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W przypadku budynków ze
ścianami murowanymi,
wznoszonych na terenach
objętych wpływem eks-

ploatacji górniczej, skrępowanie ścian
to jeden z podstawowych warunków ich
zabezpieczenia zgodnie z instrukcją ITB
[1]. Z [2] oraz [6] wynika, że krępowa-
nie ścian murowanych wpływa na ich
nośność, a także zmniejsza zarysowa-
nie. Zgodnie z wymaganiami [5] otwory
w ścianach skrępowanych o powierzch-
ni większej lub równej 1,5 m2 powinny
być wzmocnione dodatkowymi rdze-
niami żelbetowymi, a rozstaw pomię-
dzy poziomymi i pionowymi elementa-
mi krępującymi nie może być większy
niż 4,0 m.

W artykule przedstawiono wyni-
ki badań wpływu skrępowania ścian
na pracę nadproży. Wykonano pełno-
wymiarowe modele ścian z otworami
okiennymi, przekrytymi prefabryko-
wanymi zbrojonymi nadprożami samo-
nośnymi.

Modele badawcze
Pierwsza seria podstawowa MNSO-Z1

(Mur NieSkrępowany z Otworem, Z1
– oznacza mury bez wypełnionej zapra-
wą spoiny czołowej) obejmowała dwa
modele badawcze muru bez skrępowania,
a druga oznaczona jako MSO-Z1 (Mur
Skrępowany z Otworem) – dwa modele
ścian skrępowanych obwodowo.
Trzecia seria M2SO-Z1 (Mur
2-krotnie Skrępowany z Otwo-
rem), to dwa mury skrępowane
obwodowo z dodatkowym skrę-
powaniem wzdłuż pionowych kra-
wędzi otworu okiennego. Wszyst-
kie modele ścian miały długość
443 cm, wysokość 249 cm, otwór
okienny o szerokości 155 cm i wy-
sokości 97 cm (powierzchnia
otworu – 15035 cm2), natomiast
grubość muru wynosiła 18 cm.
Do wykonania ścian zastosowano
elementy murowe, nadproża oraz
zaprawę, których użyto w bada-
niach [2, 3 i 7]. W modelach serii
M2SO-Z1 zakotwiono zbrojenie
podłużne nadproży w rdzeniach
żelbetowych.

Badania
Wszystkie elementy badano po 28

dniach od wykonania na tym samym
stanowisku badawczym (rysunek 1).
Ściany badano w analogiczny sposób
jak opisano w [7], zmieniając układ
cięgien i trawersów nad nadprożem.
W pierwszej kolejności przykładano
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Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki badań zbrojo-
nych prefabrykowanych nadproży z autoklawizowanego beto-
nu komórkowego (ABK), obciążonych wraz z murem. Modele
ścian wykonano w skali naturalnej w trzech wariantach: ścia-
ny nieskrępowanej; skrępowanej po obwodzie oraz skrępowa-
nej obwodowo z dodatkowymi rdzeniami wzdłuż pionowych
krawędzi otworu okiennego. Analizowano wpływ skrępowania
na przebieg zarysowania i zniszczenia nadproży. Badania mo-
nitorowano za pomocą systemu Aramis do bezdotykowego po-
miaru przemieszczeń (Cyfrowej Korelacji Obrazu – CKO),
a wyniki analizowano za pomocą oprogramowania GOM
Correlate.
Słowa kluczowe: autoklawizowany beton komórkowy (ABK);
nadproża prefabrykowane; Cyfrowa Korelacja Obrazu (CKO);
mur skrępowany.

Abstract. The paper presents results of experimental tests of
reinforced precast lintels made of autoclaved aerated concrete
(AAC) loaded with masonry wall. Three types of wall made in
natural scale erected as: no confined wall, confined wall and
confined wall with additional vertical reinforced concrete
confining cores along vertical edges of window opening. Cracks’
propagation and destruction of lintels was analyzed. The tests
were monitored by Aramis system for non-contact displacement
measurement (Digital Image Correlation) and results were
analyzed by GOM Correlate software.

Keywords: autoclaved aerated concrete (AAC); precast lintels;
Digital Image Correlation (DIC); confined wall.
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Rys. 1. Stanowisko badawcze: 1 – model badawczy;
2 – wieniec, skrępowanie; 3 – obciążenie z ramy sta-
lowej; 4 – obciążenie z siłowników tłokowych;
5 – czujnik indukcyjny
Fig. 1. Test stand: 1 – test model; 2 – tie, and reinforced
concrete core; 3 – load exerted by steel frame; 4 – load
exerted by hydraulic piston actuator, 5 – inductive
displacement sensor
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obciążenie z siłowników tłokowych
o wartości ok. 50 kN, a następnie w spo-
sób jednostajny aż do zniszczenia
z siłowników zamocowanych do sta-
lowych ram.

Podczas badania ścian nieskrępowa-
nych z obu stron ściany rejestrowano
ugięcie nadproży w serii MNSO-Z1 za
pomocą trzech indukcyjnych trans-
formatorowych przetworników prze-
mieszczeń liniowych o dokładności
0,02 mm (analogicznie jak w badaniach
zgodnie z normą [4] pojedynczych nad-
proży [3, 7]). W ścianach skrępowa-
nych z jednej strony nadproża, prze-
mieszczenie nadproża oraz deformację
muru wokół otworu okiennego rejes-
trowano za pomocą systemu Aramis.
Analizowaną powierzchnię pokryto
kontrastowym, nieregularnym wzorem.

Analiza wyników
We wszystkich modelach zniszczenie

przebiegało w analogiczny sposób i na-
stępowało w wyniku utraty nośności
modelu w górnej części otworu okienne-
go. W tabeli zestawiono całkowite siły
niszczące oraz rysujące nadproża wraz
z odpowiadającym im ugięciem, a na ry-
sunku 2 – przebieg zależności obciąże-
nie-ugięcie nadproży.

W modelach bez skrepowania serii
MNSO-Z1 jako pierwsze uległy zaryso-
waniu nadproża w strefie oparcia. Rysy
zaobserwowano przy obciążeniu ok. 80 kN
oraz ugięciu 0,8 mm i przebiegały od
górnej krawędzi nadproża w kierunku
krawędzi oparcia. Przy dalszym wzro-
ście obciążenia kolejne zarysowania po-
jawiły się u dołu nadproża w niewielkiej
odległości od krawędzi oparcia i prze-
biegały ukośnie. W pierwszym modelu
maksymalna siła niszcząca wyniosła

189,3 kN, a odpowiadające jej ugięcie
nadproża 9,5 mm, w drugim maksymal-
na siła niszcząca oraz odpowiadające jej
ugięcie to odpowiednio 195,9 kN oraz
7,6 mm.

W przypadku modeli ścian skrępowa-
nych obwodowo (seria MSO-Z1), pierw-
sze zarysowania pojawiły się w środko-
wej i dolnej strefie nadproża. W chwili
zarysowania obciążenie było przekazy-
wane tylko przez zlokalizowaną central-
nie parę cięgien i wynosiło ok. 50 kN
w obu modelach, a odpowiadające ugię-
cie osiągnęło wartość 0,25 mm w pierw-
szym modelu i 0,4 mm w drugim.
W dalszym etapie obciążania doszło
do zarysowania elementów murowych
pomiędzy nadprożem i wieńcem oraz
do odspojenia elementów od nadproża
w strefie środkowej otworu okiennego
(fotografia 1a). Rysa pomiędzy nadpro-
żem i elementami murowymi przeszła
w rysę ukośną biegnącą od góry nad-

proża do jego dolnej krawędzi w strefie
oparcia. Wraz ze wzrostem obciążenia
powstawały rysy drugorzędne, a istnie-
jące rysy zwiększały długość oraz roz-
warcie. W końcowej fazie zaobserwo-
wano zarysowanie wieńca, a utrata no-
śności modelu nastąpiła w wyniku
zniszczenia nadproża w strefie oparcia
i rozłupania podpierających bloczków.
W chwili zniszczenia modelu pierw-
szego maksymalne obciążenie i odpo-
wiadające mu ugięcie wyniosły odpo-
wiednio 206,9 kN i 7,7 mm, a w modelu
drugim 222,5 kN i 18,5 mm. W obu mo-
delach uzyskano zbliżone wartości siły
niszczącej, ale odpowiadające im warto-
ści ugięcia nadproży różniły się w znacz-
nym stopniu. Po analizie przebiegu za-
leżności obciążenie-ugięcie nadproży
(rysunek 2) w modelu MSO-Z1-2 do
dalszej analizy określono ugięcie (w ta-
beli wartości podano w nawiasach) przy
sile odpowiadającej sile niszczącej mo-
del MSO-Z1-1. Widok zniszczonego
nadproża modelu MSO-Z1-1 przedsta-
wiono na fotografii 1b.

W ostatniej serii badawczej ścian
(M2SO-Z1) z dodatkowymi rdzeniami
przy otworze okiennym, w wyniku przy-
łożenia obciążenia o wartości 50 kN
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Porównanie wyników badań nośności nadproży
Comparison of the research results of lintels’capacity

Element badawczy Ugięcie przy zary-
sowaniu fcr [mm]

Siła rysująca
Fcr [kN]

Maksymalne
ugięcie fu [mm]

Siła niszcząca
Fu [kN]

seria model element średnie element średnia element średnie element średnia

MNSO-Z1
1 0,80

0,80
80,0

80,0
9,50

8,55
189,3

192,6
2 0,80 80,0 7,60 195,9

MSO-Z1
1 0,25

0,33
50,0

50,0
7,70

13,10
(9,85)

206,9
214,7

2 0,40 50,0 18,50
(10,2) 222,5

M2SO-Z1
1 0,70

0,60
50,0

50,0
7,20

7,95
263,6

265,8
2 0,50 50,0 8,70 268,1

Fot. 1. Widok zarysowania modelu
MSO-Z1-1 uzyskany z systemu Aramis
przy obciążeniu: a) 50 kN; b) 206,9 kN
Photo. 1. A view of cracks of element
MSO-Z1-1 from Aramis system at load:
a) 50 kN; b) 206,9 kN

Rys. 2. Zależności obciążenie-ugięcie nad-
proży
Fig. 2. Relationships between load and deflec-
tion of lintels

a)

b)

Ugięcie nadproża fu [mm]

225,0
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przez środkową parę cięgien nastąpiło
zarysowanie w spoinie wspornej pomię-
dzy nadprożem i elementami murowy-
mi, które przy niewielkim przyroście ob-
ciążenia wydłużyło się do krawędzi pio-
nowych rdzeni, przechodząc w pionowe
rysy powodujące odspojenie się nad-
proża. Jednocześnie pojawiły się zaryso-
wania w środkowej części nadproża bie-
gnące od dolnej krawędzi (fotografia 2a).
W chwili zarysowania spoiny wspornej
ugięcie nadproża w modelu pierwszym
wynosiło 0,7 mm, a w modelu drugim
0,5 mm. Zniszczenie modeli nastąpiło
w wyniku utraty nośności wieńca, co do-
prowadziło do ścięcia nadproża w miejscu
połączenia z rdzeniem żelbetowym. Uzy-
skano maksymalne obciążenie 263,6 kN
w przypadku modelu pierwszego oraz
268,1 kN – modelu drugiego. Ugięcie
nadproży osiągnęło wartość 7,2 mm
i 8,7 mm odpowiednio w modelu pierw-
szym i drugim. Widok zniszczonego
nadproża w modelu M2SO-Z1-2 przed-
stawiono na fotografii 2b.

Wartość siły niszczącej obydwa mo-
dele serii MNSO-Z1 różniła się o 4%.
Nadproża uległy zarysowaniu przy
ugięciu 0,8 mm stanowiącym jedną
czwartą dopuszczalnego ugięcia nad-
proży o wartości 3,3 mm zgodnie z [7].
Siła rysująca wynosząca 80 kN sta-
nowiła ok. 41,5 % siły niszczącej.
W przypadku modeli serii MSO-Z1
wartości siły niszczącej różniły się
o 8%. Rysy pojawiły się przy średnim
ugięciu 0,3 mm stanowiącym ok. 10%
ugięcia dopuszczalnego, a siły rysują-
ce stanowiły ok. 23% siły niszczącej.
Natomiast w przypadku modeli serii
M2SO-Z1 siły niszczące różniły się
o 2%. Modele uległy zarysowaniu przy
średnim ugięciu 0,6 mm stanowią-
cym ok. 18% dopuszczalnego ugięcia,
a wartości sił rysujących wyniosły 19%
siły niszczącej. Ściany skrępowane se-
rii MSO-Z1 z rdzeniami na końcach
ścian uzyskały o 11% większe wartości
siły niszczącej nadproże w stosunku
do ścian bez skrępowania. Zastosowa-
nie dodatkowych rdzeni żelbetowych
w modelach serii M2SO-Z1 spowodo-
wało wzrost średniej wartości siły nisz-
czącej nadproże o 38% w stosunku
do modeli bez skrępowania oraz o 24%
w stosunku do modeli ścian ze skrępo-
waniem tylko na zewnętrznych krawę-
dziach. Ugięcia nadproży poszczegól-
nych serii przy maksymalnej sile różni-
ły się nieznacznie.

W modelach serii MNSO-Z1 oraz
MSO-Z1 zniszczenie nadproża w stre-
fie oparcia oraz podpierających je blocz-
ków doprowadziło do nadmiernego
uszkodzenia wieńca nad otworem
okiennym i w konsekwencji do wyczer-
pania nośności ścian.

W modelach serii M2SO-Z1 zastoso-
wanie dodatkowych rdzeni żelbetowych
wzdłuż pionowej krawędzi otworu okien-
nego wpłynęło na uzyskane wyniki wy-
trzymałości modeli badawczych, a także
na sposób zniszczenie nadproża i wieńca
(uległy zniszczeniu głównie przez ścina-
nie). Wszystkie badane nadproża uległy
zniszczeniu w strefach przypodporowych.

Podsumowanie
Zastosowanie skrępowania obwodo-

wego w ścianach serii MSO-Z1 spowo-
dowało wzrost wytrzymałości modelu
o 11% i ugięcia nadproża o 5% w po-
równaniu ze ścianami nieskrępowany-
mi serii MNSO-Z1.

W przypadku ścian serii M2SO-Z1
skrępowanych obwodowo z dodatko-
wymi rdzeniami przy otworze okien-
nym uzyskano wzrost siły niszczącej
o 38% i zmniejszenie ugięcia nadproża
o 3% w porównaniu ze ścianami bez pio-
nowych elementów krępujących oraz
wzrost maksymalnego obciążenia o 24%
w stosunku do modeli ścian ze skrępo-
waniem tylko na zewnętrznych krawę-
dziach.
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Fot. 2. Widok zarysowania modelu
M2SO-Z1-2 uzyskany z systemu Aramis
przy obciążeniu: a) 50 kN; b) 268,1 kN
Photo. 2. A view of cracks of element
M2SO-Z1-2 from Aramis system at load:
a) 50 kN; b) 268,1 kN
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