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Streszczenie: W referacie przedstawiono wyniki badania eksperymentalnego prze-
strzen
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k k
przewieszonej na tarczy poprzecznej z podporami miejscowymi (rys.1 i 4). W celu 

k
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Wymiary tarcz dostosowano do mo
Tar

zbrojeniem ortogonalnym i z dodatkowymi 
przedstawiono badania tarcz zbrojo

podpór tarczy poprzecznej zastosowano w tych miejscach dodatkowe zbrojenie na docisk w 
postaci siatek zgrzewa
badanych tarcz przedstawiono na rysunkach 1 i 2a.

Rys. 1. Geometria i zbrojenie badanych tarcz 
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8 mm (rys. 2b).
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a) b)
Rys. 2. Przygotowania elementu badawczego: a) zbrojenie z rozmieszczonymi tensometrami b) tarcza 
przed betonowaniem

Rys. 3. Stanowisko badawcze i geometria badanej próbki

fcm,f15/30 ctm, (spl cube 15) na przecinanie fctm

fc 50 3,6 9,67
sfc * 3,22 0,31 1,2
n ** 6,43% 8,7% 12,2%

*-odchylenie standardowe, **-
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- po jej 
-przekazywa F

i reakcjami przedstawiono na rys.4, natomiast na rys.5 przedstawiono tarcze na stanowisku 
badawczym.

Rys. Rys. 5. Tarcza na stanowisku badawczym

pomiary prze

4.

ok. 0,28Fu

u kierunkiem 
o-

a
° do 42° w tarczy wsporni-

°¸ 44°
° do 60° y

czeniem, przy 

górze (rys. 6, przekrój A-
adu.

u

u
0,92Fu = u = 579,6 kN). Zarysowanie tarcz
po zniszczeniu przedsta – rys. 7.
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5. rcz z uwagi na beton

z

z uwagi na docisk w strefie podporowej tarczy poprzecznej. 
-

wzorem: 

2c m cw
b Hf f
H bt = × ×
×

(1)

gdzie: fcw » 1,09×fcm,f15/30, b- tarczy, H- y

HbfF cVu ××= t (2)

0,5Vu cwF f b H b= × × × × (3)

0,1Vu cF b d f= × × × (4)

owych 

uzyskanego ze schematu niszczenia wg K. Nagrodzkiej-Godyckiej [9] - rys. 8.

Rys. 8. Mechanizm niszczenia wg [9]: a)
kratownicy pojedynczej

qq cossin, ××××= dbfF redcVu (5)

gdzie q - c,red –
credc ff ×=n, ,

÷
ø
ö

ç
è
æ -×=

250
16,0 ckfv

z-
czyzn przecina ct
wzorem:
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W tabeli 2
enia 

eniu (rys. 6) 
oraz obliczonych na podstawie pomiarów ekstensome
w tnych. 

pro o do 

cych w tarczach. 

Tarcza nachylenia 

q [°]

Z uwagi na przecinanie fct [MPa]; Vu [kN] Z uwagi 
na 

iskanie
fct,cal

wg (1)
Vu,cal

wg (3)
Vu,cal

wg (4)
fct,exp Vu,t exp

wg (2)
Vu,t exp

wg (6)
Vu,exp

wg (5)
Wspornikowa

0,42Fu=
529,2 kN

q = 49,3
8,62 861,7 485 9,67 967

555,4 1151,1

q = 39,5 391 1142,5
Poprzeczna

0,46Fu=
579,6 kN

q = 49,6 560,4 1149,2
Podpora tarczy poprzecznej – C =750 kN; 

z uwzgl. siatek zbr. VRC = 1268 kN
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Crack morphology and load carrying capacity
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Abstract: The paper presents the results of experimental study carried out by authors 
on the deep beams with cantilever which was loaded throughout the depth. The main deep 
beam was directly simply supported on the one side. On the other side the deep beam was 
suspended in another deep member situated at right angles. All deep beams created a spatial 
arrangement. The tested deep beams were reinforced orthogonally. Crack patterns and the 
mode of the failure as well shear concrete were analyzed for their influence on load carrying 
capacity of the deep beams.

Keywords: concrete reinforced, deep beams, cracks, load carrying capacity, shear 
concrete strength


