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1. Ogólne wymagania i zasady dotyczące minimalnego zbrojenia 

 

W aktualnej normie projektowania PN-EN 1992-1-1:2008: Eurokod 2: Projektowanie 
konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków (dalej w skrócie PN-EN) 
występują dwa rodzaje minimalnego zbrojenia rozciąganego (pola przekroju zbrojenia obu tych 
rodzajów są w PN-EN oznaczane jednakowo przez As,min) umieszczone w rozdziałach 7 i 9. 
Przepisy dotyczące minimalnego zbrojenia rozciąganego stosuje się do płyt, belek i wszystkich 
elementów, w których może wystąpić rozciąganie betonu.  

W normie znajdują się także przepisy dotyczące minimalnego zbrojenia podłużnego 
słupów i ścian (to zbrojenie może być ściskane), oraz minimalnego zbrojenia poprzecznego, ale 
nimi nie będę zajmował się w tym wykładzie.  

W rozdziale 9 normy, który dotyczy zasad konstruowania elementów, określa się 
minimalne rozciągane zbrojenie podłużne belek i płyt wzorem:  

,min max 0, 26 ; 0,0013ctm
s t t

yk

f
A b d b d

f

    
  

.         (1) 

        

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys.1.  Minimalny stopień zbrojenia minULS wynikający ze wzoru (1) 

To zbrojenie będę dalej nazywać zbrojeniem minimalnym ze względu na kruche zniszczenie (w 
skrócie minULS).  

W normach z lat siedemdziesiątych XX wieku to minimum wynosiło 0,1%. 
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Więcej o minULS, a w szczególności komentarze dotyczące paradoksalnej zależności od 
fctm (im mocniejszy beton tym większe jest minimum zbrojenia), można znaleźć w [0] i [1]. 

Drugi rodzaj minimalnego zbrojenia, to minimalne zbrojenie potrzebne ze względu na 
zarysowanie (w skrócie mincr), omówione w obszernym punkcie 7.3.2 normy, zatytułowanym 
„Minimalne pola przekroju zbrojenia”.  

Oba rodzaje minimalnego zbrojenia mają zapobiec niekorzystnym zjawiskom, które mogą 
wystąpić przy skokowej zmianie siły w zbrojeniu związanej ze zmianą fazy z I (przekrój 
niezarysowany) na II (przekrój zarysowany).   

   

Rys. 2: Naprężenia i siły w zbrojeniu bezpośrednio przed zarysowaniem i bezpośrednio po 
zarysowaniu, a) osiowe rozciąganie, b) czyste zginanie, c) ściskanie mimośrodowe ze strefą 

rozciąganą  

Zarysowanie następuje, gdy największe naprężenie rozciągające w betonie osiąga wartość 
fctm. Siła powstająca w betonie w strefie rozciąganej bezpośrednio przed zarysowaniem znika 
po zarysowaniu, a równowagę sił zapewnia rozciągane zbrojenie, w którym powstaje 
naprężenie σs. Naprężenie to jest znacznie większe od naprężenia, które panowało w zbrojeniu 
przed zarysowaniem.  
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Przy osiowym rozciąganiu siła podłużna bezpośrednio przed zarysowaniem, czyli siła 
rysująca, jest równa sile bezpośrednio po zarysowaniu. Oznaczając pole przekroju betonu przez 
Ac, a sumę pól prętów rozciąganego zbrojenia przez As otrzymuje się przy osiowym rozciąganiu 

.s s c ctmA A f                (2) 

Przy czystym zginaniu moment zginający bezpośrednio przed zarysowaniem (moment 
rysujący) jest równy momentowi bezpośrednio po zarysowaniu, a więc 
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Przyjmując ramię sił wewnętrznych z = 0,833h i pole strefy rozciąganej przed 
zarysowaniem  

Act = 0,5Ac = 0,5bh otrzymuje się wzór taki jak zalecany dla zginania (kc = 0,4) wzór (7.1)  
w PN-EN.  

0,4 .s s ct ctmA A f           (4) 

Dla σs = fyk oraz b = bt i h = 1,3d z (4) otrzymuje się wzór identyczny z wzorem (1). 

Jak widać, podstawowe wzory dotyczące obu rozpatrywanych tu minimów zbrojenia 
otrzymuje się na podstawie warunków równowagi, porównując moment rysujący (lub siłę 
rysującą) z momentem (siłą) bezpośrednio po zarysowaniu.  

Minimum ze względu na kruche zniszczenie (minULS) otrzymuje się zakładając, że 
bezpośrednio po zarysowaniu naprężenie w zbrojeniu rozciąganym jest równe fyk.  

Minimum ze względu na zarysowanie (minCR) otrzymuje się przyjmując takie pole 
przekroju zbrojenia, żeby rozciągające naprężenia w zbrojeniu s, które powstaną natychmiast 
po zarysowaniu (tzn. dla M =Mcr lub N =Ncr ) nie przekraczały fyk (wtedy szerokość rys będzie 

„pod kontrolą”), a jeżeli wymaga się ograniczenia szerokości rys, to naprężenia s powinny być 
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na tyle małe, żeby szerokość rys nie przekroczyła szerokości granicznej (czyli na ogół znaczne 
mniejsze od fyk).  

Warto zauważyć, że minCR potrzebne przy osiowym rozciąganiu jest znacznie większe niż 
przy zginaniu. Jeżeli momentowi zginającemu towarzyszy siła ściskająca, to minCR maleje. 
Można uważać, że w ten sposób w przepisach normy ujawnia się usztywniający wpływ strefy 
ściskanej – im większa jest strefa ściskana tym mniejsze zagrożenie zarysowaniem.    

Jeżeli trzeba ograniczyć szerokość rys (w PN-EN określono warunki, w których 
ograniczanie szerokości rys nie jest konieczne), to potrzebne minCR jest znacznie większe niż 
minULS.   

W normie PN-EN (p. 7.3.2, zasada (1)P) znajduje się ogólne wymaganie dotyczące minCR, 
które można by nazwać doktryną Eurokodu. 

Jeżeli wymaga się, żeby zarysowanie było pod kontrolą, to w każdym obszarze, w którym 
może pojawić się zarysowanie, należy zastosować zbrojenie (mające przyczepność do betonu) 
o polu przekroju nie mniejszym od minimalnego pola ze względu na zarysowanie.  Minimum 
to można wyznaczyć zakładając, że siła, która powstaje w zbrojeniu bezpośrednio po 
zarysowaniu, jest równa sile rozciągającej w betonie, która powstała bezpośrednio przed 
zarysowaniem.  

Bezpośrednio po zarysowaniu naprężenia σs w zbrojeniu nie powinny przekraczać fyk. 

W celu ograniczenia szerokości rys do dozwolonego w normie poziomu należy na ogół 
zastosować zbrojenie, które zapewni naprężenie σs znacznie mniejsze od fyk.  

Według powyższej doktryny zbrojenie minCR należy stosować w każdym obszarze, 
w którym może wystąpić rozciąganie, niezależnie od wielkości ewentualnych naprężeń 
rozciągających.  Zbrojenie mniejsze od minCR można uznać za wystarczające tylko w tych 
obszarach, w których stale występuje ściskanie.  

Doktryna, prima facie wydaje się być uzasadniona, ale rozumiana dosłownie, jest za daleko 
idąca. Przecież już w samym tekście PN-EN zezwala się na niesprawdzanie szerokości rys  
w niektórych przypadkach. Przyjmuję zatem, że we wszystkich przypadkach, w których wolno 
nie sprawdzać szerokości rys, wolno także nie stosować minCR. Tak więc, w elementach 
wystawionych na działanie klas ekspozycji X0 i XC1 szerokość rys nie powinna przekraczać 0,4 
mm, ale nie ma ona wpływu na trwałość i na ogół ten limit ma tylko zapewnić wygląd 
konstrukcji, który można zaakceptować. Jeżeli wygląd nie ma znaczenia, to wymagania można 
złagodzić. 

Według p.7.3.3(1) PN-EN żelbetowe i sprężone płyty o grubości nie przekraczającej 200 
mm (chodzi tu tylko o płyty znajdujące się w budynkach), zginane bez istotnego rozciągania 
siłami podłużnymi, nie wymagają podejmowania szczególnych kroków w celu ograniczenia 
zarysowania, a więc nie wymagają również minCR.  
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Doktrynie zaprzecza również tzw. pierwsze uzupełnienie niemieckie, które omówię w 
następnym punkcie.  

W celu ścisłego sprawdzenia wymagań dotyczących minCR należałoby założyć pole 
przekroju i średnicę prętów zbrojenia: 

  obliczyć powstające w fazie II naprężenia w rozciąganym zbrojeniu wywołane 
momentem rysującym (lub siłą rysującą) 

  obliczyć szerokość rys (zależną od średnicy prętów zbrojenia) i porównać ją 
z szerokością graniczną. 

Obliczanie naprężeń w przekrojach zginanych (przy zerowej sile podłużnej) lub 
rozciąganych z małym mimośrodem jest bardzo proste. W innych przypadkach (np. elementy 
sprężone są zwykle mimośrodowo ściskane) analiza oparta na równaniach równowagi 
i hipotezie płaskich przekrojów doprowadza do równania trzeciego stopnia i najprostszym 
rozwiązaniem jest zastosowanie metody numerycznej. Obliczenie szerokości rys wymaga 
podstawiania do kilku wzorów.  

Do celów praktycznych warto dysponować metodą, która pozwoli obliczyć potrzebne pole 
minCR  

(np. dla założonej średnicy prętów lub założonego naprężenia σs). Z tego powodu 
w normie umieszczono wzór (5), który służy do wyznaczania As,min w zależności od naprężenia 
i granicznej szerokości rys.  

 

2. Obliczanie zbrojenia As,min potrzebnego ze względu na zarysowanie 
według PN-EN 

Po ogólnej zasadzie 7.3.2.1(P) umieszczono w normie wzór  

As,min σs = kc kfct,eff Act                          (5) 

z obszernymi objaśnieniami. Wzór ten, oparty na warunku równowagi sił wewnętrznych 
powstających bezpośrednio po pojawieniu się rysy, ma ułatwić/zastąpić, obliczenia, które 
opisałem na końcu poprzedniego punktu.  

Dygresja. W niektórych przypadkach (np. w grubych ścianach, w których może wystąpić 
rozciąganie) ze wzoru (5) otrzymuje się bardzo duże As,min, znacznie większe od tego, które 
dawniej stosowano w praktyce. Wzór (5) jest w normie poprzedzony zdaniem: „Jeżeli przez 
dokładniejsze obliczenie nie wykaże się, że właściwe jest mniejsze pole przekroju, to 
wymagane minimalne pole przekroju zbrojenia można obliczyć ze wzoru…”.  Nie wyjaśniono 
jednak, na czym miałoby polegać to dokładniejsze obliczenie. Jak sądzę, wolno zastąpić 
przybliżone wzory związane ze współczynnikami we wzorze (5) oraz sam ten wzór przez 


