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STRESZCZENIE: Praca dotyczy analizy rozwoju zniszczeń w kołowych płytach betonowych poddanych działaniu uderzeń (swobodny 

spadek masy 40 kg z wysokości 1 m). Płyty wykonane zostały z betonu, w którym zastosowano odpadowe kruszywo ceramiczne, 

pochodzące z procesu przemiału oraz sortowania odpadów z produkcji cegieł ceramicznych. W części płyt zastosowano zbrojenie włóknami 

stalowymi (trzy rodzaje włókien, różniących się wymiarami i kształtem) o różnym udziale procentowym,  odniesionym do całkowitej 

objętości elementu. Badania eksperymentalne, szczegółowo opisane w pracy [1], wykazały różne schematy rozwoju zniszczenia 

w zależności od ilości zastosowanego zbrojenia włóknami. Przeprowadzone symulacje numeryczne miały na celu określenie mechanizmu 

powstawania i rozwoju zniszczeń w badanych elementach, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu obecności włókien stalowych na proces 

zniszczenia badanych elementów. 
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1. Wstęp 

Powszechne zastosowanie betonu w produkcji 

budowlanej wiąże się z rosnącymi wymaganiami w zakresie 

opracowania nowych technologii produkcji, mających  na 

celu udoskonalenie charakterystyk gotowych wyrobów. Od 

wielu lat prowadzone są badania nad zastosowaniem 

zbrojenia rozproszonego zamiast klasycznego zbrojenia 

prętami stalowymi, oraz próby zastąpienia klasycznego  

kruszywa mineralnego materiałami odpadowymi 

pochodzącymi z produkcji przemysłowej (np. gruz 

ceramiczny), bądź też z recyklingu rozbieranych obiektów 

budowlanych (gruz ceramiczny, betonowy, itp.). Przykład 

tego rodzaju badań podano w pracy [2], w której 

analizowane były kołowe płyty wykonane z udziałem 

kruszywa odpadowego (sortowany gruz ceglany) oraz 

zbrojenia rozproszonego (różnego rodzaju włókna stalowe). 

Zastosowanie zbrojenia rozproszonego jest szczególnie 

obiecujące w przypadku elementów obciążonych w sposób 

nagły, obciążeniem o dużej intensywności. W takich 

przypadkach powstaje w materiale fala naprężeń, 

propagująca w jego objętości. Na skutek odbicia fali 

naprężeń od swobodnych krawędzi obiektu powstają 

naprężenia rozciągające o dużej intensywności, a co z tym 

idzie zniszczenia materiału i jego odspojenie. 

Wyczerpujący opis tego zjawiska podano w pracach [3, 4].  

Obecność zbrojenia rozproszonego pozwala na 

zminimalizowanie zakresu zniszczeń, a co z tym idzie na 

uzyskanie materiału odpornego na obciążenia nagłe. Ma to 

szczególne znaczenie w przypadku produkcji elementów 

budowlanych, które w trakcie eksploatacji poddawane są 

tego rodzaju obciążeniom (płyty drogowe, osłony przed 

działaniem wybuchów, itp.). Poznanie mechanizmu 

powstawania i rozwoju zniszczeń w tego rodzaju 

elementach jest cennym źródłem informacji, 

umożliwiającym właściwe zaprojektowanie składu 

fibrobetonu, pod kątem uzyskania jego odporności na 

obciążenia nagłe. 

 

2. Badania eksperymentalne 

Testy eksperymentalne zostały przeprowadzone na serii 

płyt kołowych o średnicy 1 m i grubości 0.1 m, podpartych 

miejscowo na obwodzie. Podpory zostały wykonane 

w postaci trzech odcinków o długości 15 cm, rozmiesz-

czonych równomiernie na obwodzie płyty.  

Obciążenia udarowe zrealizowano poprzez swobodny 

upadek masy 40 kg z wysokości 1 m. Uwzględniono 

procentowy udział włókien 0/0.5/1.0/1.5 % w odniesieniu 

do objętości płyty. (Rys. 1).  

 

 
 

Rys. 1. Stanowisko badawcze. Masa 40 kg, swobodny 

spadek z wysokości 1 m [4]. 

 

Szczegółowy opis badań eksperymentalnych zamiesz-

czony został w monografii [2], gdzie podano informacje 

dotyczące metodyki badań eksperymentalnych, mierzonych 

wielkości oraz interpretacji uzyskanych wyników. 

 

 



XIV Konferencja Naukowo-Techniczna TECHNIKI KOMPUTEROWE W INŻYNIERII 2016 

 

  

0

400

800

1200

1600

2000

2400

2800

3200

0 400 800 1200 1600 2000 2400 2800 3200

Energia dostarczona do układu (J)

W
a
rt

o
ś
c
i 

e
n

e
rg

ii
 (

J
)

Energia dostarczona do układu 

Eplast_beton (płyta 0.5%)

Eplast_włókna (płyta 0.5%)

Eplast_beton (płyta 1.5%)

Eplast_włókna (płyta 1.5%)

 
 

Rys. 2. Energia dostarczona do układu oraz odpowiadające wartości energii rozproszonych poprzez efekty plastyczne. 

Podano wartości dla dwóch płyt: jednej o udziale zbrojenia rozproszonego 0.5%, oraz drugiej o zbrojeniu 1.5% objętości. 

3. Obliczenia numeryczne 

W symulacjach numerycznych wykonanych 

w środowisku systemu obliczeniowego ABAQUS 

zastosowano dla betonu model materiałowy Concrete 

Damage Plasticity (CDP). Parametry opisujące model 

dobrano na podstawie testów laboratoryjnych próbek 

matrycy betonowej. Zbrojenie rozproszone modelowane 

było z wykorzystaniem klasycznego modelu sprężysto-

plastycznego materiałowego Misesa. Szczegółowy opis 

wykonanych analiz podano w pracy [1]. 

Szczególną uwagę zwrócono na analizę zależności 

energetycznych: energia spadającej masy jest częściowo 

rozpraszana poprzez uplastycznienie matrycy betonowej 

oraz zbrojenia rozproszonego. Rys. 2 przedstawia 

porównanie energii dostarczonej do układu z wartościami 

energii rozproszonej poprzez efekty plastyczne, Jak widać, 

dla płyt o niskim procencie zbrojenia (0.5%) po 

przekroczeniu pewnej wartości energii dostarczonej 

poprzez uderzenia, efekty plastyczne w betonie zwiększają 

się w niewielkim stopniu, natomiast postępuje 

uplastycznianie w zbrojeniu rozproszonym, aż do utraty 

integralności płyty (rozpad na kilka części). Obserwacja 

wykresów energii rozproszonej na efektach plastycznych 

pozwala na określenie wartości energii dostarczonej 

poprzez uderzenia, dla której wystąpi zniszczenie 

elementu. 

Inaczej przebiega rozwój zniszczenia w płytach 

o wyższym udziale zbrojenia rozproszonego. W tym 

przypadku dostarczaniu energii do układu towarzyszy 

jednoczesny wzrost energii rozpraszanej przez efekty 

plastyczne w betonie oraz zbrojeniu rozproszonym. Płyta 

zachowuje swoją integralność, zniszczenia rozłożone są 

w strefie sąsiadującej z powierzchnią kontaktu płyty ze 

spadającą masą.  

 

 

 

4. Podsumowanie 

Prezentowane wyniki badań są kontynuacją prac 

opisanych w monografii [2], mających na celu m.in. 

określenie modelu numerycznego metody elementów 

skończonych, umożliwiającego wszechstronna analizę 

zagadnienia odpowiedzi dynamicznej płyt kołowych na 

obciążenie o charakterze nagłym (uderzenia). 

Analizie poddano mechanizmy zniszczenia zachodzące 

w materiale płyt, ze szczególnym uwzględnieniem 

sukcesywnego powstawania permanentnych odkształceń 

w matrycy betonowej oraz włóknach stalowych. 

Stwierdzono występowanie pewnych prawidłowości 

w rozkładach wartości energii rozpraszanej na efektach 

plastycznych, w zależności od stopnia zbrojenia 

elementów. 

Dodatkowo zbadano możliwość określenia 

granicznych wartości energii dostarczonej do układu na 

skutek kolejnych uderzeń, dla których wystąpi zniszczenie 

elementu. 
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