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CZŁONKOWIE HONOROWI PZITB
POLSKIEGO ZWIĄZKU INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA
ODDZIAŁ W KRAKOWIE

Roman CIESIELSKI

Mieczysław DZIADKOWIEC
HONOROWY PRZEWODNICZĄCY
ODDZIAŁU KRAKOWSKIEGO PZITB

Kazimierz FLAGA

Janusz KAWECKI

Od Redakcji
Prezentowane artykuły dotyczą aktualnych problemów naukowych z dziedziny budownictwa tematycznie związanych z działalnością Krakowskiego Oddziału Polskiego Związku
Inżynierów i Techników Budownictwa, Stowarzyszenia mającego swoje korzenie w najstarszej
organizacji technicznej Krakowa powstałej w XIX wieku.
Należy przypomnieć, że inicjatywę utworzenia wspólnego towarzystwa technicznego — na
wzór powstałych w XIX wieku podobnych towarzystw technicznych w Europie — podjęła
grupa inżynierów budowlanych w Krakowie w 1876 r. w krakowskim magistracie, co doprowadziło do założenia Krakowskiego Towarzystwa Technicznego w maju 1877 roku.
Ponad 100-letni okres wydawania „Czasopisma Technicznego” przez Krakowskie Towarzystwo Techniczne — zobowiązuje nasze środowisko zrzeszone w branżowych stowarzyszeniach do podtrzymania tej tradycji tym bardziej, że aktywnymi działaczami KTT byli między
innymi wybitni inżynierowie i naukowcy zarówno z PZITB jak i z innych stowarzyszeń.
W latach powojennych prof. Izydor Stella-Sawicki był prorektorem AGH i założycielem Wydziałów Politechnicznych AGH w Krakowie, a prof. Bronisław Kopyciński dwukrotnie rektorem Politechniki Krakowskiej.
W maju 2003 roku upłynęło 55 lat od utworzenia w 1948 roku Krakowskiego Oddziału
Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa.
Dla podkreślenia i podtrzymania tradycji naszych wieloletnich związków z Krakowskim
Towarzystwem Technicznym, w roku Jubileuszu 55-lecia — Krakowski Oddział Polskiego
Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, który jest członkiem wspierającym KTT,
oddaje do rąk sympatyków, specjalny numer 98-101 Czasopisma Technicznego.
Serdeczne podziękowania kierujemy do Autorów i Recenzentów za bezinteresowne opracowania artykułów oraz opinii wraz z życzeniami, aby niezwykły okres Świąt Bożego Narodzenia, jak również Nowy 2004 Rok — przyniosły wszystkim Państwu wiele radosnych
chwil, wszelką pomyślność w życiu rodzinnym oraz sukcesy w pracy zawodowej i satysfakcję
z działalności stowarzyszeniowej.

dr inż. Wojciech Biliński
Przewodniczący
Krakowskiego Oddziału PZITB
Kraków, grudzień 2003 r.
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dr hab. inż. Janusz Mierzwa, prof. PK*

Harmonizacja krajowych norm dla betonu
z normami europejskimi
*Zakład Technologii Betonu, Instytut Materiałów i Konstrukcji Budowlanych, Wydział Inżynierii Lądowej,
Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
Słowa kluczowe: beton, norma betonowa, jakość betonu, trwałość betonu, produkcja betonu

Streszczenie
Nowa europejska norma dla betonu, która zostaje wprowadzona w bieżącym roku jako norma krajowa PN-EN
206-1 jest w swej konstrukcji i koncepcji układu całkowicie odmienna od dotąd obowiązującej PN-88/B-06250.
Położenie w niej nacisku na problemy zapewnienia trwałości betonu, jego jakości oraz jakości produkcji,
stanowi wyraz nowoczesnych trendów światowych w projektowaniu i realizacjach konstrukcji z betonu.

1. Wstęp
Członkostwo Polski w Unii Europejskiej pociąg-

ustawa „Prawo Budowlane” (tekst ujednolicony z 11
lipca 2003 r.).

nie za sobą konieczność harmonizacji krajowych norm

W zakresie wymagań podstawowych istnieje za-

i głównych przepisów technicznych z odpowiednimi

tem już pełna spójność pomiędzy ustawodawstwem

dokumentami państw-członków Unii. Wynika to z dy-

krajowym i europejskim.

rektywy Rady Wspólnot Europejskich nr 89/106/EWG

Dalszym krokiem w kierunku ujednolicenia pod-

z 21 grudnia 1988 r. „…w sprawie ujednolicenia prze-

staw działań technicznych krajów członkowskich jest

pisów prawnych krajów członkowskich dotyczących

harmonizacja dokumentów normalizacyjnych oznacza-

wyrobów budowlanych”, która przyjmuje iż „Państwa

jąca w praktyce akceptację poszczególnych norm opr-

członkowskie ponoszą odpowiedzialność za zapewnie-

acowanych przez europejski komitet normalizacji.

nie iż: obiekty budowlane i inżynierskie na ich tery-

Beton jest podstawowym materiałem konstruk-

torium będą projektowane i wykonywane w sposób,

cyjnym i spośród wszystkich znanych najliczniej sto-

który nie zagraża bezpieczeństwu ludzi, zwierząt do-

sowanym w budownictwie. Harmonizacja krajowej

mowych i mienia uwzględniając przy tym, w interesie

normy betonowej z normą europejską ma zatem pod-

dobra ogólnego, inne wymagania podstawowe”. Tymi

stawowe znaczenie dla, zintegrowanego z europejskim,

podstawowymi wymaganiami są:

procesu projektowania i realizacji konstrukcji budow-

•
•
•
•
•
•

bezpieczeństwo konstrukcji,
bezpieczeństwo pożarowe,
bezpieczeństwo użytkowania,
higiena zdrowia i środowiska,
ochrona przed hałasem,
oszczędność energii i izolacyjność termiczna.

lanych, a w szczególności konstrukcji z betonu.

Konieczność projektowania i budowania obiek-

i zgodność”.

Uwzględniając powyższe Normalizacyjna Komisja Problemowa nr 274 PKN opracowała do powszechnego wdrożenia i przyjęcia jako nowej normy krajowej
normę europejską, która przyjmie nazwę „PN–EN 206.1
Beton – Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja

tów budowlanych w sposób określony w przepisach

W związku z jej bliskim uznaniem jako normy

techniczno-budowlanych i zgodnie z zasadami wiedzy

krajowej celowym będzie krótkie jej przedstawienie,

technicznej, zapewniając przy tym spełnienie wyżej

tym więcej iż różni się ono w sposób zasadniczy od

podanych wymagań podstawowych określa również

obecnej normy PN–88/B–06250 „Beton zwykły”.
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2. Koncepcja nowej normy europejskiej na tle
dotychczasowych polskich norm dla betonu

informacji, które znajdowały najczęstsze zastosowanie w praktyce.

Wszystkie dotychczasowe kolejno wprowadzane

W stosunku do takich generalnie słusznych

krajowe normy dla betonu jako materiału konstruk-

i sprawdzonych zasad prezentowanych również przez

cyjnego charakteryzowały się:

obecnie obowiązującą PN–88/B–06250 koncepcja no-

• zwartością tekstu i możliwie najdalej posuniętą
ścisłością ujęcia normowanych problemów,
• tendencją do całościowego ujmowania normowa-

wej normy jest całkowicie odmienna.
Gdyby przyjąć, że zespół zagadnień, które powinna zawierać norma dla betonu obejmuje sześć
podstawowych sekwencji tematycznych wówczas po-

nych zagadnień,
• uwzględnienia w normie również metodyki badań

równanie ilościowe ich udziału w poszczególnych

podstawowych cech technicznych mieszanki beto-

betonowych normach krajowych i obecnej normie eu-

nowej i betonu,

ropejskiej przedstawia się jak w tablicy 1.

• w miarę możliwości ujęcie w załącznikach takich
Tablica 1
Struktura norm betonowych
Grupa problemowa
Określenia i zdefiniowania

PN–63/B–06250

PN–75/B–06250

PN–88/B–06250

PN–EN/206–1

5%

5%

5%

Metody badań, zasady, instrukcje

50%

30%

50%

—

Zalecenia technologiczno-materiałowe

20%

20%

5%

—

Wymagania i ograniczenia

20%

30%

15%

30%

5%

15%

25%

25%

—

—

20%

Kontrola zgodności
Ocena zgodności

—

To co stanowiło we wszystkich edycjach norm
krajowych około 30% do 50%, to jest: opis metodyki

25%

dzialności pomiędzy zamawiającym, wytwarzającym i wbudowującym beton;

badań, procedury postępowania i dane o sprzęcie cał-

• określa zasady kontroli i kryteria zgodności wy-

kowicie znika z nowej normy, natomiast zostaje prze-

produkowanego betonu jak również warunków je-

niesione do grupy norm metodycznych dotyczących
tylko konkretnych pojedynczych metod badań. Dzięki
temu treść całej niemałej, bo obejmującej aż 79 stron
i 9 załączników (łącznie 101 stron) mogła być skon-

go wytwarzania (personel, sprzęt, urządzenia);
• przyjmuje postanowienia w zakresie zgodności.
Nowa norma precyzuje wymagania i ograniczenia
dotyczące:

centrowana wokół wymagań oraz kontroli i ocen zgod-

• materiałów składowych betonu;

ności z wymaganiami. Takie ukierunkowanie ekspo-

• mieszanki betonowej i betonu;

nuje zatem w szczególny sposób blok problemów,

• składu betonu;

których celem nadrzędnym jest jakość.

• specyfikacji betonu;

3. Układ tematycznych normy PN–EN 206.1
Najogólniej pod względem tematycznym nowa
norma:

• dostaw mieszanki betonowej;
• procedur kontroli produkcji;
• kryteriów i oceny zgodności.
Norma powiązana jest ściśle z normami do pro-

• ustala definicje i symbole stosowane w tekście;

jektowania i realizacji konstrukcji z betonu oraz

• przyjmuje bardzo szeroką klasyfikację ekspozycji

z dwoma grupami norm uzupełniających to jest grupy

środowiskowej betonu, klasyfikację konsystencji

norm materiałowych oraz grupy norm dla metod ba-

oraz klasyfikację wytrzymałości na ściskanie be-

dań. Ogólny schemat tego układu powiązań normo-

tonów zwykłych i lekkich;

wych podaje rys. 1.

• prezentuje wymagania dotyczące składników be-

Istotną zaletą całej konstrukcji nowej normy pol-

tonu, mieszanki betonowej i betonu stwardniałego;

skiej i europejskiej dla betonu jest ujednolicenie na-

• wprowadza jednoznaczność podziału odpowie-

zewnictwa i zdefiniowań oraz całej grupy zagadnień
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metodycznych stosowanych dla betonu w skali euro-

wanego w środowiskach o różnym poziomie agresyw-

pejskiej, jak również jednoznaczność podziału odpo-

ności.

wiedzialności za jakość betonu pomiędzy uczestnika-

Natomiast wprowadzenie odmiennej od obecnie
obowiązującej notacji i klasyfikacji wytrzymałości be-

mi procesu tworzenia konstrukcji z betonu.
Wysoką rangę nadano też w nowej normie pro-

tonów konstrukcyjnych wymagać będzie odpowiedniej

blematyce zapewnienia właściwej trwałości wykony-

harmonizacji normy betonowej z normą konstrukcyjną

wanym konstrukcjom z betonu poprzez przyjęcie od-

PN–B 03264:2002. Bardziej szczegółowe analizy zmian

powiednich ograniczeń materiałowych prowadzących

zawartości normy podano w publikacjach [1] i [2].

do tworzenia optymalnej struktury betonu eksploato-

PN-EN 206.1
BETON. Cześć 1
Wymagania, właściwości,
produkcja i zgodność

PN-B-03264:2002
Konstrukcje betonowe,
żelbetowe i sprężone.
Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN-EN 13670-1
Wykonywanie
konstrukcji betonowych

SKŁADNIKI BETONU

CEMENT

KRUSZYWA

PN-EN 195-1-n
Metody badań
Cementu
PN-EN 197-cz 1i 2
Skład, wymagania
Kryteria i ocena zgodności
Woda zarobowa do betonu
PN-EN 1008

PN-EN 12620 i inne
Kruszywa do betonu
PN-EN 13055 i inne
Kruszywa lekkie
Domieszki do betonu
PN-EN 480
Metody badan
PN-EN 934
Definicje i wymagania

Barwniki
PN-EN 12878:2002

BADANIA BETONU

Popiół lotny
PN-EN 450:1998
Definicje , metody badań,
wymagania i kontrola

jakości

Badania mieszanki betonowej

Badania betonu

PN-EN 12350-1 do 7
Pobieranie próbek

PN-EN 12390-1 do 8
Geometria próbek i norm

Metoda stożka opadowego

Wykonywanie próbek do badań
wytrzymałościowych

Metoda VeBe
Wytrzymałość na ściskanie
Metoda stopnia zagęszczania
Maszyny wytrzymałościowe
Metoda stolika rozpływowego
Wytrzymałość na zginanie
Badanie gęstości betonu
Badanie zawartości powietrza

Wytrzymałość na rozciąganie
przy rozłupywaniu
Wykonywanie próbek do badań
wytrzymałościowych
Głębokość ciśnieniowej penetracji
wody

Rys. 1. Układ powiązania normy dla betonu z normami: konstrukcyjną,
wykonawczą oraz normami materiałowymi i badań betonu
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4. Wnioski i uwagi końcowe

3. Wyjątkowo szeroko i ściśle określony został pro-

1. Nowa norma europejska dla betonu, która jako

blem jednoznaczności podziału odpowiedzialnoś-

norma polska PN–EN 206–1 zostanie wprowadzo-

ci pomiędzy zamawiającym beton, jego producen-

na w bieżącym roku, tak pod względem układu,

tem oraz wbudowującym (wykonawcą) konstruk-

jak i zawartości jest całkowicie odmienna od obec-

cji. Równie szeroko rozbudowany został problem

nie stosowanej normy polskiej PN–88/B–06250.

kontroli jakości, co ma służyć zapewnieniu wy-

Beton zwykły. Zasadnicze różnice polegają na

sokiej jakości betonu, a tym samym zapewnie-

wyłączeniu z normy podstawowej części doty-

niu wyższego bezpieczeństwa konstrukcji betono-

czących metod badań oraz wprowadzeniu ścis-

wych.

łego nazewnictwa i zdefiniowań pojęć jednolitych
dla wszystkich krajów europejskich.

5. Literatura:

2. Bardzo duży nacisk położono w normie na za-

1. Mierzwa J.: Norma PN–EN 206–1 jako nowa norma

pewnienie trwałości betonów wbudowanych w kon-

dla betonu, Materiały konferencyjne „Dni Betonu”

strukcje poprzez unormowanie warunków środo-

Szczyrk 8-10 X 2002 r., ks. konf., ss. 141–157.

wiskowych ich eksploatacji jak również na

2. Mierzwa J., Kon E.: Nowa norma PN–EN 206–

uściślenie odpowiednich dla nich wymagań mate-

1:2003 dotycząca betonu, Inżynieria i Budownic-

riałowych w zakresie składników oraz pośrednio

two 28/2003, ss. 436–440.

struktury wykonywanego betonu.

HARMONISATION INTERNAL STANTARDS FOR CONCRETE WITH
EUROPEAN STANDARDS
Key words: concrete, concrete standard, quality of concrete, durability of concrete, production of concrete

Abstract
New European standard for concrete, that will be introduced in Poland in the current year as the internal
standard PN-EN 206-1, is entirely different from contemporary Polish standards for concrete PN-88/B-06250
in its conception as well as in the framework. New European standard for concrete is an example of the present
worldwide trends in creating and realisation of concrete construction because it emphasizes such questions as
durability, quality of concrete and the quality of its production.

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ NAUKOWO-TECHNICZNĄ
Konferencja Naukowa:
„ZAGADNIENIA STANÓW GRANICZNYCH KONSTRUKCJI STALOWYCH”
22¸23 kwietnia 2004 r., w Krakowie
Organizatorzy:
— Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej
— Sekcja Konstrukcji Metalowych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN,
Politechnika Krakowska – Zakład Podstaw Konstrukcji Inżynierskich
— PZITB Oddział w Krakowie
Tematyka konferencji:
Konferencja będzie połączona z Jubileuszem 50-lecia pracy naukowej i zawodowej
oraz 70-lecia urodzin Prof. dr hab. inż. Zbigniewa Mendery, wieloletniego członka
Krakowskiego Oddziału PZITB, a także byłego wiceprzewodniczącego Oddziału Krakowskiego
Adres Komitetu Organizacyjnego:
Instytut Materiałów i Konstrukcji Budowlanych
Politechnika Krakowska
31-155 KRAKÓW, ul. Warszawska 24
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Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Prof. dr hab. inż. Jacek Śliwiński
http://www.pk.edu.pl
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dr inż. Andrzej Seruga*, mgr inż. Dariusz Faustmann*

Zastosowanie cięgien bezprzyczepnościowych
do eliminacji rys termicznych i skurczowych
w ścianach żelbetowych zbiorników
cylindrycznych
*Instytut Materiałów i Konstrukcji Budowlanych, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska,
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
Słowa kluczowe: zbiorniki żelbetowe, zbiorniki sprężone, cięgna bezprzyczepnościowe, zarysowanie termiczne

Streszczenie
W artykule omówiono problem zarysowania ścian żelbetowych cylindrycznych zbiorników na ciecze w początkowym okresie dojrzewania betonu. Przedstawiono propozycje zapobiegania rysowaniu się młodego betonu poprzez jego sprężenie cięgnami bezprzyczepnościowymi. Stopień sprężenia zależy od wytrzymałości betonu
na ściskanie i rozciąganie po 30 godzinach od chwili wykonania mieszanki betonowej. W szczególnym przypadku istnieje możliwość zastosowania dwustopniowego sprężenia (po 24 godzinach i np. po 40 godzinach)

ciowych. Należą do nich dźwigary mostowe, tunele

1. Wprowadzenie
W betonowych konstrukcjach masywnych w trak-

i zbiorniki.

cie wiązania i dojrzewania betonu powstaje, pod wpły-

Norma PN-B-19701 [3] klasyfikująca cementy

wem działania wewnętrznego źródła ciepła w postaci

produkowane w kraju nie podaje warunków doboru

ciepła hydratacji cementu oraz wymiany ciepła z oto-

cementów do wykonywania betonów. Podstawowym

czeniem, sprzężony układ pól termiczno-wilgotnoś-

kryterium stosowanym w praktyce jest klasa wytrzy-

ciowych wywołujący naprężenia termiczno-skurczowe

małości cementu, podczas gdy bardzo duże znaczenie

[1, 2]. W wyniku działania tych naprężeń w konstruk-

przy doborze właściwego cementu ma znajomość iloś-

cjach pojawiają się rysy, a nawet pęknięcia. W kate-

ci ciepła wydzielanego podczas twardnienia cementu.

gorii masywności, konstrukcje betonowe klasyfikuje się

Ciepło wydzielone w procesie wiązania i twardnienia

–1

wg modułu powierzchniowego m = F/V [m ]. Przez F

cementu powoduje wzrost temperatury betonu.

należy rozumieć powierzchnię zewnętrzną przez którą

Przy małej przewodności cieplnej betonu nastę-

odbywa się wymiana ciepła z otoczeniem, a przez V

puje kumulacja ciepła w betonie, w wyniku czego

objętość betonu w konstrukcji. W elementach o dużej

powstaje różnica temperatur między wnętrzem i po-

masywności m  2 m

wpływ pól termicznych na

wierzchnią zewnętrzną konstrukcji. W przypadku kon-

naprężenia termiczno-skurczowe jest duży, natomiast

strukcji o dużym module powierzchniowym następuje

można pominąć pola wilgotnościowe. W elementach

znaczne rozproszenie ciepła i stosowanie cementów

–1

o małej masywności m > 15 m

–1

wpływ pól termicz-

o dużym cieple twardnienia nie stanowi zagrożenia.

nych na naprężenia termiczno skurczowe można po-

Do konstrukcji masywnych dobierane są cementy o ma-

minąć, natomiast ważną rolę odgrywają pola wilgot-

łym cieple twardnienia, natomiast do realizacji zbior-

nościowe. W przypadku konstrukcji o średniej ma-

ników cylindrycznych z betonu sprężonego mogą być

sywności 2 m < m  15 m

zastosowane wyłącznie cementy portlandzkie o cieple

–1

–1

wpływ pól termicznych

jest niekiedy równoważny wpływowi pól wilgotnoś-

6

twardnienia powyżej 340 J/g [4].
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2. Zarysowanie ścian zbiorników

niczyć odkształcenia pochodzące od samoocieplania

Zarysowanie ścian zbiorników żelbetowych we

się betonu i skurczu twardniejącego betonu, wywo-

wczesnym okresie dojrzewania betonu spowodowane

łujące zarysowanie ściany zbiornika, przez wprowadze-

jest samoocieplaniem i skurczem twardniejącego beto-

nie sprężenia za pomocą splotów przyczepnościowych.

nu (przy wysychaniu betonu). W przypadku zbior-

Młody beton z umiejscowionymi wcześniej splotami

ników o monolitycznym połączeniu ściany z dnem,

ściskany jest po 10 godzinach, niszcząc tym samym

w wyniku różnic odkształceń ściany i fundamentu oraz

pierwotną przyczepność splotów sprężających do be-

w przekroju ściany, powstają naprężenia rozciągające

tonu. Stwierdzono, że stosując deskowania zamknięte

większe od wytrzymałości na rozciąganie młodego be-

od góry można uzyskać w elementach o grubości

tonu i tworzą się rysy. Takie zdarzenia często odnoto-

ściany 0,5 m ustabilizowaną wartość nacisku rzędu

wywane są w przypadku zbiorników prostokątnych jak

1 MPa. W przypadku deskowań otwartych i długich

i cylindrycznych. Godycki-Ćwirko i inni [5], Ajdu-

ścian, plastyczne deformacje młodego betonu w wieku

kiewicz i inni [6] oraz Kuś i Woliński [7, 8] podają

(68) h redukują siłę sprężającą do 5060% wartości

przykłady zarysowania ścian w zbiornikach prosto-

początkowej.

kątnych. Rysy pionowe najczęściej przelotowe o sze-

Lokhorst i Breugel [13] są zdania, że przyjmo-

rokości dochodzącej nawet do 1,70 mm rozmieszczone

wanie różnicy temperatur jako kryterium zarysowania

są w regularnych odstępach i przebiegają od płyty fun-

konstrukcji betonowych we wczesnym okresie dojrze-

damentowej do 2/3 wysokości płyty ściennej, a nawet

wania betonu nie jest w pełni zadowalające między

wyżej w przypadku ścian bardzo niskich rzędu 4,4 m.

innymi z powodu pominięcia stopnia utwierdzenia

We wszystkich omawianych przypadkach ściany były

elementów betonowych. Zaproponowali oni kryterium

silnie zbrojone w kierunku pionowym, natomiast w kie-

wytrzymałościowe, w którym naprężenia termiczne

runku poziomym zbrojenie spełniało minimalny sto-

porównywane są z aktualnie obliczoną wytrzymałością

pień zbrojenia.

betonu na rozciąganie. Przeprowadzone zostały bada-

Kiernożycki i inni [9, 10, 11, 12] opisują miedzy

nia doświadczalne ściany wykonanej na istniejącej pły-

innymi problemy techniczne występujące przy wyko-

cie fundamentowej. Stopień utwierdzenia 0% zdefinio-

nawstwie betonowych budowli masywnych z zastoso-

wano jako swobodę elementu na zginanie i swobodę

waniem technologii wewnętrznego chłodzenia betonu.

odkształceń w kierunku osiowym. Stopień utwierdze-

Ponadto na podstawie wybranych przykładów badań

nia 100% oznacza pełne utwierdzenie zarówno na zgi-

własnych prowadzonych w kraju i za granicą, przed-

nanie jak i odkształcenie w kierunku osiowym. Rozwój

stawili efekty różnych zabiegów technologicznych

wytrzymałości betonu na rozciąganie i naprężeń ter-

mających na celu obniżenie temperatury twardnienia

micznych w środku ściany grubości 0,25 m, w zależ-

betonu. Maksymalne temperatury twardnienia betonu

ności od stopnia utwierdzenia w dnie przedstawiono

zarejestrowane wewnątrz masywnych bloków funda-

na rys. 1.

mentowych wynosiły 6163°C, przy
zastosowaniu cementu marki 35
(q = 290300 J/g) w ilości 350

T [MPa]

kg/m3 mieszanki. W trakcie realizacji powierzchnie betonu zabezpieczono folią PCV i izolacją termiczną w postaci wełny mineralnej o grubości 50 mm.
Kuś i inni [7, 8] przedstawili
oryginalną technologię zapobiegania wczesnemu zarysowaniu ścian
zbiorników żelbetowych prostokątnych za pomocą podłużnego sprężania młodego betonu. Istota tech-

Rys. 1. Rozwój wytrzymałości betonu na rozciąganie i naprężeń termicznych T [MPa]

nologii polega na tym aby ogra-

w osi ściany przy różnych stopniach utwierdzenia w płycie dennej [13]
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beton klasy B35. Wytrzymałość betonu na ściskanie

3. Koncepcja eliminacji rys skurczowych
w ścianach zbiorników cylindrycznych
— na przykładzie zbiorników oczyszczalni
ścieków w Sitkówce – Kielcach

określona na próbkach  15 × 30 cm po 360 dniach
dojrzewania wynosiła 63,5 MPa, natomiast na próbkach 15 × 15 ×15 cm 72,9 MPa. Kontrolne badania na
próbkach 15 × 15 × 15 cm po 4 dniach dojrzewania

3.1. Realizacja zbiorników

wykazały wytrzymałość betonu na ściskanie 39,4 MPa

W ramach rozbudowy oczyszczalni ścieków Si-

co w przeliczeniu na próbkę walcową daje 34,3 MPa.

tkówka – Kielce, rozpoczęto w 1996 roku betonowanie

Betonowanie powłok walcowych wznowiono 9 sierp-

dwóch komór fermentacyjnych o średnicy wewnętrz-

nia po dokonaniu korekty w składzie mieszanki be-

nej 16,0 m i grubości ściany 0,3 m. W powłoce wal-

tonowej. Wytrzymałość betonu na ściskanie (próbki

cowej o wysokości 21,3 m należało wykonać 4 pilastry

 15 × 30 cm ) wynosiła 54,4 MPa, a na rozciąganie

o szerokości 1,8 m i grubości 0,6 m symetrycznie roz-

przez rozłupanie (próbki 15 × 15 × 15 cm) 3,18 MPa

mieszczone na obwodzie zbiornika, umożliwiające kot-

po 360 dniach dojrzewania. Sieczny współczynnik

wienie cięgien sprężających usytuowanych w 75 ob-

sprężystości betonu określony na próbkach  15 × 30

wodach. W dokumentacji technicznej obiektu przewi-

cm wynosił 36170 MPa.

dziano utwierdzenie powłoki walcowej w płycie dennej

W celu przeanalizowania problemu postanowiono

grubości 0,8 m. Powłokę walcową wykonywano w des-

określić rozwój właściwości mechanicznych betonu

kowaniach przestawnych, betonując pasmami obwo-

oraz przebieg zmian średniej temperatury twardnie-

dowymi o wysokości 2 m.

jącego betonu. Wykorzystano w tym celu zależności

Pierwsze pasma powłok zbiorników WKF-2

podane w pracy [11, 12, 14].

i WKF-3 zabetonowano odpowiednio w dniach 16.05

Przyjęto: a = 0,08 porowatość betonu;  = 0,41

i 29.05.1996. Drugie pasmo powłoki zbiornika WKF-2

stosunek w/c; m = 0,048 [1/h] współczynnik wydzie-

zabetonowano 12.06.1996, przy zastosowaniu mieszan-

lania ciepła; E0 = 36170 [MPa] końcowy moduł sprę-

ki betonowej o tej samej recepturze. Temperatura po-

żystości betonu;  = 1,75 [W/m·°K] współczynnik prze-

wietrza podczas betonowania tych pasm wynosiła od-

wodności cieplnej;  = 0,2 współczynnik Poissona;

powiednio 18°C, 18°C i 26°C.

T = 1·10–5 [1/°K] współczynnik rozszerzalności ter-

Po rozdeskowaniu pierwszego pasma powłoki (po

micznej; cb = 0,96 [kJ/kg·°K] ciepło właściwe betonu;

upływie 3 dni), zauważono występowanie rys piono-

b = 2500 [kg/m3] gęstość pozorna betonu; T0 = Tp = 18

wych o szerokości około 0,1 mm rozmieszczonych

[°C] temperatura otoczenia i temperatura początkowa

regularnie na całym obwodzie powłoki walcowej co

betonu; C = 430 [kg] ilość cementu; q = 295 [J/g] ka-

około 1,6÷2,2 m. Rysy te zanikały w pobliżu górnej

loryczność cementu;  = 2 stała relaksacji;  = 0,03 [1/h]

krawędzi zabetonowanego fragmentu powłoki jak

współczynnik relaksacji; w = 5,8 [W/m·°K] współ-

i u dołu na styku z dnem zbiornika. Na wewnętrznej

czynnik odpływu ciepła; h = 0,3 [m] grubość powłoki.

powierzchni stwierdzono więcej rys, a ich rozstaw nie

Na podstawie zależności zawartych w [11] i [12]

pokrywał się z rozstawem rys na powierzchni zew-

można ustalić rozwój wytrzymałości betonu na ścis-

nętrznej. Dokładne obserwacje nie wykazały obecnoś-

kanie, rozciąganie oraz średniej temperatury twardnie-

ci rys przelotowych, natomiast zauważono rysy pio-

jącego betonu w czasie. Wyniki przedstawiono odpo-

nowe na styku pilastrów ze ścianą. W drugim paśmie

wiednio na rys. 2 i 3.

powłoki zbiornika WKF — nie zauważono żadnych

Wzrost temperatury w betonie określono na podstawie poniższej zależności:

rys.
Do wykonania powłoki walcowej zastosowano

 2  (1  k )  hcb b m  q  C 

Ts   w
e
2 w  hcb b m

 cb b
gdzie:
ab 

8


cb  b

;

Bi 

w h
;
2

m



q C  m 
 f (n )  e
  Tp  T0 
2 0  hcb b m 


2 0

cb b d

 T0

n — współczynnik będący rozwiązaniem równania:
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Bi — liczba Biota,

Bi  n  tan n ,

P

h2  m
;
4  ab

2     n2
;
h

0 

Wytrzymałość betonu na ściskanie uzależnioną
od stopnia hydratacji cementu określono z zależności:
f c (t ) 

P— liczba Predwoditielewa;

f ( n ) 

2  sin 2  n
sin 2 n
 n 2  (1 
)
2 n

ułożenia betonu w formie). Na podstawie porównania
wykresów na rysunkach 2 i 3 można stwierdzić, że
istnieje możliwość sterowania stanem naprężeń w fa-

54,4   (t )
,
6 ,3    1,96   (t )

zie początkowej poprzez wywołanie odpowiednich naprężeń ściskających w ścianie zbiornika. Z dokonanej

Stopień hydratacji cementu w czasie:

analizy wynika, że w celu nie dopuszczenia do zary-

 (t )  exp[a  (ln t ) b ] ,

sowania powłoki walcowej można stosować następu-

gdzie:

jące zabiegi:
a = 12,

b = 2,2

Wytrzymałość betonu na rozciągnie uzależniona
jest od wytrzymałości na ściskanie:
f c (t )  4  f c (t )  19

2

f c t (t )  0,042

2,9  f c (t )  7,2

2

W świetle dostępnych informacji [15] można
uznać, że krytyczny przedział czasowy jest pomiędzy

• Odpowiedni dobór mieszanki betonowej poprzez
zastosowanie cementów o małym cieple hydratacji. Należy tu wykluczyć cementy hutnicze z uwagi
na stosowanie cięgien sprężających.
• Obniżenie temperatury masywu betonowego w czasie wiązania cementu poprzez wewnętrzne chłodzenie wodą.

35 a 50 godziną od chwili wykonania zarobu (nie od
a)

b)

Rys. 2. Rozwój wytrzymałości betonu w funkcji czasu: a) na ściskanie, b) na rozciąganie
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Rys. 3. Przebieg zmian temperatury Ts(t) wiążącego betonu w funkcji czasu

3.2. Możliwość eliminacji rys poprzez sprężenie
powłoki cięgnami bezprzyczepnościowymi

x = 1,0 m, obwodowe naprężenia ściskające rzędu 2 MPa
i 1 MPa odpowiednio dla przypadku przegubowego

Z przeprowadzonej analizy wynika, że w celu nie

połączenia ściany z dnem oraz utwierdzenia ściany

dopuszczenia do zarysowania powłoki walcowej na-

w dnie. Zaproponowane rozwiązanie jest w pełni sku-

leży obniżyć naprężenia termiczne w betonie o około

teczne i łatwe w zrealizowaniu, przy zapewnieniu bie-

2÷2,5 MPa. W rozważaniach przyjęto koncepcję pole-

żącej kontroli rozwoju wytrzymałości betonu na ścis-

gającą na wprowadzeniu naprężeń ściskających w po-

kanie i rozciąganie oraz modułu sprężystości.

włoce, przez zastosowanie cięgien
bezprzyczepnościowych w początkowej fazie dojrzewania betonu. Zaletą
takiego rozwiązania jest możliwość
dowolnej regulacji siły sprężającej
w czasie, zależnie od narastającej wytrzymałości betonu na ściskanie.
Na rys 4. przedstawiono przykładowo wpływ sprężenia na naprężenia w ścianie zbiornika. Na wysokości pierwszego pasma powłoki
pomiędzy cięgnami docelowymi, rozmieszczono 8 pojedynczych cięgien
sprężających typu 7  5 mm. Obliczenia statyczne przeprowadzono dla
przypadku powłoki walcowej utwierdzonej w dnie i przegubowo połączonej z dnem, obciążonej kołowosymetrycznymi siłami skupionymi
w kolejności co drugi obwód poczynając od górnej krawędzi powłoki.
Wariantowo przyjęto średnią wartość
siły Pm,0 w cięgnie po stratach doraźnych wynoszącą 50, 100, 150
i 200 kN.
Wprowadzając siłę Pm,0 = 150 kN
można uzyskać na wysokości ściany

10

Rys. 4. Rozkład obwodowych i pionowych naprężeń w powłoce:
a) utwierdzonej w dnie, b) przegubowo połączonej z dnem
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APPLICATION OF UNBONDED TENDONS TO ELIMINATION THE
THERMAL AND SHRINKAGE CRACKING OF REINFORCED
CONCRETE CYLINDRICAL TANK WALLS
Key words: reinforced concrete tanks, prestressed concrete tanks, unbonded tendons, thermal cracking

Abstract
In the paper the problem dealing with the cracking in reinforced concrete cylindrical tanks walls in early ages
are presented. Instead of know technological prevention actions – mechanical contraction of young concrete is
proposed by prestressing with unbonded tendons. Degree of prestressing depends on the compression and
tensile concrete strength after 30 hours from concrete batching. In particular case it is possible to apply the
prestressing in two stages (after 24 and for example 40 hours).
RECENZENT: prof. dr hab. inż. Antoni STACHOWICZ
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Streszczenie
W artykule przedstawiono metody określania wytrzymałości na ściskanie murów ceglanych w obiektach
zabytkowych. Podano propozycję korzystania z normy PN-B-03002:1999 dla oszacowań wytrzymałości murów
historycznych oraz omówiono badania doświadczalne przydatne w diagnostyce konstrukcji murowych. Obok
tradycyjnie stosowanych badań wytrzymałościowych, przedstawiono metody badań nieniszczących, które
umożliwiają ocenę niejednorodności murów, a w niektórych przypadkach ( badania in situ z wykorzystaniem
poduszek ciśnieniowych ) mogą być pomocne do określenia odkształcalności murów i poziomu naprężeń
w konstrukcji.

1. Wprowadzenie

cowanym projektem. W diagnostyce obiektów zabyt-

Ważnym zagadnieniem w pracach związanych

kowych nie należy posługiwać się więc bezpośrednio

z renowacją oraz modernizacją obiektów zabytkowych

wartościami wytrzymałości murów ceglanych określo-

jest ocena jakości materiałów w istniejącej konstrukcji.

nymi na podstawie zależności przyjętych w [1].

W obiektach o konstrukcji murowej istotnym pro-

Modyfikacja wartości normowych, które traktować

blemem jest oszacowanie wytrzymałości murów na

można jako wartości porównawcze, powinna uwzględ-

ściskanie. Ponieważ z reguły brak jest informacji

niać redukcje wytrzymałości na ściskanie muru ze

technicznych dotyczących wznoszenia i kolejnych mo-

względu na długotrwałe działanie obciążenia, specyfi-

dernizacji budowli, ocena wytrzymałości murów opie-

kę struktury murów historycznych (np. większą gru-

ra się przede wszystkim na wynikach aktualnych ba-

bość spoin w stosunku do konstrukcji współczesnych),

dań konstrukcji. Zakres i metodyka badań powinny

własności materiałów stosowanych w przeszłości oraz

być tak dobrane, aby umożliwić optymalna ocenę

stan techniczny konstrukcji. Biorąc pod uwagę war-

z dokładnością wymaganą w praktyce budowlanej.

tości średnie wytrzymałości murów na ściskanie moż-

Niniejszy artykuł dotyczy metod określania wy-

na zapisać:
*
f mean
   f mean

trzymałości na ściskanie murów ceglanych na zaprawach wapiennych, których wykonanie (sposób przewiązania spoin, regularność struktury wewnętrznej)
pozwala na przyjęcie założenia o homogenizacji.

2. Zalecenia normowe
Aktualnie obowiązująca w Polsce norma dla kon-

(1)

gdzie:
*
f mean
– wytrzymałość na ściskanie muru w obiek-

cie zabytkowym,
fmean – wytrzymałość na ściskanie muru określona z zależności normowych,

 – współczynnik redukcyjny.

strukcji murowych PN-B-03002:1999[1] jest zgodna

Porównanie wartości fmean określonych na podsta-

z zasadami projektu normy europejskiej EC6V[2]. Usta-

wie normy polskiej PN–B–03002:1999 [1] i niemiec-

lenia podane w [1] odnoszą się do konstrukcji, które

kiej DIN 1053 T.1.(11.1996) [3] dla murów ceglanych

mają być realizowane w przyszłości zgodnie z opra-

na zaprawach wapiennych przedstawiono na rys.1.

12

CZASOPISMO TECHNICZNE

fmean [MPa]
3,5
3
2,5

wg PN
wg DIN
wg 2)

2
1,5
1
0,5
0
0
0

5
6,1

10
12,1

15
18,2

fB [MPa]
fb [MPa]

20
25,3

Rys.1. Porównanie wytrzymałości murów na zaprawach wapiennych wg [1] i [3]
(wartości charakterystycznej wytrzymałości murów (fk) przeliczono na wartości średnie (fmean) stosując
współczynnik 1,25; fB , fb – wytrzymałości na ściskanie cegieł — objaśnienia szczegółowe w rozdz. 3)

Norma niemiecka [3] pomija wpływ wytrzyma-

fragmentów murów o wysokości 5 warstw cegieł wy-

łości zapraw wapiennych na wytrzymałość murów.

ciętych ze ścian budynków dziewiętnastowiecznych.

Według [1] wpływ ten może być pominięty jeżeli

Wytrzymałość tych murów była o około 10% mniejsza

wytrzymałość zaprawy na ściskanie jest mniejsza od

niż określona na podstawie zaleceń normy niemieckiej

1,0MPa. W obiektach zabytkowych wytrzymałość za-

[3]. Wpływ grubości spoin na wytrzymałość muru

praw wapiennych np. z rozdrobnioną ceramiką może

analizowano w pracach [7], [8]. Zmniejszenie współ-

być większa niż 1,0MPa. Dla takich murów wartość

czynnika

porównawczą fmean można ustalić stosując zależność

wspornych w murach ceglanych jest większa niż

potęgową podaną w [1], zmodyfikowaną z uwagi na

15mm. Wartość współczynnika

redukcję wytrzymałości dla murów ze spoinami po-

dywidualnie dla danej konstrukcji murowej. Wartość

dłużnymi oraz specyfikę zapraw wapiennych. Propo-

 nie powinna być większa niż 0.8.

nuje się zależność w postaci:

f mean  0,4 f

 należy przewidzieć, gdy grubość spoin
 należy ustalać in-

Norma PN–B–03002:1999 [1] oparta ma me0 ,65
b

f

0 , 25
m

(2)

gdzie:
fb – znormalizowana wytrzymałość na
ściskanie cegieł,
fm – wytrzymałość na ściskanie zaprawy.
Wartości fmean określone ze wzoru (2) dla fm=1,0 MPa
są bardzo bliskie zalecanym w [3] – rys.1. Dobrą zgodność wyników (różnice do 20%) uzyskuje się również
z porównania wartości fmean ze wzoru (2) z obliczonymi na podstawie wzoru L. J. Oniszczyka, który był
w przeszłości tradycyjnie stosowany w naszym kraju
dla określenia wytrzymałości na ściskanie murów (patrz
norma PN-67/B-03002 [4]).
Trudnym problemem w analizie wytrzymałości
murów ceglanych w obiektach zabytkowych jest oszacowanie współczynnika redukcyjnego

 . W bada-

niach filarów ceglanych, których wyniki podano w pracy [5] uzyskano 20% redukcję wytrzymałości na

todzie częściowych współczynników bezpieczeństwa
podaje wzory do określania wytrzymałości charakterystycznej murów (fk) oraz wartości współczynników
materiałowych (m). W przypadku konstrukcji zabytkowych wyniki badań umożliwiają z reguły jedynie
przybliżoną ocenę wytrzymałości średniej muru. B. Lewicki w pracy [9] proponuje posługiwać się w diagnostyce budowli zabytkowych globalnym współczynnikiem bezpieczeństwa materiału (*m0), którego wartość nie może być mniejsza niż (fk/fmean)m. Po przyjęciu fk/fmean = 1,25, m = 2,5 (zgodnie z [1]) wartość
globalnego współczynnika bezpieczeństwa materiału
wynosi *m0 > 3,125 Wartość *m0 zależy od stopnia
jednorodności muru, jakości jego wykonania oraz jakości jego komponentów. Pomocne w ustaleniu współczynnika *m0 są badania doświadczalne omawiane
w następnych rozdziałach artykułu.

3. Badania wytrzymałości cegieł i zaprawy

ściskanie ze względu na długotrwałe działanie obcią-

Badania, których celem jest określenie wytrzyma-

żenia. W pracy [6] przedstawiono rezultaty badań

łości cegieł i zaprawy, przeprowadza się z reguły na
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próbkach materiałów pobranych z konstrukcji. Wy-

umożliwiających odniesienie wytrzymałości określo-

trzymałość na ściskanie cegieł należy określać zgodnie

nych na próbkach rdzeniowych do znormalizowanej

z normą PN–EN 772–1:2001 [10] i odnosić do wytrzy-

wytrzymałości na ściskanie cegieł.

małości znormalizowanej (fb), wyznaczanej ze wzoru:

f b  w    f B

(3)

w którym:

Trudniejsze i obarczone z reguły większym błędem są badania zapraw wapiennych. Na własności zaprawy w spoinie muru mają wpływ nie tylko czynniki

fB – wytrzymałość średnia elementu
murowego (cegieł),

w – współczynnik uwzględniający stan
wilgotności,

związane z jej składem i sposobem przygotowania lecz
również czynniki środowiska w jakich konstrukcja
pracowała niejednokrotnie przez setki lat jej użytkowania. W Niemczech wytrzymałość zaprawy w spo-

 – współczynnik kształtu (dla cegieł
65x120x250mm =0,81).

inie (fm,sp) zaleca się określać na próbkach wyciętych
z muru, których wysokość odpowiada grubości spoiny

Jeżeli badania przeprowadzono na próbkach wy-

wspornej. Analiza wyników badań podanych w lite-

konanych z połówek cegieł połączonych zaprawą ce-

raturze wskazuje [11], [12], że wycięcie próbek ze

mentową, to wytrzymałość określoną tym sposobem

spoin jest możliwe, gdy wytrzymałość zaprawy jest

(fB ) należy przeliczyć stosując współczynnik korek-

większa niż 0,3MPa. Dla bezpiecznego oszacowania

cyjny równy 1,5 (fB =1,5fB ).

wytrzymałości muru w [12] proponuje się przyjąć

Pobieranie całych cegieł z konstrukcji niejednokrotnie jest utrudnione i rzadko może odbywać się
z innych rejonów muru niż powierzchniowe. Dodatkowo postać zniszczenia próbek ceglanych wykonanych i badanych według PN jest odmienna niż w mu-

fm = 0,5fm,sp.

4. Badania elementów próbnych muru
wyciętych z istniejącej konstrukcji
Ze względu na znaczne koszty i trudności przy

rze. Wytrzymałości na ściskanie cegieł określonej

pobieraniu,

transporcie

i

testowaniu

elementów

zgodnie z [10] nie należy więc utożsamiać z wytrzy-

próbnych wycinanych z muru, badania takie prowadzi

małością cegieł w murze, natomiast może być trak-

się zwykle w przypadkach, gdy konieczna jest większa

towana jako wartość porównawcza.

dokładność przy szacowaniu wytrzymałości muru na

Obecnie coraz częściej pobiera się próbki cegieł

ściskanie. W przypadku obiektów zabytkowych jeżeli

z wykorzystaniem wiertnic. Średnica próbek wynosi

dopuszcza się naruszenie historycznej struktury,

zwykle około 50mm. Próbki takie mogą być, po

próbki z muru pobiera się z wykorzystaniem wiertnic.

oszlifowaniu powierzchni dociskowych, badane bez-

Odwierty wykonuje się w kierunku prostopadłym do

pośrednio na ściskanie lub na rozciąganie przy roz-

lica muru (rys.2a) lub, jeżeli jest to możliwe, w

łupywaniu. Aktualnie zbyt mało jest wyników badań

płaszczyźnie ściany (rys.2b).

a)

b)

Rys.2. Próbki rdzeniowe wycinane z muru z wykorzystaniem wiertnic
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Jeżeli próbki pobrane zostały w kierunku prosto-

jednorodności muru, w tym obszarów najbardziej

padłym do lica ściany, określenie wytrzymałości na

zniszczonych, zmian rodzajów materiałów, struktury

ściskanie wymaga zastosowania odpowiednich głowic

oraz pustek wewnątrz muru [16], [17], [18]. Ważną ro-

dociskowych.

lę pełnią analizy chemiczne, które dostarczają niezbęd-

Metody badania walcowych próbek muru wycię-

nych informacji np. na temat składu zapraw zasto-

tych z konstrukcji podano [13], [14]. W pracy [13] na

sowanych w konstrukcji, stopnia skażenia materiałów

podstawie badań 130 próbek walcowych obciążanych

murowych szkodliwymi dla konstrukcji związkami

prostopadle do tworzącej, zaproponowano zależność

chemicznymi.

pomiędzy wytrzymałością określoną na próbce wal

Podejmowane są próby oceny wytrzymałości ce-

cowej ( f mean ) a wytrzymałością na ściskanie muru

w postaci: f mean  0,83 f mean
. Wartość porównawcza

gieł i zaprawy z wykorzystaniem sklerometru Schmid-

fmean określana była na niewielkich elementach prób-

wytrzymałości zaprawy w spoinie muru ceglanego za

nych muru wykonanych w warunkach laboratoryjnych.

pomocą zmodyfikowanego sklerometru, w którym za-

W badaniach konstrukcji zabytkowych znacznie

miast liczby odbicia rejestruje się głębokość penetracji

trudniej jest ocenić wartość współczynnika korelacji

odpowiednich nakładek głowicowych. Analizują wy-

 f

*
mean

*
mean

. Z.Janowski w [15] proponuje przy
/f
określaniu wytrzymałości murów na podstawie badań
próbek rdzeniowych uwzględniać wpływ stanu technicznego konstrukcji. Na wartość współczynnika korelacji  mają wpływ także: grubość muru, efekty oddziaływań długotrwałych, proces odciążenia próbek
rdzeniowych podczas ich pobierania. Do czasu przeprowadzenia szerszych badań eksperymentalnych proponuje się przyjmować <0,6.

ta [6], [17], [19]. W pracy [19] podano metodę oceny

niki badań sklerometrycznych cegieł i zaprawy można
stwierdzić, że badania te mogą być wykorzystane do
określenia niejednorodności materiałów w konstrukcji,
natomiast ich przydatność do oceny wytrzymałości
materiałów w murze jest dyskusyjna. Oszacowanie
wytrzymałości zaprawy przez pomiar energii potrzebnej do wprowadzenia wiertła w spoinę lub cegłę na
określoną głębokość zaproponowano w [20]. Podobnie
jak badania sklerometryczne metoda ta w odniesieniu
do konstrukcji w obiektach zabytkowych ma raczej

5. Badania nieniszczące

ograniczone zastosowanie, gdyż badania przeprowa-

Ze względu na minimalną inwazyjność w zabytkową strukturę, badania nieniszczące są przydat-

dzane są na warstwach powierzchniowych muru, z reguły najbardziej zniszczonych.

ne w diagnostyce obiektów zabytkowych. Aparaturę

Dane dotyczące odkształcalności muru i poziomu

ultradźwiękową, radiologiczną, elektromagnetyczną sto-

naprężeń można uzyskać w badaniach in situ stosując

suje się przede wszystkim do określenia stopnia nie-

poduszki ciśnieniowe (flat-jack) — rys. 3.

(1)
(2)

(2)

(1)

(1)

określanie poziomu naprężeń w murze

badania odkształcalności muru

Rys.3 Badania muru in situ z wykorzystaniem poduszek ciśnieniowych
Etapy badań: założenie baz pomiarowych (2), usunięcie zaprawy ze spoin wspornych (odciążenie fragmentu muru), ułożenie
w spoinach poduszek ciśnieniowych (1) i ich dopasowanie, obciążanie muru (stopniowe zwiększanie ciśnienia
w poduszkach ). W trakcie badań pomiar przemieszczeń.
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Badania zabytkowych konstrukcji murowych z wykorzystaniem poduszek ciśnieniowych przedstawiono
w pracy [21]. W Polsce badania laboratoryjne prowadzono w Instytucie Techniki Budowlanej w Warsza-

4. PN-67/B-03002 Konstrukcje murowe z cegły —
Obliczenia statyczne i projektowanie.
5. Hierl J.; Rasch Ch.: Die Dauerstandfestigkeit von
Mauerwerk, Berichte aus der Bauforschung 1973.

wie [22] oceniając dokładność metody na 10–15%.

6. Schrank R.: Materialeigenschaften historischen Zie-

Tak duża dokładność nie jest z reguły możliwa w ba-

gelmauerwerks im Hinblick auf Tragfähigkeits-

daniach zabytkowych konstrukcji murowych. W litera-

berechnungen am Beispiel der Leipziger Bund-

turze sygnalizuje się błędy pomiaru na poziomie 30%.

wand, Mauerwerk H.6/2002.

Pomiar wytrzymałości muru tą metodą wydaje się pro-

7. Francis A.J.; Hormann C.B.; Jerrems L.E.: The

blematyczny, natomiast metoda ta może być trakto-

effect of joint thickness and other factors on the

wana do oceny poziomu ewentualnego dociążenia mu-

compressive strength of brickwork, Proceedings of

ru (obciążenie próbne).

the 2. International Brick Masonry Conference,

6. Wnioski

England 1970.
8. Janowski Z.;Matysek P.: Analiza nośności i od-

W artykule przedstawiono metody określania wy-

kształcalności murów z uwagi na wymagania kon-

trzymałości na ściskanie murów w obiektach zabyt-

strukcyjne, Materiały XLIII Konferencji Naukowej

kowych. Badania komponentów muru oraz próbek

KILIW PAN i KN PZITB, Krynica 1997.

muru wyciętych z istniejącej konstrukcji można wy-

9. Lewicki B.: Ocena bezpieczeństwa konstrukcji bu-

korzystać do oceny wytrzymałości muru, pod warun-

dynków zabytkowych w świetle przepisów i usta-

kiem uwzględnienia współczynników korekcyjnych ze

leń normowych, Materiały V Konferencji Nauko-

względu na rodzaj próbki, metodę jej pobierania i tes-

wo-Technicznej REW.-INŻ., Kraków 2000.

towania w laboratorium. Z uwagi na niewielką liczbę
badań porównawczych oraz fakt, że badania odbywają

10. PN-EN 772-1:2001 Metody badań elementów murowych — Określenie wytrzymałości na ściskanie.

się na próbkach „odciążonych” oszacowania wytrzy-

11. Wenzel F.: Mauerwerksinstandsetzung bei histo-

małości muru prowadzone w powyższy sposób mogą

risch bedeutsamen Bauwerken, Mauerwerk-Ka-

być obarczone sporym błędem. Podana w artykule pro-

lender 1995.

pozycja korzystania z normy PN–B–03002:1999 dla

12. Schubert P.: Beurteilung der Druckfestigkeit von

określenia wytrzymałości muru na podstawie badań

ausgeführtem Mauerwerk aus künstlichen Steinen

cegieł i zaprawy jest przydatna do wstępnych osza-

und Natursteinen, Mauerwerk-Kalender 1995.

cowań. Przy ocenie wytrzymałości muru na ściskanie

13. Wittig W.: Experimentelle und theoretische Un-

należy brać pod uwagę wyniki badań stopnia niejed-

tersuchungen zur Zuverlässigkeit von Mauerwerk,

norodności muru (badania metodami nieniszczącymi)

Bautechnik H.8/1988.

oraz stan techniczny konstrukcji. Istotne w analizie

14. Karczmarczyk S.; Mierzwa J.: Ocena wytrzyma-

konstrukcji dane dotyczące odkształcalności murów

łości muru na podstawie badań próbek rdzenio-

oraz poziomu naprężeń uzyskuje się w badaniach in

wych, Materiały V Konferencji Naukowo-Tech-

situ z wykorzystaniem poduszek ciśnieniowych (flat-

nicznej REW-INŻ., Kraków 1998.

jack). W obiektach zabytkowych ocena wytrzymałości
murów wymaga badań kompleksowych.
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ESTIMATION OF MASONRY STRENGTH IN HISTORICAL BUILDINGS
Key words: masonry, brick, compressive strength, tests, non-destructive tests

Abstract
The paper presents methods for estimating the compressive strength of masonry in historical buildings. The
proposal has been given as to the use of Polish Code PN-B-03002:1999 for the estimation of historical
masonry strength and tests to be applied for masonry structures diagnosis have been described. Beside
traditionally used strength tests, there have been presented non-destructive tests that make it possible to
estimate walls heterogeneity and in some cases (in situ tests with application of flat-jacks) may also be helpful
for determination of masonry deformability as well as stress level in the structure.
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przesłanie referatów + wniesienie opłaty:
przesłanie komunikatu nr 2 i programu Kongresu:

Koszt uczestnictwa:

Adres Komitetu Organizacyjnego:
Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Automatyki E-3
Politechnika Krakowska
31-155 KRAKÓW, ul. Warszawska 24
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do 28.02.2004 r.
do 19.03.2004 r.
do 20.04.2004 r.

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego:
Dr inż. Anna Romańska (e-mail: aromans@usk.pk.edu.pl)
tel.: (0-prefix-12) 628 26 22; 628 25 74; 628 26 54
http://www.pk.edu.pl/inbus_2004
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dr inż. Lucyna Domagała*, dr inż. Maciej Urban*

Betony samozagęszczalne — poszerzenie
możliwości technologii betonu
*Zakład Technologii Betonu, Instytut Materiałów i Konstrukcji Budowlanych, Wydział Inżynierii Lądowej,
Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
Słowa kluczowe: beton samozagęszczalny (BSZ), beton lekki samozagęszczalny (LBSZ), kryteria
samozagęszczalności, kryteria doboru składników BSZ, miary konsystencji BSZ

Streszczenie
W artykule przedstawiono metodykę projektowania i właściwości betonów samozagęszczal-nych (BSZ) na
kruszywach normalnej gęstości i lekkich. W szczególności omówiono kryteria samozagęszczalności, kryteria
doboru składników do BSZ oraz podstawowe właściwości betonu stwardniałego.

1. Wstęp

2. Ocena samozagęszczalności

Występujący od początku lat 80-tych szybki roz-

Ocena samozagęszczalności betonu jest procesem

wój chemii budowlanej doprowadził do upowszech-

bardzo złożonym, gdyż musi się spełnić cały szereg

nienia się domieszek do betonu. Dzięki temu w chwili

opisanych niżej wymagań, nie zawsze łatwych do

obecnej niemal nie wykonuje się już betonów towa-

równoczesnego spełnienia. Jako że część z opisanych

rowych bez domieszek upłynniających. Zastosowanie

kryteriów częściowo się pokrywa, w praktyce podczas

tych domieszek doprowadziło z kolei do uzyskania

projektowania mieszanek wykonuje się na ogół 3 – 5

stabilnych betonów o wysokiej płynności. Ułatwiło to

różnych testów.

znacznie proces zagęszczania mieszanki betonowej na
budowie i umożliwiło uzyskiwanie konstrukcji o wy-

2.1. Kryterium płynności

sokiej jakości przy zmniejszonym nakładzie pracy.

Mieszanka BSZ musi płynąć pod własnym cięża-

Naturalnym ciągiem dalszym było postawienie pyta-

rem bez przeszkód i przyblokowań. Najczęściej przyj-

nia, czy możliwe jest uzyskanie mieszanek betono-

muje się, że kryterium to jest spełnione, jeżeli średnica

wych nie wymagających w ogóle prowadzenia procesu

swobodnego rozpływu standardowego stożka zawiera

zagęszczania. W r. 1988 Okamura i Ozawa uzyskali

się w granicach od 55 do 75 cm [3], rys. 1.

pierwsze betony posiadające taką właściwość, nazwane betonami samozagęszczalnymi (Self-Compacting
Concrete) [1]. W chwili obecnej betony samozagęszczalne (BSZ) wyszły już z fazy prób i badań laboratoryjnych i są coraz częściej stosowane w praktyce
inżynierskiej. Wg [1] czas wykonania mostu AkashiKaikyio dzięki zastosowaniu BSZ został skrócony
o kilka miesięcy. Oprócz tego okazuje się, że przy masowej produkcji BSZ zyski w robociźnie i czasie wykonania konstrukcji są na tyle duże, iż, wg niektórych
prognoz [2], w Japonii do 2005 r połowa betonów
towarowych będzie wykonywana właśnie w tej technologii.
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Rys.1. Rozpływ stożka 72 cm — samozagęszczalny beton
lekki (LBSZ)
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2.2 Kryterium stabilności (segregacji)

Na placku ocenia się wizualnie, czy nie ma podcieku

Kryterium to gwarantuje nie dopuszczenie do se-

mleczka cementowego na jego krawędzi oraz czy kru-

gregacji składników w czasie transportu i układania

szywo grube jest rozmieszczone równomiernie na całej

mieszanki oraz samosegregacji mieszanki po jej uło-

jego powierzchni (rys. 3). W teście GTM ilość za-

żeniu w formie. Spełnienie tego kryterium sprawdzać

prawy, która przeszła przez sito 5 mm w czasie 2 min

można za pomocą czterech testów: obserwacji wyglą-

od wlania na nie mieszanki powinna mieścić się w gra-

du placka powstałego po badaniu rozpływu stożka [4],

nicach 5 – 15%. W L-box bada się z kolei różnicę

sprawdzenia, czy mieszanka nie ma tendencji do se-

w wysokości mieszanki przy prętach (H1) i na końcu

gregacji w czasie przepływu przez układ prętów pio-

skrzynki (H2). Wynik prawidłowy to H2/H1 > 0,8. Wa-

nowych (L-box [4], rys. 2), sprawdzenia, czy zaprawa

lec  15/30 rozłupuje się po stwardnieniu i sprawdza

nie oddziela się od kruszywa grubego na sicie o boku

na jaką głębokość opadło drugie od góry widoczne na

5 mm (GTM test [4]) oraz sprawdzenia, czy nie na-

przełomie ziarno kruszywa najgrubszej frakcji. Mie-

stąpi segregacja składników po ułożeniu mieszanki

szankę uznaje się za zaprojektowaną prawidłowo jeżeli

w walcu  15/30 (badana po jego stwardnieniu) [3].

wielkość ta jest mniejsza od 5 mm (rys. 4).

Rys. 2. L-box

Rys. 3. Prawidłowy wygląd placka z LBSZ (szczegóły z rys. 1)

Rys. 4. Przełom walca z BSZ o prawidłowych wielkościach raków i sedymetacji
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a)

b)
Rys. 5. V- funnele (a – do mieszanek betonowych, b – do zapraw)

2.3. Kryterium samoodpowietrzenia

minującym efekcie sterycznym. SP te, jako że są to

Kryterium to określa, czy mieszanka ma zdolność

wodorozcieńczalne żywice o bardzo wysokim stopniu

do samorzutnego pozbycia się wszystkich dużych pę-

polimeryzacji, często wpływają także w znaczącym

cherzyków powietrza pod wpływem działania jedynie

stopniu na lepkość mieszanki betonowej [5]. Oprócz

siły wyporu tych pęcherzyków. Cechę tą sprawdza się

tego można stosować także specjalistyczne (pozanor-

na przełomie walca  15/30. Prawidłowy wynik to brak

mowe) domieszki lepkościotwórcze (VMA – Viscosity

pęcherzyków powietrza o średnicy pow. 3 mm [3], rys. 4.

Modyfing Agents) [4, 6]. Dzięki temu w pewnych

2.4. Kryterium lepkości

(dość nielicznych) przypadkach udaje się uzyskać BSZ
różniący się od odpowiadającego mu tradycyjnego tyl-

Lepkość odpowiada za stabilność mieszanki oraz

ko dawką domieszki. Sytuacje takie mogą mieć oczy-

za jej pompowalność. Za mała lepkość powoduje se-

wiście tylko i wyłącznie miejsce w przypadku betono-

dymentację kruszywa podczas pompowania i wlewa-

wania elementów o bardzo niskim stopniu zbrojenia

nia mieszanki do formy, a za duża — brak samood-

lub przy jego braku. W typowej konstrukcji, aby nie

powietrzenia oraz blokowanie przepływu mieszanki

dopuścić do zablokowania się kruszywa na prętach

podczas pompowania. Sprawdza się ją w wypływo-

zbrojeniowych (test L-box), ilość kruszywa grubego

mierzach zwanych V-funnel (rys. 5a) i Orimet lub na

oraz jego dmax musi być znacznie niższa niż w betonie

rozpływie stożka (mierzy się czas t50 do osiągnięcia

tradycyjnym. Punkt piaskowy mieszanek na ogół prze-

rozpływu 50 cm) [4]. Czas wypływu z V-funnela po-

kracza 40%, a dmax  20 mm (z wyjątkiem konstrukcji

winien wynosić pomiędzy 5 a 12 s, z Orimetu do 5 s,

masywnych, gdzie dmax  40 mm) [1]. Powoduje to ob-

a t50 — 2 do 5 s.

niżenie szczelności stosu okruchowego kruszywa, a co

3. Podstawowe cechy betonów
samozagęszczalnych na kruszywie zwykłym
3.1. Składniki mieszanek i ich wzajemne proporcje

za tym idzie konieczność znacznego zwiększenia ilości
spoiwa (najczęściej do poziomu 360 – 420 dm3/m3)
[7]. Aby ograniczyć zużycie cementu, spoiwo uzupełnia się o znaczne ilości dodatków mineralnych (nawet
do poziomu 1:1 z cementem). Można stosować wszyst-

BSZ wykonuje się z tych samych składników, co

kie dodatki dopuszczone do stosowania w betonie,

betony tradycyjne. Różnią się tylko ich wzajemne pro-

jednakże z zastrzeżeniem, aby przy dużej ich ilości

porcje. Kluczem do osiągnięcia samozagęszczalności

stosować cementy CEM I. Jeżeli chodzi o skład spo-

jest zastosowanie odpowiedniego superplastyfikatora

iwa, to przyjmuje się najczęściej, że W/S powinno

(SP). W przypadku tego typu betonów możliwe jest

zawierać się w granicach od 0,3 do 0,4. Ilość wody

użycie właściwie tylko SP najnowszej generacji o do-

w mieszankach BSZ jest w przeciętnie nieco wyższa
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niż w betonach tradycyjnych, z tym, że nie zaleca się

pod uwagę możliwość wzrostu wytrzymałości betonu

przekraczać ilości 200 kg/m [4]. Stosownie do po-

na skutek zastosowania dużych dawek SP [8]. Otrzy-

trzeb można oczywiście stosować również inne do-

mywanie betonów klas B20 – 30 jest jednak możliwe

mieszki specjalistyczne (np. napowietrzające lub opóź-

w przypadku użycia mączek kamiennych [2, 6].

3

niające wiązanie). Trzeba jednak uważać na kompaty-

Moduł sprężystości [9] oraz wytrzymałość na roz-

bilność składników spoiwa, gdyż polikarboksylowe SP

ciąganie [8] BSZ są na ogół nieco niższe niż w betonie

w niektórych konfiguracjach materiałowych mogą stwa-

tradycyjnym ze względu na obniżoną ilość kruszywa

rzać problemy np. z ilością powietrza lub czasem

grubego. Zwiększona ilość spoiwa powoduje ponadto

utrzymania konsystencji [3], a należy tutaj zaznaczyć,

relatywne zwiększenie kruchości matrycy.

że w BSZ nie stosuje się redozowania SP na budowie.

Mrozoodporność BSZ jest na ogół bardzo wysoka, co wynika ze szczelnej struktury spoiwa oraz z lek-

3.2. Metodyka projektowania BSZ
W celu zaprojektowania mieszanek BSZ najczęściej wykorzystuje się dwa podejścia:
1) modyfikacja mieszanek tradycyjnych poprzez
zastosowanie sterycznego SP i VMA,

ko napowietrzających właściwości używanych SP.
Mieszanki składające się na serię badawczą raportowaną w [5] i [8] przebadano także pod kątem napowietrzenia i uzyskano wyniki w granicach 2,5 – 4,5%.
Na dwóch spośród tych betonów wykonano 150 cykli

2) etapowe projektowanie składu ze zwiększoną

zamrażania i odmrażania metodą zwykłą i zaobserwo-

ilością spoiwa (tj. z wykorzystaniem steryczne-

wano jedynie 0,7 i 1,1% straty masy [8]. Tym niemniej

go SP i dodatku mineralnego).

aby uzyskać odporność takiego betonu na działanie so-

Pierwsze z nich polega na dobieraniu metodą prób

li odladzających należy go dodatkowo napowietrzyć [2].

i błędów optymalnych ilości domieszek. Jest to metoda

Ze względu na dużą szczelność mikrostruktury

wymagająca na ogół dużej ilości prób [6]. Etapowe

BSZ należy oczekiwać, że ich trwałość powinna być

projektowanie składu mieszanki polega z kolei na

wysoka. Wycinkowe badania dotyczące karbonatyzac-

wstępnym przyjęciu proporcji składników, a następnie

ji (raportowane w [2]) wskazują, że tak jest w istocie.

optymalizacji składu, kolejno: spoiwa, zaprawy i mie-

Spotkać można w literaturze doniesienia mówiące

szanki betonowej. Metod tego typu istnieje kilka [6, 7].

o uzyskaniu zarówno niskiego, jak i wysokiego skur-

Niemal wszystkie opierają się na tzw. metodzie ja-

czu. Oczywiście nie podlega wątpliwości, że przecięt-

pońskiej [1, 7]. Różnice pomiędzy metodami polegają

na wartość oczekiwana skurczu BSZ będzie przy za-

przede wszystkim na nieco innych założeniach wstęp-

danym W/S nieco wyższa ze względu na zwiększoną

nych co do proporcji składników [7]. Do optymalizacji

ilość wody [9]. Zastosowanie dużej ilości mączek wa-

składu spoiwa i zaprawy wykorzystuje się rozpływ

piennych pozwala jednakże na uzyskanie betonów

stożka do zapraw i mały V-funnel [4] (rys. 5b) lub

niskoskurczowych [10].

reometry rotacyjne.
3.3. Własności betonu stwardniałego
BSZ mogą mieć bardzo różnorodne właściwości
w zależności od zastosowanej kombinacji materiało-

4. Samozagęszczalne lekkie betony
kruszywowe
4.1. Charakterystyka lekkich betonów

wej. Generalnie rzecz biorąc betony zaprojektowane

kruszywowych

przy użyciu VMA mają podobne właściwości jak be-

Szeroki asortyment kruszyw lekkich dostępnych

ton wyjściowy, a własności betonów z dodatkami za-

na rynku umożliwia kształtowanie właściwości beto-

leżą w głównej mierze od efektu jaki wywołuje w nich

nów lekkich o bardzo zróżnicowanych charakterysty-

kombinacja SP – dodatek.

kach, od betonów izolacyjnych po betony konstruk-

Liczne doświadczenia pokazują, że najłatwiej jest

cyjne wysokich wytrzymałości, nawet do 100 MPa.

uzyskać betony średnich i wyższych wytrzymałości

Lekkie betony kruszywowe stosuje się zatem do wy-

[np. 2, 5, 8], najtrudniej zaś betony klas niskich [6].

konywania zarówno drobnowymiarowych i wielko-

Wynika to z dużej ilości spoiwa i jego szczelności po

wymiarowych elementów prefabrykowanych (bloczki,

stwardnieniu oraz z faktu, że większość stosowanych

dyle, nadproża, belki, pustaki oraz płyty ścienne i stro-

dodatków jest aktywna chemicznie. Należy także brać

powe itp.) jak i konstrukcji monolitycznych (budynki
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o konstrukcjach szkieletowych i powłokowych, mosty,

modyfikacji składów betonów lekkich przewidzianych

tunele, wiadukty autostrad, platformy wiertnicze, zbior-

do zagęszczania. Dobór odpowiedniego stosu okru-

niki na paliwa płynne, konstrukcje kriogeniczne, czy

chowego do lekkich betonów kruszywowych pod ką-

nawet zewnętrzne płaszcze obudów reaktorów jądro-

tem ich samozagęszczalności nie stanowi problemu.

wych) [11]. Do najistotniejszych zalet lekkich be-

Stosowane bowiem do betonów konstrukcyjnych kru-

tonów kruszywowych, dzięki którym znajdują tak

szywa lekkie, dzięki technologii ich produkcji, charak-

szerokie zastosowanie, należy zaliczyć niską gęstość

teryzują się gęstością objętościową niższą niż matrycy

objętościową (do 2000 kg/m ) gwarantującą korzystną

oraz jednorodnością rozmiaru, struktury i kształtu (w wielu

izolacyjność termiczną, dźwiękochłonność, mrozood-

przypadkach zbliżonego do optymalnego kształtu ku-

porność i odporność ogniową, jak również obniżenie

li). Jedynie przy zastosowaniu stosunkowo płynnego

ciężaru własnego konstrukcji oraz kosztów jej wzno-

i mało lepkiego zaczynu / zaprawy istnieje ryzyko sa-

szenia. Niestety wysoka porowatość stosowanych kru-

moistnej segregacji składników nawet bez ich mecha-

szyw lekkich, sięgająca niekiedy nawet 70%, stanowi

nicznego zagęszczania. Sposób opracowania receptur

również przyczynę kilku wad tych betonów. Najpo-

LBSZ powinien być zatem ściśle uzależniony od wiel-

ważniejsze z nich związane są z problemami wyko-

kości dwóch najważniejszych projektowanych charak-

nawczymi, a mianowicie z ryzykiem utraty konsys-

terystyk tych betonów, ich wytrzymałości na ściskanie

tencji i urabialności mieszanki na skutek absorpcji

oraz gęstości objętościowej. Obie te charakterystyki

zaczynu / wody przez kruszywo oraz wystąpieniem se-

bowiem zdeterminowane są rodzajem zastosowanego

gregacji składników. Konsekwencją tych czynników

kruszywa, rozmiarem jego ziaren, składem matrycy

są z kolei trudności przy transporcie pompowym, nie-

oraz proporcjami ilościowymi kruszywa i matrycy

możliwym w ogóle do realizacji w przypadku wielu

[20, 21].

3

składów mieszanek betonów lekkich, jak również trud-

Przeprowadzone badania własne potwierdziły

ności przy formowaniu i zagęszczaniu, wymagającym

możliwości wykonywania lekkich betonów kruszywo-

niejednokrotnie dłuższego czasu i stosowania specjal-

wych o wytrzymałościach w zakresie 15 do 70 MPa,

nego docisku zapewniającego pełniejszą konsolidację

spełniających wymagania samozagęszczalności okreś-

oraz zapobiegającego tendencjom kruszywa do wypły-

lone w punkcie 2. W zależności od założeń projek-

wania na powierzchnię [12, 13].

towych betony te były realizowane w oparciu o dwa

Przedstawione powyżej problemy wykonawcze

różne podejścia, przedstawione poniżej.

stanowią jedną z przyczyn niechęci stosowania lekkich

Dla betonów lekkich o wyższych wytrzymałoś-

betonów kruszywowych w konstrukcjach monolitycz-

ciach (klas powyżej LC40/44) oraz wyższych gęstoś-

nych w Polsce. Problemy te natomiast można by czę-

ciach (klas 1,8 i 2,0), charakteryzujących się z za-

ściowo wyeliminować poprzez opracowanie receptur

łożenia niższym wskaźnikiem wodno-cementowym

konstrukcyjnych betonów lekkich o właściwościach

(W/C) lub / i wyższą zawartością piasku naturalnego

samozagęszczalnych (LBSZ). Zastosowanie takich be-

w stosunku do cementu (P/C), samozagęszczalność

tonów nie tylko wykluczyłoby ryzyko obniżenia wy-

można osiągnąć stosując wyłącznie SP o równoczes-

trzymałości na skutek niewłaściwego zagęszczenia

nych właściwościach lepkościotwórczych, tj. bez ko-

betonu spowodowanego utratą urabialności mieszanki

nieczności wprowadzania dodatków mineralnych.

betonowej lub utratą jej jednorodności wynikającą

Dla betonów nie spełniających powyższych wa-

z segregacji składników w czasie zagęszczania, ale za-

runków nadanie im właściwości samozagęszczalnych

pewniłoby również skrócenie czasu i obniżenie kosz-

wymaga dodatkowo zastosowania popiołów lotnych

tów wznoszenia konstrukcji.

lub mączki skalnej. W przypadku tych betonów,

4.2. Metody projektowania lekkich betonów
o właściwościach samozagęszczalnych

z uwagi na projektowane stosunkowo niskiej klasy
wytrzymałości i gęstości, osiąganie ich samozagęszczalności poprzez obniżenie wskaźnika wodno-cemen-

Z uwagi na specyficzne właściwości kruszyw

towego czy stosowanie mikrokrzemionki lub podnie-

lekkich, projektowanie i wykonywanie LBSZ odbywa

sienie punktu piaskowego należy uznać za bezcelowe.

się inaczej niż w przypadku BSZ na kruszywach

Pierwsze dwa zabiegi istotnie podwyższają koszty

zwykłych. Receptury tych betonów opierają się na

betonu, często bez możliwości podwyższenia jego
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wytrzymałości, ograniczanej niską wytrzymałością

w niektórych przypadkach (ze względu na bardzo

stosowanych w tych przypadkach kruszyw lekkich.

zbliżony skład) powinny być droższe od tradycyjnie

Zwiększenie zawartości piasku naturalnego powoduje

zagęszczanych betonów lekkich o tych samych para-

natomiast nieefektywny wzrost gęstości betonu, a za-

metrach technicznych jedynie o koszt domieszki.

stosowanie piasku lekkiego wymaga wyższych zawartości cementu.
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Problems connected with design methodology and properties of self-compacting concrete with both
normalweight and lightweight aggregate (SCC) are presented in this paper. Criteria of self-compactibility,
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Streszczenie
W artykule przedstawiono pokrótce historię lekkich kładek dla pieszych. Zaprezentowano kilka typów
rozwiązań konstrukcyjnych na przykładzie przepraw wzniesionych w Małopolsce. Dla lekkich kładek dla
pieszych podstawowym problemem jest zapewnienie im odpowiedniej sztywności poziomej. Ponadto krótko
omówiono problemy dynamiki i aerodynamiki kładek, z uwzględnieniem zjawiska wzbudzenia drgań przez
pieszych.

1. Wprowadzenie
Słysząc słowo „kładka” większość ludzi wyobra-

• kładki pieszo-jezdne;
• kładki przesyłowe dla rurociągów o różnych me-

ża sobie grubą deskę z poręczą, przerzuconą ponad

diach.

leniwie sączącą się wodą strumyka. Oczywiście, to też

Kładki dla pieszych liczone są na normowe ob-

jest kładka, tym niemniej określenie „kładka” dotyczy

ciążenie tłumem pieszych (które wg PN-85/S-10030

przede wszystkim przepraw, przeznaczonych dla ru-

wynosi 4 kN/m2). W przypadku kładek pieszo-jezd-

chu pieszego i pieszo-jezdnego. Należy tu też zaliczyć

nych oprócz tłumu należy uwzględnić obciążenie prze-

kładki pieszo-jezdne, przystosowane do przejazdu lżej-

widzianym pojazdem. Kładki rurociągowe liczone są

szych samochodów osobowych, oraz kładki rurocią-

z uwzględnieniem ciężaru rurociągu i substancji, którą

gowe. Wszystkie te konstrukcje mogą mieć nawet po-

rurociąg prowadzi, oraz pojedynczych pracowników

wyżej stu metrów rozpiętości.

obsługi.
Pod określeniem kładek linowych kryją się konstrukcje, w których jednym z głównych elementów
nośnych są liny, czyli elementy pracujące na rozciąganie. Długoletni rozwój tego rodzaju konstrukcji doprowadził do powstania trzech głównych typów kładek
linowych:
• kładki wstęgowe;
• kładki wiszące;
• kładki podwieszone (wantowe).
Mosty wstęgowe są najstarszym typem mostów

Rys. 1. Kładka w Dolinie Bibiczanki, Kraków [fot. Autora]

w ogóle. Już setki lat przed naszą erą w wielu regionach świata (Andy, Himalaje) wznoszono przeprawy

Kładki można podzielić według różnych kryte-

w postaci lin o niewielkim zwisie, na których oparto

riów. Przyjmując podział według rodzaju obciążenia,

pomost. Kładka taka ma postać wstęgi, luźno przewie-

uwzględnianego w trakcie projektowania, można wska-

szonej przez podpory. Idea ta powróciła przed kilku-

zać na trzy rodzaje konstrukcji:

dziesięciu laty; wiele tego typu obiektów wzniesiono

• kładki dla pieszych;
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Rys. 2. Idea mostu wstęgowego [1]

Rys. 3. Idea mostu wiszącego [1]

Rys. 4. Idea mostu podwieszonego [1]

Mosty wiszące można uważać za konstrukcje po-

brym przybliżeniem potraktować jako układ o trzech

wstałe w wyniku ewolucji mostów wstęgowych. Wiot-

stopniach swobody. W związku z tym ważne jest prze-

ki pomost został usztywniony przez system wieszaków

de wszystkim to, co dzieje się z kładką pod obciąże-

i lin nośnych, przerzuconych przez dwa wysoko po-

niem o charakterze grawitacyjnym (ciężar własny, tłum

łożone punkty, zazwyczaj szczyty specjalnie wznie-

pieszych, pojazdy), oraz obciążeniem bocznym (głów-

sionych pylonów. Mosty te są niemal równie stare

nie parcie wiatru), działającym poziomo, poprzecznie

jak wstęgowe, jakkolwiek ich rozwój nastąpił dopiero

do przęsła. Należy też pamiętać, że nierównomierny

w I połowie XIX wieku.

rozkład obciążenia przęsła oraz parcie wiatru, mogą

Mosty podwieszone są dużo młodsze. Teoretycz-

prowadzić do skręcenia się przęsła kładki wokół włas-

na idea ich konstrukcji narodziła się w pierwszej po-

nej osi. Ogromne znaczenie ma fakt, że w przypadku

łowie XVII wieku, pierwszy zaś most powstał w 150

konstrukcji lekkich bardzo silnie uwydatniają się w pra-

lat później. Prawdziwy rozkwit tych konstrukcji nastą-

cy kładki obciążenia o charakterze dynamicznym.

pił jednak dopiero po II wojnie światowej (od 1956 r.).

Większość omówionych obiektów została za-

W przypadku mostów podwieszonych przęsło podwie-

projektowana i wykonana w Krakowskim Przedsię-

sza się do systemu prostych lin, zwanych wantami,

biorstwie Mostostal lub we współpracy krakowskiego

przekazującymi obciążenia na pylon.

Mostostalu z Oddziałem Krakowskim Mostostalu
Warszawa. Warto zwrócić szczególną uwagę na daty

2. Rozwiązania konstrukcyjne

wzniesienia przepraw. Kładki podwieszone Tylmano-

Z wielu kładek, zbudowanych w Polsce, wybrano

wa III (1959 r.) i Tylmanowa I (1961 r.) są jednymi

do omówienia trzynaście obiektów z Województwa

z pierwszych w świecie przepraw podwieszonych [2].

Małopolskiego. Stanowią one pod względem konstruk-

To właśnie w Małopolsce, dzięki krakowskiemu Mo-

cyjnym pełen zakres możliwości kształtowania tego

stostalowi, zaczęły powstawać pierwsze nowoczesne

typu konstrukcji.

kładki dla pieszych.

Przęsło kładki, jako element wydłużony, można z doTabela 1 [1].

Rodzaj kładki

Dla pieszych

Wisząca

Sucha Beskidzka, Bochnia, Tylmanowa II,
Tropie, Rożnów, Piwniczna, Nowy Sącz

Podwieszona

Kraków I

Wstęgowa

Myślenice

26

Pieszo –jezdna

Tylmanowa I, Tylmanowa
III, Tylmanowa IV

Rurociągowa

Kraków II
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Rys. 5. Położenie analizowanych kładek [1]

Rys. 6. Kładka w Suchej Beskidzkiej (SB) [1]

Rys. 7. Kładka w Myślenicach (M) [1]

Rys. 8. Kładka w Bochni (B) [1]

Rys. 9. Kładka w Krakowie (K I), 1980 [1]

Rys. 10. Kładka w Krakowie (K II), 1986 [1]

Rys. 11. Kładka w Tylmanowej (T I), 1961 [1]

Rys. 12. Kładka w Tylmanowej (T II), 1974 [1]
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Rys. 13. Kładka w Tylmanowej (T III), 1959 [1]

Rys. 14. Kładka w Tylmanowej (T IV), 1984 [1]

Rys. 15. Kładka w Rożnowie (R), 1992 [1]

Rys. 16. Kładka w Tropiu (Tr), 1983 (modern.) [1]

Rys. 17. Kładka w Piwnicznej (P), 1973 [1]

Rys. 18. Kładka w Nowym Sączu (NS) [1]

Sztywność pionowa kładek zapewniona została

pionowe kratownice prętowo-cięgnowe. Podwieszony

na kilka sposobów. Pierwszy to para kratownic pio-

pomost kładki w Krakowie I składa się z dwu sta-

nowych, wzmocniona systemem lin nośnych lub want.

lowych belek o przekroju skrzynkowym, zaś rurociąg

Układ taki zastosowano w kładkach pieszo-jezdnych

Kraków II biegnie wewnątrz podwieszonych przęseł

Tylmanowa I, III i IV oraz w kładce dla pieszych

złożonych z dwóch belek blachownicowych.

w Piwnicznej. Równie często spotykanym przypad-

Niezmiernie ważnym zagadnieniem jest zapew-

kiem jest konstrukcja bardzo lekka, w której wszystkie

nienie kładkom odpowiedniej sztywności poziomej.

siły pionowe są przenoszone bezpośrednio przez liny

Najczęściej spotykanym rozwiązaniem jest tzw. wia-

nośne, jak w suchej Beskidzkiej, Bochni, Nowym Są-

trownica, czyli kratownica pozioma, przejmująca par-

czu., Tylmanowej II, Roznowie i Tropiu. W przypadku

cie wiatru. Tego typu usztywnienie występuje w Su-

trzech ostatnich kładek zastosowano trójkątny układ

chej Beskidzkiej, kładce rurociągowej w Krakowie,

wieszaków, tworzący z układu liny nośne-wieszaki

wszystkich trzech kładkach w Tylmanowej (w przy-
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padku III dodatkową sztywność przęsła zapewnia stalo-

typu grawitacyjnego i dość dobrze ze statycznym par-

wy pomost o charakterze płyty ortotropowej) i w No-

ciem wiatru. Nie wystąpiły też kłopoty ze skręcaniem

wym Sączu. W Rożnowie i Tropiu zastosowano cieka-

przęsła. Problemy pojawiają się podczas analizy kła-

we rozwiązanie, polegające na odchyleniu systemu lin

dek obciążonych dynamicznie. Najlepszym sposobem

nośnych od pionu. Układ taki pracuje zarówno na ob-

zapewnienia wystarczającej sztywności przęsła jest za-

ciążenia pionowe, jak i poziome; oraz w przypadku

stosowanie wiatrownic. Inne sposoby usztywnień po-

skręcania przęsła. W Bochni odpowiednikiem wia-

ziomych nie są wystarczające [1, 3, 4].

trownicy jest ruszt z kształtowników walcowanych.

Omówione kładki, z których najmłodsze liczą

Kładka nad Opolską posiada żelbetową płytę, zapew-

blisko 20 lat, projektowano w czasach gdy zjawiska

niającą odpowiednią sztywność w kierunku pozio-

związane z dynamicznym wymuszeniem przez tłum

mym. W Piwnicznej płyta stalowa oparta jest na

pieszych były w większości nieznane. Także obli-

ruszcie z kształtowników walcowanych i dodatkowo

czenia aerodynamiczne prowadzone były w sposób

usztywniona w połowie rozpiętości dwoma stalowymi

uproszczony. Stąd też między innymi wynika fakt, że

łukami, wysuniętymi poza obręb przęsła. Kładka wstę-

nie wszystkie kładki spełniają kryteria użytkowania

gowa w Myślenicach usztywniona jest dwoma parami

przy uwzględnieniu dynamicznego charakteru obciążeń.

poziomych lin, łączących okolice środka przęsła kład-

W chwili obecnej dokładna analiza dynamiczna

ki z przyczółkami.

i aerodynamiczna jest nieodzowna przy projektowaniu

Sztywność na skręcanie zapewniają analizowa-

kładek. Zjawiska aerodynamiczne są znane i w wię-

nym kładkom te elementy, które pracują głównie na

kszości opisane modelami matematycznymi. Pro-

kierunku pionowym, jak kratownice pionowe i liny lub

jektanci mogą skorzystać z możliwości badań kon-

wanty. Jedynie w przypadku Myślenic główny udział

strukcji w tunelach aerodynamicznych, oraz z pro-

w zapewnieniu odpowiedniej sztywności skrętnej mają

gramów komputerowych, symulujących dynamiczne

poziome liny, usztywniające przęsło.

działanie wiatru. W ciągu ostatnich kilku lat w tunelu

3. Praca statyczna i dynamiczna

aerodynamicznym Politechniki Krakowskiej prowadzono obliczenia aerodynamiczne mostów podwieszo-

Osiem z trzynastu opisanych tu kładek (wszystkie

nych w Gdańsku i Warszawie oraz kładki łukowo-

oprócz obu krakowskich i trzech pieszo-jezdnych

cięgnowej w Katowicach [5]. Także zagadnienia

w Tylmanowej) są konstrukcjami bardzo lekkimi, wiot-

wzbudzenia drgań przez ruch pieszy są, po awariach

kimi, podatnymi na obciążenia dynamiczne. W ich

kładek w Londynie i Paryżu, zbadane, rozpoznane

przypadku oprócz statycznego obciążenia ciężarem

i opisane matematycznie [6]. Dzięki temu w pełni

własnym i tłumem pieszych, oraz statycznym parciem

możliwe jest wznoszenie kładek lekkich, w których nie

wiatru rozpatrzyć należy wpływ porywów wiatru i fe-

dochodzi do niepotrzebnego przewymiarowania kon-

nomeny aerodynamiczne oraz wpływ pieszych jako

strukcji, a jednocześnie takich, w których spełnione są

ruchomej masy wywołującej drgania. Oba te obcią-

oprócz stanów granicznych nośności także wszystkie

żenia mają charakter dynamiczny, mogący spowodo-

stany graniczne użytkowania wraz z zapewnieniem

wać powstanie dużych sił bezwładności, a przede

warunków komfortu pieszych [7].

wszystkim duże amplitudy drgań, uniemożliwiające

Jak ważne jest zagadnienie wzbudzenia drgań

użytkowanie obiektu. Nie bez znaczenia jest też

kładki przez pieszych pokazano w tabeli 2. Zestawiono

wpływ nawet niewielkich drgań konstrukcji na samo-

w niej wyniki identyfikacji dynamicznej kilku z przed-

poczucie i komfort przechodniów. Obliczenia statycz-

stawionych w artykule kładek. Zakres wymuszenia

ne, dynamiczne i aerodynamiczne, przeprowadzone

drgań kładek w przypadku 90% pieszych wynosi

dla wybranych typów kładek dowodzą, że wszystkie

około 1,60÷2,40 Hz [6]. Praktycznie w przypadku każ-

omówione rodzaje kładek (oprócz kładki w Myśle-

dej kładki dla pieszych jej najniższe częstotliwości

nicach) dobrze sobie radzą z przeniesieniem obciążeń

drgań własnych mieszczą się w tym zakresie.
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Tabela 2. [1]
Częstotliwości i postaci drgań własnych [Hz]
(H – poziome, V – pionowe, T – skrętne)

Kładka

Badania in situ
Myślenice
Piwniczna

Obliczenia numeryczne
1,0 H; 1,2 T

0,8 H; 1,1 V; 2,0 H

0,6 H; 1,1 V; 1,8 H

Rożnów

0,6 H; 1,0 V

Tropie

0,7 H; 1,2 V; 2,1 V

0,6 H; 1,2 V; 2,0 V

Tylmanowa II

0,9 H; 1,3 V; 1,6 H

1,2 H

Tylmanowa III

1,2 H; 2,3 V

1,1 H; 2,4 V
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LIGHT FOOTBRIDGES IN MALOPOLSKA
Key words: footbridges, dynamics, aerodynamics, induced vibration

Abstract
History of light footbridges is shortly presented. Basing on footbridges in Małopolska, few types of
construction are described detaily. Horizontal stiffness of light footbridges is fundamental problem. Moreover,
dynamic and aerodynamic behaviour of this type of construction, including pedestrains-induced vibration, are
shortly described.
RECENZENT: prof. zw. dr hab. inż. Kazimierz FLAGA
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ŚHp

mgr inż. ANTONI MACIEJ MISCHKE
17 listopada 2003 r. zmarł w Krakowie w wieku 94 lat
Maciej Mischke, inżynier budownictwa, jeden z najstarszych
działaczy społecznych PZITB i Krakowskiego Towarzystwa
Technicznego oraz najstarszy polski taternik.

Maciej Mischke urodził się w Czerniowcach na Bukowinie w 1909 r. Od czwartego roku życia przebywał
w Zakopanem, gdzie ukończył gimnazjum. Już wówczas wraz z bratem Kazimierzem umiłował góry, którym pozostał
wierny do końca życia. Po studiach na Wydziale Inżynierii Lądowej i Wodnej Politechniki Lwowskiej i uzyskaniu
dyplomu w 1934 r. podjął pracę zawodową przy regulacji rzek w Rzeszowie, a następnie w Urzędzie Melioracyjnym
w Krakowie. W tym okresie poznał swą żonę Danutę, również absolwentkę Politechniki Lwowskiej.
Od 1937 r. do chwili rozpoczęcia II Wojny Światowej pracował w Urzędzie Budownictwa Wojskowego, z którym
w 1939 r. ewakuował się przez Rumunię do Francji.
We Francji trafił do Armii Polskiej gdzie służył jako podchorąży w I Dywizji Grenadierów. Po kapitulacji Francji
został internowany w obozie wojskowym Rehrbach w Szwajcarii. Tu, wykorzystując możliwości, pogłębiał studia i poszerzał praktykę w pracach nad ochroną środowiska. W 1942 r. wraz z innymi kolegami taternikami – oczarowany
Alpami założył klub Wysokogórski „Wintertur” i zostając jego prezesem, zorganizował ponad sto wypraw i wejść na
szczyty alpejskie.
Po powrocie do kraju w 1946 r. podjął pracę w charakterze wykładowcy na Wydziale Architektury Politechniki
Krakowskiej i w Wieczorowej Szkole Inżynierskiej. Działalność dydaktyczną prowadził do 1956 r,. pracując równocześnie w biurach projektów i tak w latach 1948-1950 był współzałożycielem pierwszego w Polsce Biura Projektów
Przemysłu Węglowego. Następnie od 1951 do 1963 r. pracował jako projektant w Biurze Projektów Przemysłu Cementowego i Wapienniczego w Krakowie.
W 1965 r. objął kierownictwo Działu Technicznego w Krakowskim Biurze Projektowo-Badawczym Budownictwa
Ogólnego i tą funkcję sprawował do przejścia na emeryturę w 1974 r.
Maciej Mischke już przed II Wojną Światową był członkiem Krakowskiego Towarzystwa Technicznego oraz
Polskiego Związku Inżynierów Budownictwa. Od chwili powołania Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w 1948 r. był jednym z najstarszych i najdłużej działających aktywistów Związku. Już na początku wszedł
do władz Krakowskiego Oddziału PZITB. W latach 1964 – 1970 piastował zaszczytne stanowisko wiceprzewodniczącego Zarządu Głównego, a potem był zastępcą przewodniczącego Głównego Sądu Koleżeńskiego PZITB.
W Oddziale Krakowskim w latach 1948-1981 był członkiem i przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego, a w latach
1982 – 1984 był wiceprzewodniczącym Zarządu Oddziału. W 1962 r. został członkiem Komitetu Nauki PZITB, w 1963
rzeczoznawcą PZITB. Opracował wiele ekspertyz i opinii budowlanych dla m. Krakowa i regionu.
Swoje bogate doświadczenia przekazywał w licznych artykułach, zamieszczanych w prasie krajowej i zagranicznej. Jako współinicjator odtworzenia KTT w 1991 r. został wyróżniony tytułem honorowego członka KTT.
Odrębny nurt działań i zainteresowań stanowiły wyprawy górskie i taternictwo, które kontynuował nieprzerwanie
od 1946 r. (ponad 40 lat). Był propagatorem krótkich nart, zwanych od Jego nazwiska „miszkami”. Był instruktorem
taternictwa, członkiem honorowym Klubu Wysokogórskiego, członkiem TOPR i Polskiego Związku Alpinizmu. Po
okresie pełnienia przez 2 kadencje funkcji prezesa Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego otrzymał w 1998 r. godność
prezesa honorowego PTT.
Wrodzone przymioty charakteru, osobisty urok bycia, zawsze pogodne i przyjazne usposobienie w stosunku do
wszystkich osób, z którymi wiązały Go kontakty i współpraca zjednały Koledze Maciejowi wiele uznania, przyjaźni
i szacunku. Dały temu wyraz liczne odznaczenia: Krzyż Czynu Bojowego Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, Krzyż
Komandorski, Krzyż Oficerski i Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Odznaki Honorowe PZITB i NOT, za
pracę społeczną dla m. Krakowa, za zasługi dla Ziemi Krakowskiej, Medale: XXV lecia Architektury Krakowskiej, 40lecia i 50-lecia PZITB, Odznaki Honorowe GOPR, tytuł Zasłużonego Seniora PZITB oraz Honorowego Starszego
Wykładowcy Politechniki Krakowskiej.
Żegnamy z żalem drogiego naszego Kolegę i Przyjaciela dziękując za przyjaźń, życzliwość i pomoc, zawsze
chętnie okazywane w pracy zawodowej i wielu działaniach społecznych. Takim pozostaniesz Macieju w naszej pamięci
i wspomnieniach.
W imieniu Koleżanek i Kolegów
z Krakowskiego Oddziału Polskiego Związku Inżynierów
i Techników Budownictwa
oraz z Krakowskiego Towarzystwa Technicznego
Mieczysław Dziadkowiec
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ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ NAUKOWO-TECHNICZNĄ
XVI Konferencja Naukowa:

„METODY KOMPUTEROWE W PROJEKTOWANIU I ANALIZIE
KONSTRUKCJI HYDROTECHNICZNYCH”
08 – 11 marca 2004 r., w Korbielowie
Organizatorzy: — Sekcja Hydrotechniki Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN
— Zakład Podstaw Konstrukcji Inżynierskich – Politechnika Krakowska
— Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa – Oddział w Krakowie
Tematyka kongresu:
1. obejmuje całokształt zagadnień związanych ze współczesnymi metodami obliczeniowymi ziemnych,
betonowych i żelbetowych konstrukcji inżynierskich, w tym również hydrotechnicznych:
sesja nr 1 — Zagadnienia teoretyczne,
sesja nr 2 — Budownictwo wodne,
sesja nr 3 — Geotechnika,
sesja nr 4 — Geotechnika, zagadnienia różne,
sesja nr 5 — Konstrukcje z betonu i murowe,
2. inne, szeroko pojęte zagadnienia mechaniki konstrukcji inżynierskich
Średni koszt uczestnictwa:
700,00 PLN (uczestnik konferencji)
550,00 PLN (osoba towarzysząca)
Adres Komitetu Organizacyjnego:
Zakład Podstaw Konstrukcji
Inżynierskich Ś-24
Politechnika Krakowska
31-155 KRAKÓW, ul. Warszawska 24

Terminy zgłoszenia:
streszczenia referatu:
wniesienie opłaty:

do 28.02.2004 r.
do 19.03.2004 r.

Kontakt: tel./fax: (+12) 632 60 36,
tel.: (+12) 628 28 81 – przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
tel.: (+12) 628 28 81 – sekretarz Komitetu Organizacyjnego
tel.: (+12) 628 28 56 – sekretariat – wpłaty / przelewy / faktury
e- mail: s-4@usk.pk.edu.pl —
http://www.pk.edu.pl/~s-4/

WŁADZE
KRAKOWSKIEGO TOWARZYSTWA TECHNICZNEGO
Kadencja 2003 – 2006
ZARZĄD
Prezes — Wiesław BLASCHKE
Wiceprezes — Jerzy BANAŚ
Sekretarz — Wiesława STYKA
Skarbnik — Joanna NOWAK
Członkowie Zarządu
Ryszard LANGER
Wojciech STUDNICKI
Jan PAWEŁEK
Marian SZELIŃSKI
KOMISJA LUSTRACYJNA
Przewodniczący — Mieczysław DZIADKOWIEC
Członkowie — Edward KAWA
— Jacek KRUPIŃSKI
— Andrzej SUCHOŃ
— Stefan WILKOSZ
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Przewodniczący
Członkowie

SĄD KOLEŻEŃSKI
— Władysław MUSZYŃSKI
— Krzysztof KNAPIK
— Joanna NOWAK
— Nikodem M. NOWAKOWSKI
— Leszek STONARSKI
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Z działalności Krakowskiego Oddziału
Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa

W maju 2003 roku Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa - Oddział w Krakowie
obchodził 55-rocznicę swojej działalności, a w skali ogólnopolskiej nawiązując do historycznej daty
1934 r., powstania Polskiego Związku Inżynierów Budownictwa (PZIB) w Warszawie, a w przyszłym
2004 roku w maju będziemy obchodzić 70-lecie naszego Stowarzyszenia.
Aktualnie Krakowski Oddział PZITB liczy 418 członków (stan na 31.12.2003 r.) zrzeszonych w 22
Kołach: Zakładowych, Terenowych, Seniorów i Młodych. Najwyższa Godność – Honorowe Członkostwo przyznawane jest przez Krajowy Zjazd wybitnym działaczom naszego Stowarzyszenia. Tytuł ten
nadano Kolegom: prof. zw. dr hab. inż. Romanowi Ciesielskiemu, mgr inż. Mieczysławowi Dziadkowcowi, prof. zw. dr hab. inż. Kazimierzowi Fladze i prof. zw. dr hab. inż. Januszowi Kaweckiemu.
Natomiast tytuł Honorowego Przewodniczącego Krakowskiego Oddziału przyznano długoletniemu
przewodniczącemu naszego Oddziału Kol. Mieczysławowi Dziadkowcowi.
Nasze działania i zabiegi w promowaniu naszego Stowarzyszenia zarówno wewnątrz naszej
struktury jak i we wszelkich gremiach na zewnątrz miały i nadal mają na celu umocnienie i podkreślenie
naszej roli jako wiarygodnego partnera, chętnego do współpracy i odpowiedzialnego. Te nasze wspólne
działania przyczyniły się do tego, że zostaliśmy zauważeni i zaproszeni do współpracy przez Wojewodę
Małopolskiego Jerzego Adamika w ramach Rady Gospodarczej przy Wojewodzie – instytucji, której
przewodniczy prof. dr hab. inż. Tadeusz Kudłacz (z AE w Krakowie), a która wspiera Wojewodę swą
wiedzą i znajomością tematyki w różnych dziedzinach (m.in. budownictwa). Jako przewodniczący
PZITB O/ Kraków uczestniczę w kolejnych posiedzeniach Rady Gospodarczej, które do tej pory
poświęcone były m.in.: wspieraniu małej i średniej przedsiębiorczości w regionie małopolski oraz
możliwościom pozyskania środków finansowych z Unii Europejskiej, zamierzeniom gospodarczym
w Małopolsce oraz trudnościom i barierom występującym w ich realizacji.
Obecnie członkowie Krakowskiego Oddziału PZITB aktywnie działają w strukturach samorządu
zawodowego inżynierów budownictwa. Kolega Zbysław Kałkowski pełni funkcję – wiceprzewodniczącego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (PIIB) w Warszawie, kol. Zygmunt Rawicki –
przewodniczącego Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
Oddział nasz ma podpisane cztery umowy o współpracy z organizacjami budowlanymi państw
grupy wyszehradzkiej:
• z Czeskiej Republiki — z ČSSI (Český Svaz Stavebních Inženýrů — odpowiednik PZITB) i ČKAIT
(Česká Komora Autorizovaných Inženýrů a Techniků — odpowiednik PIIB) z Karlowych Warów
i Ostrawy,
• ze Słowacji z SKSI (Slovenská Komora Stavebných Inžinierov región Košice – Prešov),
• z Węgier z MMK (Mernoki Kamara — odpowiednik PIIB) z Miszkolca.
W ramach struktury Oddziału:
• powołanych jest 10 Komisji i 3 Pełnomocników przewodniczącego,
• prowadzone są dwa Komitety ZG PZITB : ds. Projektowania i ds. Informatyzacji w Budownictwie,
• działa Punktu Konsultacyjny, udzielający bezpłatnych porad technicznych indywidualnym
inwestorom.
Nasi członkowie uczestniczą:
• w pracach 13-tu Komitetów i Komisji przy ZG PZITB,
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•
•
•
•
•
•
•

w pracach Rady Programowej Czasopism i Wydawnictw PZITB,
w pracach Rady Koordynacyjnej Klubu Prezesów PZITB Polski Południowej,
w pracach Komitetu Organizacyjnego i Jury Konkursu PZITB „Budowa Roku ’2003”,
w organizacji i strukturach Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
w Krakowskim Towarzystwie Technicznym,
w Krakowskiej Radzie FSNT-NOT,
w Targach Budownictwa w Centrum Targowym – Chemobudowa S.A. w Krakowie. W ramach
XXIII Wiosennych Targów Budownictwa, które odbędą się w kwietniu 2004 r. zostaliśmy zaproszeni przez organizatorów do zorganizowania i poprowadzenia seminariów i szkoleń tematycznych,
m.in. nt: informatyzacji w budownictwie, nowych przepisów w budownictwie, możliwości finansowania ze środków unijnych małych i średnich przedsiębiorstw, struktur instytucyjnych w UE.

Aktualnie prowadzone są prace organizacyjne przez członków Komisji Nauki Oddziału
Krakowskiego:
• dotyczące przyjmowania zgłoszeń magisterskich prac dyplomowych oraz ich recenzowania z Wydziałów: WIL i WIŚ Politechniki Krakowskiej, w ramach organizowanego przez Oddział konkursu
im. prof. I.Stella-Sawickiego na najlepsze prace dyplomowe,
• dotyczące opiniowania referatów na coroczną konferencję naukową KILiW–PAN i Komitetu Nauki
PZITB w Krynicy w 2004 r.,
• dotyczące opracowania recenzji referatów wygłoszonych w marcu 2003 r. w Korbielowie na XV
Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.: „Metody komputerowe w projektowaniu i analizie konstrukcji hydrotechnicznych”,
• związane z opracowaniem materiałów pokonferencyjnych ww. konferencji,
• związane z organizacją następnej edycji — XVI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.: „Metody
komputerowe w projektowaniu i analizie konstrukcji hydrotechnicznych”, która odbędzie się w terminie 8–11.03.2004 r.
Przyznajemy:
• rekomendacje PZITB Oddziału Krakowskiego podmiotom gospodarczym działającym w dziedzinie
budownictwa (przyznano Rekomendacje 35 firmom),
• promujemy nagrodzone firmy w konkursie PZITB „Budowa Roku” — z regionu małopolski oraz
nadajemy rokrocznie i wręczamy uroczyście na Wawelu z udziałem władz województwa i miasta
Krakowa roczne rekomendacje nagrodzonym firmom.
Aktualnie organizujemy, współorganizujemy, studia podyplomowe i konferencje
naukowo-techniczne:
• dwusemestralne studia podyplomowe w zakresie „Gospodarki nieruchomościami”, prowadzone
wspólnie z Politechniką Krakowską i Akademią Ekonomiczną,
• współuczestniczymy w pracach Komitetu Organizacyjnego XIX Ogólnopolskiej Konferencji Warsztat Pracy Projektanta Konstrukcji, Ustroń Śl., 25¸28.03.2004 r. — Nowe rozwiązania konstrukcyjno-materiałowo-technologiczne — BUDOWNICTWO METALOWE, DREWNIANE, LEKKA
OBUDOWA I POSADZKI PRZEMYSŁOWE (konferencje WPPK organizowane są rokrocznie
wspólnie przez cztery Oddziały PZITB w : Bielsku-Białej, Gliwicach, Katowicach i Krakowie),
• współuczestniczymy w pracach Komitetu Organizacyjnego XVI Konferencji „Metody komputerowe
w projektowaniu i analizie konstrukcji hydrotechnicznych” – Korbielów 8¸11.03.2004 r.
Organizujemy lub współorganizujemy kursy i szkolenia, prezentacje:
• kursy przygotowujące do egzaminu państwowego na uprawnienia budowlane,
• kursy „Zarządzanie nieruchomościami”,
• kursy „Kosztorysowanie robót budowlanych”,
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• kursy „Doskonalące dla inspektorów nadzoru budowlanego”,
• kursy komputerowe: AUTOCAD, I i II-stopień zaawansowania,
• seminaria nt. znowelizowanego Prawa budowlanego — nowych rozporządzeń, utrzymanie obiektów
budowlanych,
• prezentacje firm dot. nowych wyrobów i technologii budowlanych,
• nowości wprowadzanych przepisów prawnych.
Opiniujemy:
• i kwalifikujemy referaty na Konferencję — Krynica ’2004 — poprzez Komisję Nauki,
• i kwalifikujemy referaty na Konferencję — Korbielów ’2004 — poprzez Komisję Nauki,
• wnioski na rzeczoznawców budowlanych PZITB i państwowych, poprzez Komisję Kwalifikacyjną
na Rzeczoznawców,
• propozycje i zmiany do ustawy Prawo Budowlane — poprzez Komisję Budownictwa.
Wykonujemy:
• ekspertyzy, opinie, orzeczenia, kosztorysy i wyceny, nadzory budowlane, przeglądy roczne i pięcioletnie obiektów budowlanych.
Uczestniczymy lub współdziałamy w opracowaniu wydawnictw :
• Informatora nr 7 (IV kwartał 2003 r.) Oddziału PZITB (średnio 4 numery w roku),
• Czasopisma Technicznego KTT ( nr 98–101, wrzesień–grudzień 2003 r.),
• Informatora MOIIB – „Budowlani” (część dot. planów szkoleń, kursów i seminariów w IV kwartale
2003 r. i propozycje w kolejnych 2004 r.),
• pokonferencyjnych „Metody komputerowe w analizie i projektowaniu konstrukcji hydrotechnicznych” — Korbielów ’2003.
PZITB Oddział w Krakowie udziela pomocy koleżeńskiej:
• przyznaje na wniosek Komisji Pomocy Koleżeńskiej zapomogi finansowe oraz paczki świąteczne,
• poprzez Koło Seniorów organizuje spotkania tematyczne, okolicznościowe, jubileuszowe,
• otacza opieką chorych i słabych : Koleżanki i Kolegów (wolontariat młodzieży akademickiej).
PZITB zawsze dba o:
• właściwy poziom zawodowy i etyczny swoich członków,
• godność i solidarność zawodową członków,
• wysokie kwalifikacje kadry technicznej budownictwa,
• szerzenie w społeczeństwie rzetelnej wiedzy o problemach budownictwa,
• rzetelny przekaz informacji dotyczących: nowych materiałów, wyrobów budowlanych, technik,
technologii, a także rozwoju techniki budowlanej oraz jej twórcach.
Pomimo trudnej sytuacji gospodarczej w kraju także w dziedzinie budownictwa —staramy się
reprezentować i propagować ww. wartości w naszym środowisku inżynierskim w regionie Małopolski
i w skali ogólnopolskiej.
dr inż. Wojciech Biliński
Przewodniczący
Krakowskiego Oddziału PZITB
Kraków, grudzień 2003 r.
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szkolenia, kursy, seminaria, studia podyplomowe, rzeczoznawstwo budowlane oraz
usługi techniczne.
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 SZKOLENIA, KURSY, SEMINARIA:
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• przetargi – obsługa, doradztwo w zakresie zamówień publicznych,
• przeglądy roczne i pięcioletnie,
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