego dwoma splotami, a zebrane wyniki mikrodeformacji 
betonu na górnej powierzchni płyty dają informację na jakim odcinku siła sprężająca 
jest przekazywana na beton. Na podstawie normy europejskiej PN-EN 1992-1-1 oraz 
amerykańskiej ACI 318-02 (Seruga et al. 2015) przeprowadzono obliczenia długo-
ści transmisji aby móc porównać je z wynikami pomierzonymi w badaniach labora-
toryjnych. Model analityczny dostarcza informacji w jaki sposób kształtują się na-
prężenia na powierzchni płyty i jaki wpływ mają na ten rozkład naprężeń długość 
transmisji oraz rozstaw cięgien. 
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2. Zagadnienia teoretyczne 

2.1. Definicja 

Długością transmisji określa się odcinek, mierzony od czoła elementu, na któ-
rym cała siła w stali sprężającej zostaje przekazana na beton. Dzieje się to 
w wyniku działania sił przyczepności pomiędzy stalą a betonem w odróżnieniu do 
konstrukcji kablobetonowych gdzie cała siła jest wprowadzana poprzez docisk 
systemu kotwiącego (standardowo) do czoła elementu.  

2.2. Beton wysokowartościowy BWW 

W obecnych czasach zaprojektowanie 
mieszanki o 28-dniowej  wytrzymałości na 
ściskanie rzędu 40 MPa nie jest żadnym 
problemem. W produkcji strunobetonowych 
elementów prefabrykowanych zależy nam 
jednak aby beton osiągnął podobną wy-
trzymałość w możliwie krótkim czasie np. 
1 doby. Do tego celu stosuje się cementy 
CEM I 52,5 R, odpowiednie kruszywo, mi-
krowypełniacze oraz plastyfikatory. Przy-
kładowy skład mieszanki, zastosowanej 
również w badaniach, opisanych w punkcie 
3, przedstawiono w tab. 1. Stosunek wa-
gowy wody do spoiwa (cement + pył krze-
mionkowy) wynosił 0,31. 

BWW dzięki zastosowaniu pyłu krzemionkowego ma bardziej szczelną struktu-
rę, a tym samym mniejszą porowatość, w stosunku do betonu zwykłego. W dodat-
ku pył krzemionkowy sprawia, że mieszanka betonowa cechuje się dobrą urabial-
nością i lepkością a beton uzyskuje wysoką wytrzymałość początkową (Dybeł 
2013, Jamroży 2015, Śliwiński 2003) 

2.3. Zjawisko przyczepności 

Na przyczepność betonu i stali w konstrukcjach  sprężonych mają wpływ 
głównie 4 zjawiska: (Dyba 2014, Jaromska 2015) 

 Adhezja betonu do stali –występuje do momentu wystąpienia poślizgu 
pomiędzy stalą a betonem. 

 Chropowatość powierzchni stali w skali mikroskopowej, tarcie; 
 Konstrukcja splotu i wypełniający wolne przestrzenie beton powodują 

efekt mechanicznego zazębiania się. 
 Efekt Hoyera (mechanizm klina) 

Czynniki wpływające na przyczepność betonu do splotu: 

 Geometria splotu, 
 Średnica i rozstaw splotów, 
 Stan powierzchni splotu, 

Tab. 1. Receptura mieszanki beto-
nowej wykorzystanej w badaniach 

Składniki 
kg/m

3
 mie-

szanki 

Bazalt 8/16 mm 580 

Bazalt 2/8 mm 650 

Piasek 665 

Cement CEM I 52,5 R 476 

Pył krzemionkowy 24 

Woda 156 

Superplastyfikator 5,2 
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 Sposób zwolnienia naciągu, 
 Konsystencja betonu,  
 Wiek betonu, 
 Charakterystyki stwardniałego betonu (wytrzymałość na ściskanie 

osiowe, rozciąganie, moduł Younga), 
 Zastosowanie mikrowypełniaczy, 
 Naprężenie podłużne w splocie, 
 Skrępowanie obrotu splotu, 
 Grubość otuliny,  
 Kierunek betonowania, 
 Usytuowane splotów na wysokości elementu, 
 Rodzaj betonu: zwykły, BWW, BUWW, samozagęszczający się, lekki; 

dodatki i domieszki, czas, wymiary. 

3. Badania 

Poniżej zostały przedstawione badania laboratoryjne będące częścią szersze-
go programu naukowo-badawczego prowadzonego przez Katedrę Konstrukcji 
Sprężonych Politechniki Krakowskiej dotyczącego zastosowania betonów wysoko-
wartościowych do produkcji elementów strunobetonowych. 

3.1. Stanowisko badawcze 

Przedmiotem badań była strunobetonowa płyta o przekroju poprzecznym 
w kształcie prostokąta 0,1 x 1,0 m i długości 4,02 m. Została wykonana w formie 
z czterech stalowych ceowników skręconych śrubami. Usytuowana na podkładzie 
z dwóch warstw płyt OSB oraz dwóch warstw folii budowlanej. Dwa sploty 7ø5 mm, 
o module sprężystości 190,14 GPa (Jaromska 2015), zostały umieszczone syme-
trycznie w rozstawie 0,67 m na długości formy. Na jednym końcu splotu został 
wykonany zacisk plastyczny, który odgrywał rolę zakotwienia biernego (w systemie 
zakotwień śrubowych bez poślizgu), natomiast z drugiej strony zastosowano zako-
twienie szczękowe (z poślizgiem). W płycie umieszczono siatkę zbrojeniową 
z prętów ø10 mm w rozstawie widocznym na rys. 1. 

 

 

Rys. 1. Układ zbrojenia badanej płyty 
strunobetonowej 

a) rzut poziomy 
b) przekrój poprzeczny 

.  
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3.2. Przebieg badania 

Od chwili przystąpienia do naciągania cięgien została uruchomiona aparatura 
mierząca siłę w obu splotach. Dzięki temu możliwa była kontrola zmian siły nacią-
gowej do momentu przekazania jej na beton. Sploty zostały naciągnięte za pomo-
cą pras hydraulicznych typu PAUL przy użyciu jednego agregatu ciśnieniowego, co 
umożliwiło jednoczesny naciąg splotów.  Po uwzględnieniu strat  w zespole nacią-
gowym oraz strat w wyniku poślizgu splotów w zakotwieniu zarejestrowano siły 
w obu splotach o wartości kolejno 213,91 kN i 211,94 kN. Po stratach doraźnych 
oraz reologicznych, biorąc pod uwagę tylko 1 dzień,  siła zmalała kolejno w obu 
splotach o 6,08 % i 7,66 %. Zarejestrowane wartości sił oraz temperatury po-
wierzchni płyty zestawiono w tab. 2. Zaraz po zakotwieniu splotów przystąpiono do 
przygotowania mieszanki betonowej wg receptury zawartej w tab. 1. Ułożona mie-
szanka betonowa w formie została zagęszczona wibratorem buławowym 
o średnicy 35 mm. Wykonano również próbki walcowe ø150 x 300 mm celem zba-
dania wytrzymałości na rozciąganie i ściskanie osiowe oraz modułu sprężystości. 
Płytę zabezpieczono przed wysychaniem kilkoma warstwami folii PE. Naciąg został 
zwolniony w sposób powolny i kontrolowany 24 h od zakończenia betonowania. Na 
końcach splotów umieszczono przetworniki przemieszczeń celem zmierzenia wśli-
zgu splotu po zwolnieniu naciągu. 

. 

Rys. 2. Widok stanowiska badawczego przed betonowaniem (po lewej) oraz po  
rozformowaniu i zwolnieniu naciągu (po prawej) 

 Tab. 2. Godzinowe zestawienie sił naciągowych w obu splotach oraz  
temperatury na powierzchni płyty 

Data wtorek, 5.09.2017 r.  środa, 6.09.2017 r. 

Godz. 08:00 08:00 11:00 08:00 10:00 11:00 15:00 

 
naciąg 
splotów 

zakotwienie 
koniec 

betonowania 

21 h po 
zabeto-
nowaniu 

pierwszy 
pomiar 

zwolnienie 
naciągu 

drugi 
pomiar  

     
 

  

Splot 1 213,91 203,50 202,80 201,00 200,90 200,90 200,90 

Splot 2 211,94 198,20 197,60 197,00 195,70 195,70 195,70 
. 

    
 

  
T [ºC] - - 21 40 30 30 24,5 
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3.3. Wyniki 

Po 21 h od zakończenia betonowania zdjęto folię i rozformowano płytę. Na 
górnej jej powierzchni zostały wyznaczone linie w osi splotów oraz w osi elementu, 
wzdłuż których naklejono punkty pomiarowe (repery). Z obu stron płyty repery zo-
stały naklejone w rozstawie 100 mm na długości 1 m, natomiast w obszarze środ-
kowym co 200 mm. Pierwszy reper znajdował się 10 mm od czoła elementu. Po-
miarów odkształceń dokonano przed i po zwolnieniu naciągu przy użyciu czujnika 
nasadowego typu DEMEC. Odkształcenie płyty na skutek przekazania siły nacią-
gowej na beton uzyskano poprzez przemnożenie różnicy odczytów przed i po 
zwolnieniu naciągu przez stałe czujnika k, które wynosiły odpowiednio 1,578∙10

-5
   dla 

bazy 100 mm i 0,789∙10
-5
  dla bazy 200 mm. Rzeczywistą długość transmisji wyzna-

czono za pomocą metody podłużnego odkształcenia betonu, która została opraco-
wana przez naukowców B. Russela i N. H. Burnsa w 1996 r. (Jaromska 2015). 
W celu wyeliminowania błędu pomiaru zebrane dane zostały w odpowiedni sposób 
uśrednione, a wartość gdzie wykres ε(l) przecina funkcję stałą równą 95 % lub (jak 
proponuje część naukowców) 100 % odkształcenia średniego między pierwszym 
a trzecim metrem długości płyty, określa poszukiwaną długość transmisji. Od stro-
ny biernej wynosiła ona 0,20 m, natomiast od czynnej 0,31 m. Rozkład odkształceń 
na długości płyty zarówno w osi splotów, jak i osi płyty oraz sposób wyznaczenia 
długości transmisji przedstawiono na rys. 3. 
 

Rys.  3. Wykres mikrodeformacji betonu uzyskanych z pomiarów na powierzchni 
płyty wzdłuż osi splotów i osi elementu 

4. Analiza obliczeniowa 

Po 24 h dojrzewania betonu, na podstawie badań wytrzymałościowych, okre-
ślona wytrzymałość na ściskanie wynosiła 39,5 MPa, a moduł sprężystości 33,28 GPa. 
Wytrzymałość na rozciąganie przyjęto jako średnią arytmetyczną z wytrzymałości 
obliczonej ze wzoru normowego nr 3.16 (PN-EN 1992-1-1) i wytrzymałości zbada-
nej na próbkach walcowych po 2 dniach (Jaromska 2015). 
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4.1. Długość transmisji  

W normie PN-EN 1992-1-1 podane są wzory (1-5) umożliwiające określenie 
długości transmisji: 

             
    

    
              (1) 

         - przy stopniowym zwalnianiu naciągu 

        - przy nagłym zwalnianiu naciągu 

          - dla cięgien o kołowym przekroju poprzecznym 

        - dla splotów trzydrutowych i siedmiodrutowych 

    - średnica nominalna cięgien 

       - naprężenie w cięgnie natychmiast po zwolnieniu naciągu 

       - Naprężenie przyczepności 

 
                        (2) 

 
          - dla drutów nagniatanych 

       - dla splotu siedmiodrutowego 

         - dla dobrych warunków przyczepności 

       - dla innych warunków przyczepności 

          - wytrzymałość obliczeniowa na rozciąganie osiowe w funkcji 
czasu 

 

                
       

  
                   (3) 

 
      - Współczynnik stosowany w celu uwzględnienia m.in. efektów 

długotrwałych  
          - Wytrzymałość na rozciąganie w funkcji czasu 

     - Współczynnik częściowy dla betonu 

 
                  (4) 

                  (5) 

 
W artykule (Seruga et al. 2015) znajduje się wzór do obliczenia długości 

transmisji wg amerykańskiej normy ACI 318-02, którego forma po dostosowaniu 
jednostek i oznaczeń kształtuje się następująco: 
 

     
    

  
       (6) 

 
W tabeli 3 zestawiono wyniki obliczeń długości transmisji wg PN-EN 1992-1-1, 

ACI 318-02 i badań laboratoryjnych dla wartości sił po zwolnieniu naciągu tj. 200,9 
kN i 195,7 kN. Pośrednie wyniki obliczeń mają wartości: 

 
                                    ;                                       

             ;                
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Tab. 3. Zestawienie długości transmisji obliczonych zgodnie z PN-EN 1992-1-1 
i ACI 318-02 oraz pomierzonych w laboratorium 

Podstawowa wartość długości transmisji wg  
PN-EN 1992-1-1 

    
      
      

 

Obliczeniowa długość transmisji przy sprawdzaniu SGN wg PN-
EN 1992-1-1 

     
      
      

 

Długość transmisji wyznaczona na podstawie wyników badań             
      
      

 

Długość transmisji wg ACI 318-02 (Seruga et al. 2015)     
      
      

 

Wykorzystując wzór z normy amerykańskiej zaczerpnięty z artykułu (Seruga et 
al. 2015) otrzymano długość transmisji, która kilkukrotnie przekracza wartości po-
mierzone w badaniu. Nieco bliższe rzeczywistości są wartości obliczone zgodnie 
z EC2, gdzie różnice sięgają około 42 %. 

4.2. Model analityczny 

Na potrzeby artykułu w programie Dlubal RFEM wykonano 7 modeli analitycz-
nych betonowej płyty o wymiarach identycznych jakie miała badana płyta 
(1,0 x 4,02 x 0,1 m) i dokonano analizy liniowo sprężystej. Płyta została zamodelo-
wana jako utwierdzona na brzegu przeciwległym do przyłożonego obciążenia (nie 
uwzględniano ciężaru własnego płyty). Zastosowano trójkątne elementy skończone 
o boku długości 10 mm. Każda płyta została zróżnicowana pod względem liczby 
splotów (2 lub 3) i założonej długości przekazania siły (0,2; 0,3; 0,4 m), którą za-
modelowano jako równomiernie rozłożoną wzdłuż wspomnianego odcinka. Ostatni 
model odpowiadał warunkom pomierzonym w badaniach tj. długość transmisji 0,2 i 
0,31 m oraz siły: 200,9 kN/m i 195,7 kN/m. 

Idealnym przypadkiem byłby ten, gdyby na całej grubości i długości płyty pa-
nował równomierny stan naprężenia od sprężenia. Niestety jak widać na rys. 4, 
który przedstawia fragment modelu (wycinek długości 1 m), nie jest to możliwe.  

   

Rys.  4. Mapy naprężeń podłużnych (powierzchnia środkowa płyty) dla długości 
transmisji siły 0,30 m i wariantów: 2 sploty (po lewej) i 3 sploty (po prawej) 
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Rys.  6. Wykres naprężeń podłużnych dla osi splotów skrajnych 

Biorąc pod uwagę np. etap obwodowego sprężania zbiornika, południkowe mo-
menty zginające występujące zarówno po wewnętrznej jak i po zewnętrznej stronie 
ściany podzielone przez wskaźnik wytrzymałości nie powinny przekroczyć w żadnym 
punkcie sumy wytrzymałości betonu na rozciąganie i naprężenia ściskającego od 
sprężenia. Głębokość pierścienia fundamentowego, w którym umieszczane są pio-
nowe elementy zbiornika wynosi zwykle 0,2 – 0,3 m i powyżej niego zależałoby nam 
na równomiernym rozkładnie naprężeń. Dla przykładu jednakowe naprężenia po-
dłużne na szerokości płyty w przypadku 2 splotów są osiągane w odległości około 
0,8 m, a dla 3 splotów 0,5 m, co w drugim przypadku jest znacznie korzystniejsze. 

 

Jak widać na rys. 5 duże naprężenia rozciągające powstają pomiędzy splotami 
(lokalnie 3,4 MPa w przypadku 2 splotów) co wskazuje na zagrożenie rozczepienia 

  

 
 

 

Rys. 5. Mapy naprężeń poprzecznych (powierzchnia środkowa płyty) dla długości 
transmisji siły 0,40 m i wariantów: 2 sploty (po lewej) i 3 sploty (po prawej) 
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betonu w tej strefie. Stąd gęsty rozstaw splotów niweluje wartość tych naprężeń (lo-
kalnie 1,8 MPa) i zmniejsza niebezpieczeństwo zarysowania.  

Na rysunku 6 zestawiono wyniki naprężeń podłużnych w osi splotu skrajnego, 
natomiast na rys. 7 w osi elementu. Można dostrzec na pierwszym z nich, że dla 
trzech splotów naprężenia stabilizują się w odległości około 0,55 m, natomiast przy 
zastosowaniu dwóch dopiero w odległości około 0,75 m. Dodatkowy splot, jak ła-
two zauważyć na drugim wykresie, ujednolica naprężenia w osi elementu, gdyż 
w przypadku zastosowaniu tylko 2 splotów naprężenie docelowe (około 4 MPa) 
osiąga dopiero poza 0,8 m. 

 

Rys.  7. Wykres naprężeń podłużnych w osi elementu  

Rys.  8. Wykres porównawczy odkształceń na długości elementu wyznaczony na 
podstawie pomiarów laboratoryjnych i modelu analitycznego  

Na ostatnich wykresach (rys.8) porównano wartości odkształceń opracowane 
na podstawie pomiarów laboratoryjnych oraz pochodzących z modelu analityczne-
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go. W modelu uwzględniono jedynie odkształcenie sprężyste betonu powstałe na 
skutek zwolnienia siły naciągowej. W rzeczywistości płyta pomiędzy kolejnymi po-
miarami odkształciła się również w wyniku spadku temperatury. Fakt ten uwzględ-
niono poprzez obniżenie wykresów z rys. 3 o iloczyn współczynnika rozszerzalno-
ści cieplnej betonu na kruszywie bazaltowym (9,15∙10

-6 
1/ºC) i różnicy temperatur 

(5,5ºC). Iloczyn ten ma wartość 50,325 με.  
Różnice na odcinku 0,4 m od początku układu współrzędnych wynikają m.in. 

z uproszczonego modelu oraz bardzo gęstej siatki elementów skończonych (dłu-
gość ES: 10 mm). W środkowej części płyty można zauważyć niemal idealną 
zgodność obliczeń i pomiarów laboratoryjnych. Średnia wartość odkształceń po-
między pierwszym a trzecim metrem wynosi ok. 118 με. 

5. Podsumowanie 

Stosunek długości transmisji na podstawie badań w laboratorium 
w porównaniu do obliczeń zgodnych z PN-EN 1992-1-1 różni się o 42 %, 
a w przypadku normy amerykańskiej nawet trzykrotnie. Spowodowane jest to tym, 
że zależności te uwzględniają tylko niewielką część czynników mających wpływ na 
długość transmisji, a tym samym na rozkład naprężeń. Żaden z nich nie uwzględ-
nia chociażby rozstawu splotów, średnicy drutów tworzących splot, czy zastosowa-
nia dodatków do betonu (superplastyfikator, mikrowypełniacze). Ponadto amery-
kański wzór został wyprowadzony na podstawie badań przeprowadzonych 
w 1963 r. dla materiałów różniących się parametrami od obecnie stosowanych. 
W badaniu stosowano beton o wytrzymałości na ściskanie osiowe rzędu 30-40 
MPa. 

Naprężenie przyczepności obliczone na podstawie wzorów normowych 
(~7,4 MPa) jest niższe od wartości otrzymanych z badań (Jaromska 2015) o około 
30 %. Dzieję się tak dlatego, ponieważ zastosowany beton ma bardziej zwartą 
strukturę, a tym samym lepszą przyczepność do splotu. Wzory na długość transmi-
sji i naprężenie przyczepności zawarte w PN-EN 1992-1-1 dają miarodajne warto-
ści jedynie dla betonów zwykłych. W dodatku głównymi parametrami są tam wy-
trzymałość na ściskanie i rozciąganie osiowe bez uwzględnienia składu mieszanki 
betonowej. 

Udowodniono, że rozstaw splotów ma znaczący wpływ na rozkład naprężeń 
podłużnych i poprzecznych. Należy również zwrócić uwagę na fakt, że bardzo krót-
ka długość transmisji wywołuje duże naprężenia rozciągające w płaszczyźnie pro-
stopadłej do cięgna co przy niewielkiej otulinie betonowej może doprowadzić do 
powstania rys wzdłuż splotów. 
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