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DOĝWIADCZALNA I TEORETYCZNA ANALIZA
SZTYWNOĝCI BELEK Z BETONU ZBROJONEGO
NA ZGINANIE PRĉTAMI BAZALTOWYMI
Marek UrbaĔski, Andrzej àapko
Politechnika Warszawska, Warszawa
Streszczenie. W pracy przedstawiono analizĊ porównawczą wyznaczonych doĞwiadczalnie i obliczonych sztywnoĞci na zginanie i ugiĊü jednoprzĊsáowych belek swobodnie
podpartych zbrojonych prĊtami bazaltowymi BFRP (Basalt Fibre Reinforced Polymers).
Belki typu BFRP wykonano z betonu C30/37 ze zbrojeniem w postaci prĊtów bazaltowych
o Ğrednicy 8 mm. Ponadto wykonano belki referencyjne ze zbrojeniem stalowym tej samej
Ğrednicy. Badano ugiĊcia i zarysowania oraz noĞnoĞü belek. Stwierdzono, Īe ugiĊcia i szerokoĞü rys w belkach zbrojonych prĊtami bazaltowymi są znacznie wiĊksze niĪ w belkach
zbrojonych stalą.
Sáowa kluczowe: BFRP, sztywnoĞü na zginanie, beton, prĊty bazaltowe, ugiĊcie

WSTĉP
W II poáowie XX wieku nastĊpowaá rozwój zastosowaĔ materiaáów kompozytowych
na bazie FRP (¿ber reinforced polymer). Początkowo materiaáy te znajdowaáy zastosowanie w przemyĞle obronnym i kosmicznym, stopniowo w przeciągu ostatnich 30 lat
znalazáy zastosowanie w konstrukcjach budowlanych. Materiaáy kompozytowe na bazie
wáókien FRP znacząco uáatwiają montaĪ i zmniejszają koszty wznoszonych budynków
i mostów [ACI 440.3R-06 2006, Bank, 2012]. Tam gdzie decydującą rolĊ w konstrukcjach inĪynierii lądowej odgrywa wytrzymaáoĞü oraz odpornoĞü na czynniki Ğrodowiskowe, materiaáy kompozytowe na bazie FRP staáy siĊ rewelacyjnym zamiennikiem
konwencjonalnego zbrojenia stalowego. ĩywotnoĞü páyt betonowych ze zbrojeniem stalowym, stosowanych w mostach, zwykle przewiduje siĊ na 25 lat. Natomiast ĪywotnoĞü
páyt z udziaáem zbrojenia FRP najczĊĞciej przewiduje siĊ na co najmniej 75 lat (tj. okres
uĪytkowania mostu) [Wu Z. i in. 2012]. PrĊty bazaltowe FRP są nowym materiaáem, któAdres do korespondencji – Corresponding author: Marek UrbaĔski, Politechnika Warszawska,
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rego wáaĞciwoĞci mechaniczne nie zostaáy w peáni rozpoznane. Moduá sprĊĪystoĞci prĊtów bazaltowych jest okoáo 5 razy mniejszy od moduáu sprĊĪystoĞci prĊtów stalowych,
co skutkuje znacznie wiĊkszym zmniejszeniem sztywnoĞci przekroju belki zbrojonej
prĊtami bazaltowymi po zarysowaniu [Urbanski i in. 2013]. W belkach udziaá betonu
w usztywnieniu przy rozciąganiu (przyczepnoĞü betonu i prĊtów zbrojenia pomiĊdzy rysami) uzaleĪniona jest od efektu tension stiffening [Branson 1997, ¿b Bulletin 40, 2007].
Wpáyw tego efektu zaleĪy od stosunku momentu bezwáadnoĞci przekroju elementu przed
zarysowaniem do momentu bezwáadnoĞci po zarysowaniu. Moment bezwáadnoĞci przekroju po zarysowaniu w belkach ze zbrojeniem bazaltowym jest okoáo 4 razy mniejszy
od analogicznego w belkach ze zbrojeniem stalowym [Lapko i Urbanski 2014]. W rezultacie w fazie kontroli SGU obserwuje siĊ znacznie wiĊksze wartoĞci ugiĊü oraz wiĊksze
szerokoĞci rys [Bank 2012].
Podstawowym celem badaĔ o charakterze doĞwiadczalnym jest okreĞlenie przydatnoĞci prĊtów bazaltowych do zbrojenia elementów zginanych z betonu. Wyniki badaĔ pozwalają na wysuniĊcie tezy, Īe zastosowanie prĊtów bazaltowych do zbrojenia zginanych
elementów z betonu moĪe mieü korzystny wpáyw na trwaáoĞü, noĞnoĞü i odksztaácalnoĞü
tych elementów pod obciąĪeniem krótkotrwaáym i dáugotrwaáym w porównaniu z belkami zbrojonymi prĊtami stalowymi.

METODYKA BADANIA BELEK MODELOWYCH BFRP
Na Politechnice Warszawskiej prowadzi siĊ badania, których podstawowym celem
jest okreĞlenie gáównych wáaĞciwoĞci mechanicznych prĊtów zbrojeniowych wytworzonych z wáókien bazaltowych BFRP oraz okreĞlenie ich przydatnoĞci jako zbrojenia belek.
W programie badaĔ wstĊpnych przewidziano badanie na zginanie 3 belek modelowych
ze zbrojeniem dolnym w postaci 3 prĊtów BFRP o Ğrednicy 8 mm oraz, dla porównania,
badanie na zginanie 3 belek referencyjnych ze zbrojeniem dolnym tradycyjnym w postaci 3
prĊtów stalowych. Wszystkie badane belki miaáy wymiary b × h × L = 80 × 140 × 1200 mm
(rys. 1). Pozostaáe szczegóáy rozmieszczenia zbrojenia oraz pomierzonych odksztaáceĔ
betonu przedstawiono w artykule UrbaĔskiego i innych [2013].

Rys. 1.

Fig. 1.

Belka ze zbrojeniem dolnym w postaci prĊtów bazaltowych (BFRP) z zaznaczonym poáoĪeniem reperów do pomiaru odksztaáceĔ przy uĪyciu ekstensometru: J – czujnik do
pomiaru poĞlizgu, D – czujniki do pomiaru ugiĊü, wymiary w mm
Concrete beam with bottom reinforcement (BFRP bars) with visible distribution of benchmarks used to measure the strain with an extensometer: J – slip measurement sensor,
D – deÀection measurement sensor, dimensions in mm
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Ukáad zbrojenia belek referencyjnych (wyáącznie zbrojonych prĊtami stalowymi) byá
identyczny jak belek ze zbrojeniem BFRP. W pierwszym cyklu belki obciąĪano siáą do
10 kN, a nastĊpnie odciąĪano do 5 kN. W drugim cyklu belki obciąĪano siáą do 20 kN,
a nastĊpnie odciąĪano do 5 kN. W trzecim cyklu obciąĪano belki aĪ do zniszczenia.
Na rysunku 2 pokazano belkĊ w koĔcowej fazie obciąĪenia poddaną obciąĪeniu
45 kN. Na zdjĊciu widoczny jest sposób zniszczenia na skutek przeksztaácenia siĊ belki
w system ciĊgnowy. Godny uwagi jest fakt, Īe nie doszáo do zerwania prĊtów dolnego
zbrojenia bazaltowego, a zatem nie zostaáa wyczerpana noĞnoĞü zbrojenia na rozciąganie. Zniszczenie nastąpiáo poprzez ĞciĊcie stref przypodporowych belki i miaáo kruchy
charakter. Niemniej jednak zniszczenie nie byáo gwaátowne ze wzglĊdu na zachowaną
ciągáoĞü zbrojenia bazaltowego.

Rys. 2.
Fig. 2.

Badana belka ze zbrojeniem BFRP po zniszczeniu [Lapko i Urbanski 2014]
Tested beam with BFRP reinforcement after failure [Lapko and Urbanski 2014]

W tabeli 1 przedstawiono wyniki noĞnoĞci belek (maksymalnej siáy obciąĪającej (Fu)
i momentu (MR,À) przenoszonych przez przekrój krytyczny oraz odpowiednio Ğrednie
wartoĞci Fu,ave i MRÀ,ave) belek ze zbrojeniem bazaltowym o Ğrednicy 8 mm (BFRP) na tle
Tabela 1. Porównanie noĞnoĞci na zginanie belek ze zbrojeniem prĊtami BFRP i prĊtami stalowymi
Table 1. Beam Àexural capacity of basalt reinforcement bars (BFRP) and steel (SRC)
Parametry
Parameters

Fu [kN]

Zbrojenie stalowe
Steel reinforcement
SRC1
SRC2
SRC3
37,5

Fu,ave [kN]

35,0

40,5

Zbrojenie bazaltowe
Basalt reinforcement
BFRP1
BFRP2
BFRP3
47,5

37,6

47,5

45,0

46,7

İ1 [‰]

–1,58

–2,17

–2,02

–1,78

–1,80

–2,60

İ7 [‰]

4,18

5,69

6,52

9,43

10,73

6,75

MR,À [kN·m]

6,3

5,8

6,8

7,9

7,9

7,5

MR,À,ave [kN·m]
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noĞnoĞci belek referencyjnych ze zbrojeniem stalowym. Ponadto w tabeli 1 podano wartoĞci odksztaáceĔ w betonie belek przy obciąĪeniu 35 kN: İ1 – na krawĊdziach górnych
belek, oraz İ7 – w odlegáoĞci 20 mm od dolnych krawĊdzi belek (na poziomie zbrojenia
na zginanie). Dla belek ze zbrojeniem stalowym ostatnie odczyty odksztaáceĔ i ugiĊü
wykonano przy obciąĪeniu 35 kN; dla belek ze zbrojeniem bazaltowym BFRP1, BFRP2,
BFRP3 ostatnie odczyty wykonano odpowiednio przy obciąĪeniu 35, 45 i 40 kN.

WYNIKI PORÓWNANIA UGIĉû TESTOWYCH Z MODELAMI
ANALITYCZNYMI DLA BELEK ZBROJONYCH BFRP
Wyniki badaĔ ugiĊcia belek
W tabeli 2 przedstawiono wartoĞci ugiĊü belek (w Ğrodku rozpiĊtoĞci belki) ze zbrojeniem bazaltowym (BFRP) oraz belek Īelbetowych (SRC) w zaleĪnoĞci od poziomu
obciąĪenia.
Tabela 2. UgiĊcia belek ze zbrojeniem prĊtami bazaltowymi (BFRP) oraz prĊtami stalowymi
(SRC)
Table 2. DeÀections of tested beams with basalt bars (BFRP) and steel bars (SRC)
ObciąĪenie
[kN]
Loading force
5
10
20
30
40

SRC1
0,97
1,71
2,45
3,48
x

SRC2
1,81
2,23
3,30
4,43
x

UgiĊcie belki [mm]
Beam deÀection
SRC3
BFRP1
1,61
3,21
2,06
4,35
3,14
7,33
4,24
12,63
x
–

BFRP2
3,04
4,11
6,99
11,58
19,54

BFRP3
3,10
4,23
7,21
12,01
19,03

W belce referencyjnej SRC1 ugiĊcie róĪni siĊ od dwóch pozostaáych belek SRC
ze wzglĊdu na odmienny początkowy cykl obciąĪenia – odciąĪenia. W belce BFRP1
ugiĊcie w koĔcowej fazie nie zostaáo zmierzone ze wzglĊdu na moĪliwoĞü uszkodzenia
czujników.
Teoretyczne obliczenie ugiĊcia belek ze zbrojeniem bazaltowym
W rzeczywistych warunkach belki są zwykle obciąĪone w taki sposób, Īe moment
zginający zmienia siĊ wzdáuĪ belki. Pociąga to za sobą zmianĊ normalnych naprĊĪeĔ
wzdáuĪ dáugoĞci. W zaleĪnoĞci od wielkoĞci narastania naprĊĪeĔ nie wszystkie przekroje
bĊdą zarysowane. Stąd niezarysowana czĊĞü bĊdzie uwzglĊdniana w sztywnoĞci belki,
a fragment zarysowany zostanie pominiĊty. Rzeczywista sztywnoĞü belki moĪe wiĊc byü
zawarta pomiĊdzy sztywnoĞcią brutto – początkową (EcIg) – a sztywnoĞcią po zarysowaniu (EcIcr). Rzeczywisty zmienny moment bezwáadnoĞci wzdáuĪ dáugoĞci belki moĪna
przedstawiü za pomocą zastĊpczego momentu bezwáadnoĞci (Ie), który nazwano efektywnym momentem bezwáadnoĞci. Na podstawie okreĞlonego efektywnego momentu
bezwáadnoĞci moĪna obliczyü wartoĞci ugiĊcia zginanej belki.
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Ocena efektywnego momentu bezwáadnoĞci oparta jest na ustaleniach doĞwiadczalnych. UgiĊcia obliczone na podstawie Ie dają zadowalające wyniki, jeĞli moment od obciąĪenia uĪytkowego jest wiĊkszy od dwukrotnoĞci momentu rysującego przekrój (Mcr)
[Ghali i Azarnejad 1999]. Początkowo w badaniach do obliczenia ugiĊü belek zbrojonych
FRP stosowano normowy wzór [ACI 318-08, 2008] na efektywny moment bezwáadnoĞci. JednakĪe obliczane ugiĊcia nie wykazywaáy zgodnoĞci z danymi doĞwiadczalnymi
[Benmokrane i in. 1996]. Z tego powodu dla belek zbrojonych FRP podjĊto próby mody¿kacji wzoru, na podstawie którego okreĞla siĊ Ie. Zmody¿kowany wzór na Ie bazuje
na zaáoĪeniu, Īe rzeczywisty zmienny moment bezwáadnoĞci wzdáuĪ dáugoĞci belki moĪna
przedstawiü za pomocą zastĊpczego momentu bezwáadnoĞci, który nazwano efektywnym
momentem bezwáadnoĞci. Obliczone wartoĞci ugiĊü w duĪym stopniu zaleĪą od wáaĞciwego
ustalenia momentu rysującego oraz poziomu obciąĪenia [Mota i in. 2006]. Ze wzglĊdu na
znacznie mniejszą wartoĞü moduáu sprĊĪystoĞci zbrojenia BFRP w porównaniu ze zbrojeniem stalowym sztywnoĞü belki zmniejsza siĊ znacznie po wystąpieniu zarysowania [CEN,
Eurocod 2, 2004]. Skutkuje to zmniejszeniem siĊ efektywnego momentu bezwáadnoĞci do
wartoĞci niewiele wiĊkszej od momentu bezwáadnoĞci bezpoĞrednio po zarysowaniu.
Do obliczania ugiĊcia elementów Īelbetowych w testach na zginanie 4-punktowe belek moĪna wykorzystaü wzór, w którym Ie jest efektywnym momentem bezwáadnoĞci:

δ=

P ⋅ La
5 g ⋅ L4
⋅
(3L2 − 4 L2a ) +
96 ⋅ Ec ⋅ I e
384 Ec ⋅ I e

(1)

We wzorze (1) P jest caákowitą siáą skupioną dziaáającą na belkĊ (siáa ta poprzez
trawers obciąĪa belkĊ w dwóch punktach równo oddalonych od podpór), La – odlegáoĞcią od przyáoĪenia siáy do podpory belki (tzw. dáugoĞü Ğcinania), L – rozpiĊtoĞcią belki,
g – ciĊĪarem wáasnym belki, Ec – moduáem sprĊĪystoĞci betonu, Ie – efektywnym moduáem bezwáadnoĞci po zarysowaniu przekroju belki.
CEN, Eurokod 2 (EC2) [2004] oraz Model Code 2010 (MC 2010) [¿b Bulletin 56,
2010] dla belek zbrojonych prĊtami stalowymi proponują równanie ugiĊcia dla obciąĪeĔ
krótkotrwaáych oraz dáugotrwaáych jako interpolacjĊ ugiĊcia przekroju przed zarysowaniem (į1) i po zarysowaniu (į2):
ª

2
ª § § M ·2 · º
§ M cr · º
«
»
⋅
+
δ
1 − ¨1 − ¨ cr ¸ ¸ » ⋅ δ1
¸
2
¨
¸»
M
M
«
»
© a ¹ ¼
¬ © © a ¹ ¹¼

δ max = «1 − ¨
«¬

(2)

W równaniu (2) Mcr jest momentem zarysowania, a Ma – momentem przyáoĪonym do
belki. MC 2010 proponuje do obliczania sztywnoĞci w stanie zarysowania równanie bez
wpáywu efektu tension stiffening, przy uwzglĊdnieniu tylko zbrojenia rozciąganego:

( EI )II = d 2 §¨1 −
©

x ·§ 1 x ·
¸ ¨1 −
¸ Af E f
d ¹© 3 d ¹

(3)

W ACI 440.1R-06 [2006] przyjĊto równanie, bĊdące mody¿kacją równania Bransona, polegającą na wprowadzeniu parametru ȕd zaproponowanego przez Yost i in. [2003].
(parametr ȕd uwzglĊdnia wpáyw przyczepnoĞci zbrojenia BFRP do betonu i wartoĞü moduáu sprĊĪystoĞci prĊtów FRP):
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¸ ⋅ β d ⋅ I g + «1 − ¨
¸ » ⋅ I cr ≤ I g
«¬ © M a ¹ »¼
© Ma ¹

(4)

W równaniu (4) Mcr jest momentem zarysowania, Ma – momentem przyáoĪonym do
belki, Ig – momentem bezwáadnoĞci przekroju przed zarysowaniem bez uwzglĊdnienia
zbrojenia, Icr – sprowadzonym momentem bezwáadnoĞci przekroju po zarysowaniu.
W ACI 440.1R-06 [2006] parametr ȕd uzaleĪniono od stosunku ȡf /ȡfb, gdzie ȡf jest
stopniem zbrojenia, a ȡfb – zrównowaĪonym stopniem zbrojenia:
1 ρf
≤1
5 ρ fb

βd = ⋅

(5)

W ISIS (Intelligent Sensing for Innovative Structures) [ISIS Canada 2007] zaproponowano na podstawie przeprowadzonych badaĔ [Mota i in. 2006] równanie na efektywny
moment bezwáadnoĞci wyprowadzony z metody krzywizny:
Ie =

IT ⋅ I cr
2
ª
§M · º
I cr + «1 − 0,5 ¨ cr ¸ » ( IT − I cr )
«¬
© M a ¹ »¼

(6)

W równaniu (6) IT oraz Icr oznaczają sprowadzone momenty bezwáadnoĞci odpowiednio dla przekroju niezarysowanego i zarysowanego.
Porównanie ugiĊü teoretycznych i doĞwiadczalnych
Wszystkie zbadane belki ze zbrojeniem bazaltowym ulegáy zniszczeniu poprzez
zmiaĪdĪenie betonu w czĊĞci Ğciskanej przekroju. PoniewaĪ stopieĔ zbrojenia belek
zbrojonych prĊtami bazaltowymi (ȡf ) jest wiĊkszy od stopnia równowaĪnego (ȡfb), wiĊc
przekrój jest przezbrojony i zniszczenie nastĊpuje poprzez zmiaĪdĪenie betonu w stre¿e
Ğciskanej belki. W sytuacji gdy stopieĔ zbrojenia belki ze zbrojeniem bazaltowym (ȡf )
jest mniejszy od stopnia równowaĪnego (ȡfb), przekrój jest niedozbrojony, a zniszczenie
belki nastĊpuje wskutek zerwania prĊtów BFRP. Na rysunku 3 pokazano oszacowanie
ugiĊcia dla belek BFRP przy uĪyciu metod: MC 2010, EC2, ACI 440.1R-06 oraz ISIS.
Na rysunku 4 przedstawiono porównanie ugiĊü teoretycznych z ugiĊciami testowymi
belki BFRP2.
W pierwszym i drugim cyklu obciąĪenia ugiĊcia obliczone wedáug ACI 440.1R-06
i EC2 wykazują lepszą zbieĪnoĞü z ugiĊciami testowymi (są nieznacznie wiĊksze) niĪ
ugiĊcia obliczone zgodnie z MC 2010 i ISIS. W trzecim cyklu obciąĪenia, w zakresie od
5 do 15 kN, wszystkie ugiĊcia teoretyczne są mniejsze od ugiĊü testowych, przy czym
najmniejszą róĪnicĊ wykazuje równanie EC2 i równanie ISIS. Teoretyczne wartoĞci ugiĊü
obliczone na podstawie omówionych metod wykazują zbieĪnoĞü z ugiĊciami testowymi
w zakresie Ğrednich obciąĪeĔ od 15 do 30 kN (32–63% obciąĪenia niszczącego). Natomiast
w zakresie obciąĪeĔ od 35 do 40 kN (74–84% obciąĪenia niszczącego) ugiĊcia teoretyczne są mniejsze w porównaniu z ugiĊciami testowymi. RóĪnice te wynikają z metody
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Teoretyczne i eksperymentalne (MC 2010, EC2, ACI 440.1R-06, ISIS) zaleĪnoĞci ugiĊcia od obciąĪenia
Theoretical and experimental (MC 2010, EC2, ACI 440.1R-06, ISIS) load – deÀection
relationship

Porównanie teoretycznych i testowych ugiĊü belki BFRP2 (dla 3. cyklu obciąĪenia)
Comparison of theoretical and experimental deÀections of BFRP2 beam (for the 3rd load
cycle)

obliczania ugiĊü, która dotyczy tylko sprĊĪystej fazy pracy belki. Przyczyną nieliniowego
przyrostu ugiĊü (powyĪej obciąĪenia 35 kN) jest uplastycznienie odksztaáceĔ w stre¿e
Ğciskanej betonu na skutek przezbrojenia belki. BezpoĞrednio po zarysowaniu (od obciąĪenia rysującego Fcr = 3,72 kN do poziomu obciąĪeĔ 10 kN) metody obliczania ugiĊü
są maáo wiarygodne, a wartoĞci ugiĊü teoretycznych w stosunku do ugiĊü testowych wykazują niedoszacowanie. UgiĊcia teoretyczne są mniejsze od ugiĊü testowych od 13%
(w przypadku równania ACI 440.1R-06), poprzez 33–38% przy zastosowaniu równania
EC2 i MC 2010, do 66% (ISIS). Dla poziomu obciąĪeĔ w zakresie 10–15 kN (21–32%
obciąĪenia niszczącego) ugiĊcia teoretyczne byáy mniejsze niĪ testowe o 34% w przypadku ACI 440.1R-06, o 15% w przypadku EC2 i tylko nieznacznie mniejsze (do 2–3%)
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w przypadku obliczeĔ wedáug wzoru podanego w MC 2010 oraz wedáug wzoru podanego
w normie ISIS. W zakresie poziomu obciąĪeĔ 20–30 kN (42–63% obciąĪenia niszczącego)
ugiĊcia teoretyczne są wiĊksze niĪ testowe od 1% (obliczone wedáug ACI 440.1R-06) do
28% (obliczone wedáug MC 2010). W koĔcowej fazie obciąĪenia 35–45 kN (powyĪej 74%
obciąĪenia niszczącego) teoretyczne ugiĊcia obliczone na podstawie wszystkich omawianych metod są mniejsze od ugiĊü testowych od 19–30%.

WNIOSKI
1. Stwierdzono, Īe zbrojenie bazaltowe wykazuje liniową zaleĪnoĞü naprĊĪenie – odksztaácenie aĪ do wyczerpania noĞnoĞci przekroju belki.
2. Moduá sprĊĪystoĞci prĊtów bazaltowych jest znacznie mniejszy od moduáu sprĊĪystoĞci stali. Z tego powodu ugiĊcia belek ze zbrojeniem BFRP okazaáy siĊ znacznie
wiĊksze od ugiĊü belek referencyjnych.
3. Dla belek przezbrojonych obliczone wartoĞci ugiĊü ze zmody¿kowanego równania Bransona (ACI 440.1R-06) są zdecydowanie zaniĪone w stosunku do wyników doĞwiadczalnych w początkowej fazie obciąĪenia (po 3 cyklach obciąĪenie – odciąĪenie).
W przedziale obciąĪenia od 5 do 10 kN (10–21% siáy niszczącej) róĪnica wynosi od 87 do
36%. W przypadku EC2 róĪnica ta wynosi od 67 do 15%, natomiast najlepszą zbieĪnoĞü
w tym zakresie obciąĪeĔ wykazują wartoĞci ugiĊü obliczone na podstawie MC 2010 oraz
ISIS (róĪnica wynosi od 62 do 2%).
4. Stosunkowo najlepszą zgodnoĞü obliczonych ugiĊü z wynikami doĞwiadczalnymi
w szerokim zakresie obciąĪeĔ od 15 do 30 kN (od 31 do 63% siáy niszczącej) wykazują
ugiĊcia obliczone na podstawie ACI 440.1R-06 i EC2 (do 10% wiĊksze od testowych).
Natomiast ugiĊcia teoretyczne są wiĊksze od testowych do 14% w przypadku metody
ISIS oraz do 28% w przypadku MC 2010.
5. W przedziale obciąĪeĔ 30–35 kN (od 63 do 74% siáy niszczącej) jedynie ugiĊcia
obliczone wedáug MC 2010 są wiĊksze od testowych (od 17 do 1%). W koĔcowej fazie
obciąĪenia 35–45 kN (od 74 do 95% siáy niszczącej) ugiĊcia belek obliczone na podstawie wszystkich wymienionych metod są coraz mniejsze w stosunku do ugiĊü testowych
odpowiednio od 13 do 30%. Wynika to ze sposobu obliczania ugiĊü jak dla sprĊĪystej
fazy pracy belki. W rzeczywistoĞci w koĔcowej fazie obciąĪenia nastĊpuje uplastycznienie betonu w stre¿e Ğciskanej na skutek przezbrojenia belki.
6. Przeprowadzone badania i analizy wskazują na moĪliwoĞü szerokiego zastosowania odpornego na korozjĊ zbrojenia bazaltowego jako alternatywy zbrojenia stalowego
w konstrukcjach inĪynierskich.
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EXPERIMENTAL AND THEORETICAL ANALYSIS OF STIFFNESS OF RC
BEAMS WITH BASALT BARS
Abstract. This paper presents a comparative analysis of experimental and theoretical deÀections of simply supported beams reinforced with BFRP rebar (Basalt Fiber Reinforced
Polymers). The tested BFRC model beams have been made of concrete class C30/37 and
of bottom Àexural basalt bars 8 mm in diameter. The reference RC beams with bottom
traditional steel reinforcement have been made of the same diameter additionally. During
the investigation there were registered beam deÀections, concrete width cracks and strength
capacity of BFRP reinforced beams diameter with the characteristic identi¿ed in strength
tests in tension. It has been shown that much lesser cross-sectional stiffness of basalt BFRP
bars produces higher deÀections and crack widths compared to the beams reinforced with
steel bars of the same cross-section.
Key words: BFRP, cross-sectional stiffness, concrete, basalt bars, deÀection
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