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GIPSOWE MODELE KONSTRUKCJI Z BETONU
W ŚWIETIK TEORII POUOBIBlteWA
Stosowane w praktyce coraz bardziej śmiałe formy architektonicz
ne i konstrukcyjne stwarzają konieczność projektowania żelbetowych
ustrojów budowlanych nie w oparciu o ścisłe rozwiązania teoretycz
ne - gdyż takich na razie brak, a w oparciu o wyniki badań modelo
wych, prowadzących najszybciej do celu. Z różnych względów zaleca
się tu stosowanie gipsu jako materiału modelu.
Badania modelowe dotyczące konstrukcji budowlanych dzielą się
na dwie zasadnicze grupy*
I - badania pośrednie,
II - badania bezpośrednie.
Spełnienie warunków podobieństwa modelowego wymaga aby materiał
modeli charakteryzował się*
a) w przypadku badań grupy I - liniową zależnością 6”- £

w zakre

sie naprężeń występujących w modelu oraz współczynnikiem Poissona równym współczynnikowi Poissona materiału obiektu,
b) w przypadku badań grupy II - poza zgodnością .
’spółczynników
Poissona, występować powinna afiniczność wykresów 6" - £

dla

materiałów modelu i obiektu.
Równocześnie dla zachowania ścisłego podobieństwa modelowego
konieczne jest spełnienie warunku

£ m = £p, a więc wydłużenia

graniczne materiału modelu i obiektu powinny być sobie równe.
Dla zweryfikowania przydatności gipsu jako materiału do badań
grupy I i II przeprowadzono w Katedrze Budownictwa Żelbetowego Po-
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litechniki Śląskiej obszerne badania dotyczące m.in. odkształcalności krajowego gipsu modelowego. Wyniki tych badań obejmujących
łącznie ok. 1200 próbek pozwoliły wyciągnąć m.in. następujące
wnioski i
1) Wpływ na odkształcalność odlewów gipsowych wywiera wilgot
ność wewnętrzna materiału oraz ilość wody zarobowej wyrażona sto
sunkiem wjg (wody do gipsu).
?) Istnieje graniczna wilgotność wewnętrzna wynosząca ok.
1,5f2,0% przy której występuje jakościowa zmiana cech mechanicz
nych odlewu gipsowego. Wilgotność tą osiąga się po 24-30 godzi
nach suszenia materiału w przeciętnych warunkach laboratoryjnych.
3) Przy wilgotności niższej od wyżej podanej, gips wykazuje
liniową zależność 6 - £ aż do zniszczenia.
4) Gips o zawartości wilgoci pcwyżej ok.
nieliniową zależnością 6" - £

charakteryzuje się

(rys. 1).

5 ) Współczynnik Poissona gipsu, wynoszący ok. 0,2, jest nieza
leżny od poziomu naprężeń i stosunku wtg.
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Wyżej przedstawione własności gipsu kwalifikują ten materiał
przede wszystkim do badań sprężystej pracy konstrukcji.
Przy badaniach pośrednich gips wydaje się być jednym z najod
powiedniejszych materiałów do modelowania konstrukcji z betonu«
Poza własnościami sprężystymi i zgodnym z betonem współczynnikiem
Poissona o przydatności decydują tu również*
a) możliwość regulowania wytrzymałości i modułu sprężystości
przez zmianę stosunku w*g,
b) stałość cech mechanicznych przy wielokrotnym obciążeniu,
c) szereg korzystnych własności gipsu z punktu widzenia technolo
gii modelu (łatwość formowania, obróbki, łączenia itp.).
Zastosowanie gipsu o dużej wilgotności jako materiału do badań
bezpośrednich powyżej granicy sprężystości nadaje tyra badaniom
charakter jedynie przybliżony, co wynika z następujących przyczyn:
a) nie ma pełnej zgodności wykresów 6 - 6 dla wilgotnego gipsu
i betonu, przede wszystkim w zakresie naprężeń zbliżonych do
niszczących,
b) wydłużalność graniczna gipsu jest inna niż betonu i wynosi
przy ściskaniu ok.

przy rozciąganiu ok. 0,?0-0,35&,przy

zginaniu 0,50-0,70&o
c) gips o wilgotności wewnętrznej powyżej

charakteryzuje się

znacznym i szybkim pełzaniem. Jak wykazały badania prowadzone
przy zginaniu, miara pełzania po 30 min, przy obciążeniu rów
nym ok. 0,5 obciążenia niszczącego wynosiła ok. ?,0,

