
14-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“  
2011 metų teminės konferencijos straipsnių rinkinys ISSN 2029-7149 online 
STATYBA ISBN 978-9955-28-929-6 

© Vilniaus Gedimino technikos universitetas  
http://dspace.vgtu.lt 1  

STIKLO PLUOŠTO ARMATŪRA ARMUOTŲ BETONINIŲ ELEMENTŲ EKSPERIMENTINIS IR SKAITINIS TYRIMAS 
Edgaras Timinskas 1, Ronaldas Jakubovskis 2 

1,2 Vilniaus Gedimino technikos universitetas 
El. paštas: 1edgaras.timinskas@vgtu.lt; 2 ronaldas.jakubovskis@vgtu.lt  

Santrauka. Straipsnyje pateikiami dviejų vienodos geometrijos polimerine stiklo pluošto armatūra armuotų sijų eksperimen-
tiniai tyrimai. Vienoje iš sijų į betono mišinį papildomai įdėta plieno plaušo fibrų. Bandymo metu matuoti vidutiniai sijų 
kreiviai, įlinkiai ir plyšio pločiai. Atlikus lyginamąją analizę pastebėta, kad plieno plaušo naudojimas padidina stiklo pluoštu 
armuotų sijų standumą, atsparumą pleišėjimui, sijų suirimo pobūdis tampa plastiškesnis. Sijas sumodeliavus netiesine baigti-
nių elementų programa ATENA gautas geras eksperimentinių ir skaitinių rezultatų sutapimas įprasto betono stiklo pluošto 
armatūra armuotai sijai. 

Reikšminiai žodžiai: armuotas betonas, stiklo pluošto armatūra, GFRP, pleišėjimas, eksperimentiniai tyrimai, baigtiniai 
elementai. 

 

Įvadas  
Polimerinės armatūros (angl. fiber reinforced polymer 
FRP) naudojimas betoninėse konstrukcijose yra gana 
naujas reiškinys. Dėl įprastinio plieno korozijos, polime-
rinė armatūra gali tapti puiki alternatyva, ypač konstruk-
cijose, eksploatuojamose agresyvioje aplinkoje (Barris et 
al. 2009). Kita perspektyvi polimerinės armatūros pritai-
kymo sritis yra konstrukcijos, kuriose metalo naudojimas 
draudžiamas, pavyzdžiui tam tikros medicininės patalpos. 
Dėl aukšto stiprio ir masės santykio ši armatūra taip pat 
tinkama konstrukcijose, kurių masė minimizuojama (Issa 
et al. 2011).  

Mechaninės polimerinės armatūros savybės skiriasi 
nuo plieninės. Paprastai polimerinės armatūros stipris yra 
kelis kartus didesnis nei plieninės, o tamprumo modulis 
gali būti iki 4 kartų mažesnis. Toks mechaninių savybių 
skirtumas sukelia sunkumu užtikrinant polimerine arma-
tūra armuotų konstrukcijų standumą, plyšio atsivėrimo 
plotį, ir medžiagos stiprio išnaudojimą (Ghali et al. 
2002). Skirtingai nuo armatūrinio plieno, turinčio takumo 
aikštelę, polimerinės armatūros darbas iki suirimo yra 
tiesiškai tamprus, o suirimo pobūdis yra trapus. Tai yra 
problema užtikrinant saugos ribinį būvį, todėl tokiu atve-
ju paprastai reikalaujamas konstrukcijų perarmavimas 
(ACI 2006), siekiant, kad suirimas prasidėtų dėl gniuž-
domo betono. 

Vertinant saugos ribinio būvio požiūriu, suirimas 
dėl gniuždomo betono taip pat yra trapus. Vienas iš būdų 
betono plastiškumui padidinti yra plieno plaušo naudoji-
mas. Plieno plaušu armuotas betonas įgyja geresnes me-

chanines savybes: padidėja gniuždomais stipris, ribinės 
suirimo deformacijos, atsparumas pleišėjimui (Banthia ir 
Dubey 2000). Saugos ribinio būvio požiūriu svarbiausia 
yra, kad plieno plaušu armuoto betono suirimas nėra tra-
pus ir tai gali būti efektyvus sprendimas užtikrinant pati-
kimą polimerine armatūra armuotų konstrukcijų darbą. 

Užtikrinant tinkamumo ribinį būvį, t.y. ribojant kon-
strukcijos įlinkius ir maksimalų plyšio plotį, polimerinės 
armatūros stipris paprastai yra neišnaudojamas. Kadangi 
ši armatūra atspari korozijai, leistinas maksimalus plyšio 
plotis gali būti padidintas apie 40 % (Ghali et al. 2002), 
tačiau šios sąlygos nepakanka norint visiškai išnaudoti 
polimerinės armatūros stiprį. PP panaudojimas betono 
mišinyje šiuo atveju taip pat yra efektyvus: trumpi plieno 
plaušeliai visomis kryptimis kerta atsivėrusį plyšį, taip 
suvaržydami plyšio atsivėrimą. Dėl bendro betono ir 
plieno plaušo darbo, konstrukcija tampa standesnė. Anks-
tesni eksperimentiniai tyrimai (Swamy ir Al-Noor 1975) 
parodė, kad betono mišinys su PP leidžia naudoti iki 
700 MPa stiprumo armatūrą, neviršijant leistinųjų įlinkių 
ir plyšio pločio. Taip pat buvo pastebėta, kad PP efekty-
viai suvaržo deformacijas visuose apkrovimo stadijose, 
sumažėja atstumai tarp plyšių ir plyšio pločiai, suirimo 
pobūdis tampa plastiškesnis, padidėja laikomoji galia 
skersiniame pjūvyje (Swamy ir Al-Ta'an 1981). 

Nors plieno plaušo naudojimas betono mišinyje 
ženkliai pagerina mechanines ir eksploatacines konstruk-
cijų savybes, kyla klausimas ar galima plieno plaušą nau-
doti kartu su polimerine armatūra, neprarandant 
pagrindinio antikorozinio pranašumo. Tyrimai parodė, 
kad vidutinio stiprio (fc ≥ 21 MPa), gerai sutankino beto-
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no, plieno plaušo korozija pasireiškia tik viršutiniuose  
2-3 mm sluoksniuose (Issa et al. 2011). Be to, paviršiaus 
korozija pasireiškia tik betonui esant stipriai chloridų 
prisotintoje aplinkoje (Schupack 1986). Todėl plieno 
plaušo naudojimas polimerine armatūra armuotose kon-
strukcijose gali būti efektyvi priemonė ribojant konstruk-
cijos įlinkius, plyšio plotį, išvengiant staigaus suirimo ir 
išlaikant eksploatacines savybes.  

Šiame straipsnyje pateikiami dviejų sijų, išbandytų 
keturių taškų apkrovos schema bandymo rezultatai. Viena 
sija buvo armuota polimerine stiklo pluošto armatūra, 
kitoje į betono mišinį papildomai įmaišytas plieno plau-
šas. Eksperimentinių tyrimų tikslas yra ištirti plieno plau-
šo įtaką stiklo pluošto armatūra armuotų elementų 
pleišėjimui, deformacijoms ir laikomajai galiai. 

Eksperimentiniai tyrimai 
Tyrimams paruoštos dvi vienodos geometrijos ir arma-
vimo procento sijos. Pagrindiniai sijų duomenys pateikti 
1 lentelėje ir 1 paveiksle.  
1 lentelė. Sijų geometriniai rodikliai 

Table 1. Geometric characteristics of the beams 
Sijos žymuo h, m b, m c, m Armavimo 

procentas 
p, % 

S2-4-1nm 0,304 0,273 0,028 0,604 
S2-4-F08nm 0,301 0,270 0,027 0,620 

30
0

h
c

 

1 pav. Sijų armavimas ir geometrija 
Fig. 1. Geometric and reinforcement detail of the beams 

Sijos armuotos Schock ComBAR stiklo pluošto ar-
matūra. Nustatytos mechaninės armatūros savybės pa-
teiktos 2 lentelėje. Sijoje S-2-4-F08nm į betono mišinį 
papildomai įdėta 0,7 % (nuo betono tūrio) plieno plaušo 
fibrų, kurių ilgis l = 50 mm, skersmuo d = 0,8 mm. 
Gniuždomoje zonoje ir skersiniam armavimui naudota 
plieninė armatūra, atitinkamai 2 × Ø6 ir Ø6, kas 100 mm.  

2 lentelė. Mechaninės stiklo pluošto armatūros savybės 

Table 2. Mechanical properties of GFRP rebar 
Skersmuo, mm Tempiamasis 

stipris ffu, MPa 
Tamprumo modulis 

E, MPa 

12 1299 54461 
Sijos betonuotos plieniniuose klojiniuose, po beto-

navimo 3 paroms apdengtos plėvele. Išmontavus kloji-
nius toliau sijos kietėjo natūraliomis sąlygomis. 
Betonavimui naudotas gamykloje paruoštas betonas, 
kurio nominalioji klasė C 35 / 45. Nustatytos mechaninės 
betono savybės pateiktos 3 lentelėje. 
3 lentelė. Mechaninės betono savybės 

Table 3. Mechanical properties of concrete 
Sijos žymuo Gniuždomasis 

stipris fcm,28, MPa 
Tamprumo modulis 

E, MPa 

S2-4-1nm 47,21 35046 
S2-4-F08nm 36,85 32864 

Sijos išbandytos VGTU gelžbetoninių ir mūrinių 
konstrukcijų katedros laboratorijoje, taikant keturių taškų 
lenkimo schemą su 1000 mm grynojo lenkimo zona. Tar-
patramio ilgis sudarė 3000 mm. Apkrova keliama pako-
pomis po 2 kN, darant apie 2 min pauzes rodmenims 
užrašyti. Apkrovos dydis fiksuotas skaitmeniniu 500 kN 
dinamometru. Įlinkiai matuoti 8 indukciniais tiesinių 
poslinkių davikliais, išdėstytais tokia tvarka: po vieną 
prie kiekvienos atramos, po du ties koncentruotų jėgų 
pridėjimo vieta ir tarpatramio viduryje. Indukciniai indi-
katoriai, kartu su dinamometru buvo sujungti su asmeni-
niu kompiuteriu, jų rodmenis nuskaitant kas 1 s. 

F
Mechaniniai 
mikrometrai

2x 2x 2x
Indukciniai davikliai  

2 pav. Sijos bandymo schema 
Fig. 2. Test setup 

Sijų deformacijoms matuoti grynojo lenkimo zonoje 
4 lygmenimis buvo išdėstyta 20 mechaninių mikrometrų 
su apskritimine skale, kurių tikslumas ±0,003 mm. Mata-
vimų bazė – 200 mm. Plyšių pločiai matuoti optiniu mik-
roskopu. Sijų bandymų schema parodyta 2 pav. Įrangos 
išdėstymas bandymo metu parodytas 3 pav. 
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3 pav. Sijos bandymas  
Fig. 3. Experiment of the beam 

Bandymų rezultatai 
Sijos išbandytos praėjus 32 (S2-4-1nm) ir 46  
(S2-4-F08nm) paroms po betonavimo. Gautos momentų 
kreivių priklausomybės parodytos 4 paveiksle, a. Iki plei-
šėjimo apkrovos Mcr , kuri abiem atvejais sudarė apie 
15 kNm, sijos dirbo tiesiškai tampriai. Tempiamajam 
betonui pasiekus stiprumo ribą ir atsiradus pirmiesiems 
plyšiams, sijų darbas išsiskyrė: sijoje be plieno plaušo 
fibrų (S2-4-1nm) pastebimas staigus standumo praradi-
mas, tuo tarpu sijoje su plieno plaušu (S2-4-F08nm) stan-
dumas po pleišėjimo prarandamas laipsniškai. Šį efektą 
galima paaiškinti tuo, kad chaotiškai išsidėsčiusios plieno 
fibros kerta atsiveriančius plyšius ir efektyviai suvaržo jų 
atsivėrimą. Efektyviausiai fibros į bendrą konstrukcijos 
darbą įsijungia po pleišėjimo apkrovos, kylant apkrovai 
jų įtaka standumui mažėja (žr. 4 pav., a). Esant eksploata-
cinei apkrovai (M = 0,6 Mu , čia Mu – irimo apkrova) 
plieno plaušu armuotos sijos kreivis buvo 20 % mažesnis. 

Bandymų metų fiksuoti atsiveriantys plyšiai ir ma-
tuoti jų pločiai. Galutinės sijų supleišėjimo schemos pa-
rodytos 5 paveiksle, a ir b. Kaip tikėtasi, sijos su plieno 
plaušu plyšių išsidėstymo schema yra tankesnė. Šį reiški-
nį paaiškina liekamieji įtempiai plyšyje: fibros per plyšį 
perduoda įtempius betonui, tuo būdu sumažėja įtempių 
perdavimo ilgis (Tan et al. 1995). Dėl sumažėjusio at-
stumo tarp plyšių, pastebimai sumažėja vidutiniai plyšio 
pločiai (žr. 4 pav., b). Vidutinio plyšio pločio suvaržymas 
taip pat efektyviausias yra pleišėjimo pradžioje, kai fibros 
aktyviausiai įsijungia į darbą. Esant eksploatacinei apkro-
vai vidutinis plyšio plotis dėl plieno plaušo įtakos buvo 
53 % mažesnis. 

20
40
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100
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0 10 20 30 40 50 60 70 80
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4 pav. Eksperimentiniai rezultatai: (a) momentų – kreivių 
diagrama; (b) momentų – vidutinių plyšių pločio diagrama 
Fig. 4. Experimental results: (a) moment – curvature diagram; 
(b) moment – average crack width diagram 

Sijų suirimo pobūdis buvo skirtingas. Sija be plieno 
plaušo (S2-4-1nm) suiro skersiniame pjūvyje, apkrovai 
pasiekus M = 84 kNm reikšmę (žr. 5 pav., d). Į betoną 
įmaišytas plieno plaušas ženkliai padidino skersinio pjū-
vio atsparį ir antrosios sijos (S2-4-F08nm) suirimas pra-
sidėjo dėl gniuždomo betono, apkrovai pasiekus 
M = 117 kNm reikšmę. Šiuo atveju buvo įvykdyta perar-
mavimo rekomendacija sijoms, armuotoms polimerine 
armatūra. Be to, dėl plieno plaušo įtakos, gniuždomo 
betono suirimas nebuvo trapus, o pastebėti palaipsniui 
plintantys išilginiai plyšiai gniuždomoje zonoje  
(žr. 5 pav., c). 
Skaitinis modeliavimas 
Išbandytos sijos buvo sumodeliuotos netiesine baigtinių 
elementų programa ATENA. Ši programa yra speciali-
zuota betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų analizei. 
Baigtinių elementų schema parodyta 6 paveiksle, a. Dėl 
simetrijos modeliuota pusė bandytos sijos. 
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(a)

(b)

(c)

(d)  

5 pav. Sijų pleišėjimas ir irimas: (a) ir (b) gautas plyšių 
išsidėstymas grynojo lenkimo zonoje, atitinkamai sijoms S2-4-
F08nm ir S2-4-1nm; (c) ir (d) sijų irimo pobūdis, atitinkamai 
S2-4-F08nm ir S2-4-1nm 
Fig. 5. Cracking and failure of the beams: (a) and (b) obtained 
crack pattern in the pure bending zone for beams S2-4-F08nm 
and S2-4-1nm, respectively; (c) and (d) failure mode for beams 
S2-4-F08nm and S2-4-1nm, respectively 

Vidutinis kreivis apskaičiuotas grynojo lenkimo zo-
noje remiantis integraline įlinkio ir kreivio priklausomybe 
(žr. 4 pav., a). Rezultatuose parodyta sija be plieno plaušo 
(S2-4-1nm), naudojantis programos siūlomu įprastu beto-
no modeliu. Eksperimentinis ir apskaičiuotas supleišėji-
mo pobūdis parodytas atitinkamai 6 paveiksle, b ir c. 
Gauti skaitiniai sijos S2-4-1nm kreivio ir pleišėjimo mo-
deliavimo rezultatai yra artimi eksperimentiniams.  

Plieno plaušo įtakai įvertinti reikalingi papildomi 
medžiagų modeliai, kurie gali būti įvesti į baigtinių ele-
mentų programą. Ši užduotis sprendžiama katedroje ly-
giagrečiai vykdomoje disertacijoje. 

(a)
X

F/2

(b)

(c)  

6 pav. Skaitinis sijos modeliavimas: (a) baigtinių elementų 
programos ATENA modelis; (b) ir (c) eksperimentinė ir 
apskaičiuota plyšių išsidėstymo schema 
Fig. 6. Numerical modeling of the beam: (a) finite element 
model by ATENA program; (b) and (c) experimental and 
calculated crack pattern, respectively 

Išvados 
1. Mechaninės stiklo pluošto armatūros savybės 

(didelis stipris ir mažas tamprumo modulis) sukelia 
sunkumų užtikrinat reikiamą konstrukcijos standumą ir 
atsparumą pleišėjimui. Šias problemas efektyviai 
sprendžia plieno plaušo naudojimas betono mišinyje. Dėl 
plieno plaušo įtakos sijos S2-4-F08nm kreivis sumažėjo 
20 %, o vidutinis plyšio plotis 53 % esant eksploatacinei 
apkrovai. 

2. Plieno plaušo naudojimas betono mišinyje pakeitė 
sijos suirimo pobūdį. Sijoje S2-4-1nm, kurioje su stiklo 
pluošto armatūra naudotas paprastas betonas, suiro sker-
siniame pjūvyje, apkrovai pasiekus M = 84 kNm reikšmę. 
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Į betono mišinį įdėjus plieno plaušo, suirimas įvyko dėl 
gniuždomo betono, apkrovai pasiekus M = 117 kNm 
reikšmę. Gniuždomo betono suirimas nebuvo trapus, o 
pastebėti palaipsniui plintantys išilginiai plyšiai gniuž-
domoje zonoje. 

3. Atlikus skaičiavimus netiesine baigtinių elementų 
programa ATENA, gauta artima bandymams sijos  
S2-4-1nm momento kreivio priklausomybė ir 
supleišėjimo pobūdis. Plieno plaušo įtakai įvertinti 
reikalingi papildomi medžiagų modeliai, kurie gali būti 
įvesti į baigtinių elementų programą. 
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EXPERIMENTAL AND ANALITICAL RESERCH OF 
CONCRETE BEAMS REINFORCED WITH GFRP BARS 

E. Timinskas, R. Jakubovskis 

Abstract 

In this paper the experimental results of two beams, reinforced 
with GFRP bars are presented. In one of the beams short steel 
fibers were added in concrete mix. The influence of steel fibers 
on deflection and cracking behavior was studied. Comparative 
analysis of the experimental results have shown, that steel fibers 
significantly reduces the deflections and average crack width of 
the beam. Furthermore the failure mode became more ductile 
when steel fibers were added. Numerical analysis employing 
finite element software ATENA has shown that good results can 
be obtained for beams reinforced with GFRP bars, when con-
crete without steel fibers is used. 

Keywords: reinforced concrete, glass fiber reinforced polymer, 
GFRP, cracking, experimental research, finite element model. 

 


