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Piotr Karkoszka, Tomasz Wojtkiewicz
Zarządzanie procesem inwestycyjnym 
na przykładzie wybranych praktyk 
w brytyjskim sektorze budowlanym 
– str. 48

MANAGEMENT OF THE INVESTMENT 
PROCESS ON THE EXAMPLE OF 
SELECTED PRACTICES IN THE BRITISH 
CONSTRUCTION SECTOR

W artykule omówione są podstawowe zasady postępowania inwestorów i wykonawców robót budowlanych w oparciu 
o przepisy prawa obowiązujące w Polsce oraz standardy procesowania w Wielkiej Brytanii. Autorzy skupili się na kwestiach 
podejścia stron do często spotykanych problemów związanych z opóźnieniami i zakłóceniami występującymi w trakcie reali-
zacji inwestycji budowlanych. Przedłużenie okresu realizacji związane jest z roszczeniami i odszkodowaniem za dodatkowy 
czas i zasoby wykorzystywane do zakończenia projektu. W syntetyczny sposób opisane zostało, jak możliwe jest unikanie 
wielu problemów i konfliktów na etapie planowania, a także rozwiązywanie ich na etapie realizacji całego przedsięwzięcia.
Słowa kluczowe: inwestycja budowlana, opóźnienia, zakłócenia

The article discusses the basic rules of conduct for investors and contractors of construction works based on the provisions 
of law in force in Poland and the processing standards in Great Britain. The authors focused on the issues of the parties' 
approach to common problems related to delays and disruptions occurring during the implementation of construction 
projects. The extension of the implementation period is related to claims and compensation for the additional time and 
resources used to complete the project. It has been described in a synthetic way how it is possible to avoid many problems 
and conflicts at the planning stage, and to solve them at the stage of implementation of the entire project.
Keywords: construction investment, delays, disruptions

Paweł Nowak, Karol Romatowski, 
Jerzy Rosłon
Wykorzystanie skaningu laserowego 
i chmur punktów na budowie. Część I 
– str. 34

THE USE OF LASER SCANNING AND 
POINT CLOUDS ON THE CONSTRUCTION 
SITE, PART I

Seria czterech artykułów przedstawia wykorzystanie chmur punktów oraz skaningu laserowego na budowie. Dzięki zastoso-
waniu skanowania laserowego można rozwiązać wiele zagadnień inżynierskich i optymalizacyjnych. W pierwszym artykule 
przedstawiono podstawowe informacje na temat skanerów laserowych oraz ich działania. Wyjaśniono, co wpływa na dokład-
ność pomiarów instrumentami skanującymi i w jaki sposób odbywa się skanowanie. Przedstawiono także zagadnienie zwią-
zane z wykorzystaniem skanerów do inwentaryzacji robót zanikowych i zakrywanych (zbrojenie i instalacje).
Słowa kluczowe: innowacje, budownictwo, inwentaryzacja, skaning laserowy, chmura punktów

A series of four articles covers the use of point clouds and laser scanning on site. Thanks to the use of laser scanning, many 
engineering and optimization issues can be solved. The first article presents basic information about laser scanners and 
their operation. It explains what influences the accuracy of measurements with scanning instruments and how the scanning 
is performed. The issue related to the use of scanners for inventory of decaying and covered works (reinforcement and 
installations) is also presented.
Keywords: innovation, construction, inventory, laser scanning, point cloud

Julia Blazy, Łukasz Drobiec, Rafał Blazy
Zastosowanie betonu zbrojonego 
włóknami szklanymi do tworzenia 
elementów konstrukcyjnych oraz form 
architektonicznych – str. 27

THE USE OF GLASS FIBER REINFORCED 
CONCRETE TO CREATE STRUCTURAL 
ELEMENTS AND ARCHITECTURAL 
FORMS

W artykule opisano obszary zastosowań fibrobetonów z włóknami szklanymi oraz podkreślono możliwość tworzenia 
nie tylko elementów konstrukcyjnych przeznaczonych głównie do przenoszenia obciążeń, ale także struktur towarzy-
szących procesom budowlanym oraz form małej architektury, które uatrakcyjniają i urozmaicają przestrzenie publiczne. 
Dzięki ulepszonym właściwościom mechanicznym, zmniejszonym ciężarze i większej swobodzie projektowej elementów 
z włóknami szklanymi możliwe jest tworzenie wytrzymalszych, bezpieczniejszych, trwalszych oraz nowocześniejszych 
konstrukcji.
Słowa kluczowe: fibrobeton, włókna szklane, beton zbrojony włóknami szklanymi, zastosowanie, elementy konstrukcyjne, 
formy architektoniczne, przestrzenie publiczne

The article describes the areas of application of glass fiber reinforced concrete and emphasizes the possibility of creating 
not only structural elements intended mainly for carrying loads but also structures accompanying construction processes 
and forms of small architecture that make public spaces more attractive and diversified. Thanks to improved mechanical 
properties, reduced weight, and greater design freedom of elements with glass fibers, it is possible to create stronger, safer, 
more durable, and modern structures.
Keywords: fibrobeton, glass fibers, glass fiber reinforced concrete, application, construction elements, architectural forms, 
public spaces

Andrzej Nagórny
Zarządzanie projektami 
proekologicznymi 
– badanie przypadków – str. 44

PRO-ECOLOGICAL PROJECT 
MANAGEMENT  
– CASE STUDY

Stan globalnego ekorozwoju jest na granicy katastrofy i musi być nieskończenie naprawiany, teraz i w przyszłości. W sposób cią-
gły należy prowadzić badania i oceniać występujące zagrożenia, z którymi należy się zmierzyć. Odnajdzie się w nim zarządzanie 
zestawem wielu podsystemów, które pracują w zmieniającym się otoczeniu wewnętrznym i zewnętrznym. System organizuje 
zarządzanie realizacją – budową, minimalizuje się przy tym ewentualne straty, oszczędza czas, kumuluje rezerwy i ogranicza 
ryzyko. Przedstawia się w ramach zadania inwestycyjnego, wykonanie kompleksowego zadania inwestycyjnego przynoszącego 
nieobliczalny efekt ekologiczny uzyskany za pomocą termicznej obróbki odpadów, w zmodyfikowanej technologii, dotychczas 
niespotykany w tej skali.
Słowa kluczowe: proekologia, projekty, gospodarka odpadami komunalnymi

The state of global ecodevelopment is on the edge of disaster and must be continually improved, now and in the future. 
The research must be conducted permanently and threats to be faced, must be continually evaluated. It will include the 
management of a range of multiple systems, which work in the changing internal and external environment. The system 
organises the management of the execution – the construction, minimising possible losses, saving time, accumulating 
reserves and limiting risk. Within the investment task a comprehensive investment is presented with a immeasurable 
ecological effect caused by thermic waste processing in a modified technology, on an unprecedented scale.
Keywords: pro-ecology, projects, municipal waste management

Damian Nojek, Michał Gołdyn
Projekt wybranych elementów 
konstrukcji budynku mieszkalnego 
ze stropami przewieszonymi z analizą 
zastosowania lekkiego betonu 
kruszywowego jako alternatywy betonu 
zwykłego – str. 55

DETAILED DESIGN OF THE SELECTED 
STRUCTURAL ELEMENTS OF THE 
RESIDENTIAL BUILDING WITH 
OVERHANG FLOOR SLABS INCLUDING 
ANALYSIS OF THE USE OF LWAC AS AN 
ALTERNATIVE TO NWC

W artykule przedstawiono projekt wielokondygnacyjnego budynku mieszkalnego ze stropami przewieszonymi i płytą trans-
ferową. W pracy analizowano zastosowanie lekkiego betonu kruszywowego jako alternatywy betonu zwykłego, z którego 
wykonano stropy międzykondygnacyjne. Omówione różnice we właściwościach i sposobie projektowania konstrukcji z obu 
rodzajów betonu. Dokonano porównania wyników obliczeń – m.in. sił wewnętrznych, ugięć, jak również zapotrzebowania 
na zbrojenie, a także przedstawiono uproszczoną analizę ekonomiczną obu rozwiązań.
Słowa kluczowe: praca dyplomowa, strop płaski, płyta transferowa, lekki beton kruszywowy, przebicie, analiza porów-
nawcza

The paper presents a design of the multi-storey residential building with overhang ceilings and transfer slab. The study 
analyses the use of lightweight aggregate concrete as an alternative to ordinary concrete, from which the inter-story ceilings 
were made. The differences in the properties and design principles of structural elements made of both types of concrete 
were discussed. The results of the calculations were compared – including i.a. internal forces, deflections and required 
reinforcement. A simplified economic analysis of both solutions was also presented.
Keywords: diploma thesis, flat slab, transfer slab, lightweight aggregate concrete, punching shear, comparative analysis
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Krzysztof Żółtowski, Mikołaj Binczyk, 
Przemysław Kalitowski
Aktualizacja modelu teoretycznego 
Mostu Rędzińskiego na podstawie 
pomiarów konstrukcji, po 10 latach 
eksploatacji – str. 76

AN UPDATING OF THE MODEL OF THE 
RĘDZIŃSKI BRIDGE BASED ON THE 
STRUCTURAL MONITORING, AFTER 10 
YEARS OF OPERATION

W roku 2020 zrealizowano prace badawcze, które miały na celu ocenę stanu konstrukcji Mostu Rędzińskiego we Wrocławiu 
po 10 latach eksploatacji. W ramach badań eksperckich wykonano pomiary sił w wantach mostu metodą wibracyjną, dokonano 
pomiarów geodezyjnych przęseł i pylonu oraz zbudowano model numeryczny. Model posłużył do oceny aktualnego stanu 
wytężenia elementów konstrukcji. Konieczne było przeprowadzenie aktualizacji pierwotnego modelu teoretycznego z uwagi 
na szereg istotnych zmian, które z upływem czasu zachodzą w konstrukcji, a które trudno precyzyjnie oszacować w trakcie pro-
jektowania. Zmiany te są efektem pełzania betonu, relaksacji stali i osiadania fundamentów. W artykule przedstawiono proces 
aktualizacji modelu teoretycznego mostu podwieszonego na podstawie wyników pomiarów. Uwzględniono w niej wpływ 
technologii budowy, pierwotny naciąg want, efekty reologiczne oraz osiadania podpór. Ostatecznie uzyskano model, w którym 
siły w wantach oraz trwałe deformacje przęseł i pylonu są zgodne z wartościami pomierzonymi. Potwierdzono, że w modelo-
waniu konstrukcji podwieszonej bardzo istotne jest precyzyjne określenie ciężaru własnego przęseł oraz sił naciągu w wantach. 
Niewielkie błędy w ich przyjęciu mogą skutkować dużymi błędami w wyznaczonej geometrii obiektu i siłach wewnętrznych.
Słowa kluczowe: most podwieszony, kalibracja modelu, pełzanie, Metoda Elementów Skończonych

In 2020, research was performed to assess the condition of the structure of the Rędziński Bridge in Wrocław after 10 years of 
operation. As a part of expert research, the forces in the bridge cables were measured using the vibration method, geodetic 
measurements of the spans and the pylons were made, and a numerical model was created. The model was used to assess 
the current condition of the structural elements. It was necessary to update the original theoretical model due to a number 
of significant changes that occur over time in the structure, and which were difficult to precisely estimate during the design. 
These changes are the results of concrete creep, steel relaxation and foundation subsidence. The paper presents the process 
of updating the theoretical model of a cable-stayed bridge on the basis of measurement results. It takes into account the 
influence of construction technology, the primary tension of the cables, rheological effects and subsidence of supports. 
Finally, a model was obtained in which the forces in the cables and the deformation of the spans and the pylon are consistent 
with the measured values. It was confirmed that in modelling a cable-stayed bridge, it is very important to precisely 
determine the dead weight of the spans and the tension forces in the cables. Small errors in their estimation may result in 
large errors in the determined geometry of the structure and internal forces.
Keywords: cable-stayed bridge, model updating, creep, Finite Element Method

Paweł Lewiński, Zbigniew Fedorczyk, 
Łukasz Zacharski, Anna Rogowska
Właściwości reologiczne betonu lekkiego 
na kruszywie spiekanym – str. 70

RHEOLOGICAL PROPERTIES OF 
LIGHTWEIGHT CONCRETE ON SINTERED 
AGGREGATE

Zastosowanie betonu lekkiego na kruszywie spiekanym do sprężonych konstrukcji obiektów budowlanych było przed-
miotem najnowszych prac wielu autorów. Wykorzystując specjalny beton lekki na kruszywie spiekanym, jako materiał 
gwarantujący obniżenie ciężaru własnego konstrukcji, przy zachowaniu wymaganych właściwości wytrzymałościowych 
betonu uzyskuje się – jak się okazuje – w elementach konstrukcji sprężonych dodatkową rezerwę w zakresie nośności i ugięć. 
Niezbędnym warunkiem tych nowych zastosowań jest wiarygodne przebadanie właściwości reologiczne rozpatrywanego 
betonu. W tym celu w Laboratorium Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu ITB, niezależnie od przeprowadzonych 
badań doraźnych właściwości wytrzymałościowych omawianego betonu lekkiego, prowadzone są prace mające na celu 
wyznaczenie właściwości reologicznych w zakresie długotrwałego skurczu i pełzania.
Słowa kluczowe: beton lekki, beton na kruszywie spiekanym, pełzanie, skurcz, badania laboratoryjne

The application of lightweight concrete on sintered aggregate for prestressed concrete structures has been the subject of 
recent works by many authors. By using a special lightweight concrete on sintered aggregate as a material that guarantees 
the reduction of the dead weight of the structure, while maintaining the required strength properties of concrete, it turns 
out that additional reserve capacity and deflection are obtained in the elements of prestressed structures. Reliable testing of 
the rheological properties of the considered concrete is a necessary condition for these new applications. For this purpose, 
in the Laboratory of Building Structures, Geotechnics and Concrete ITB, regardless of the conducted tests of short-term 
strength properties of the considered lightweight concrete, the tests are carried out to determine the rheological properties 
of long-term shrinkage and creep.
Keywords: lightweight concrete, concrete on sintered aggregate, creep, shrinkage, laboratory tests

Jacek Hulimka
Zakotwienia w dźwigarach 
kablobetonowych KBO, KBOS i KBS 
– str. 64

ANCHORS IN KBO, KBOS AND KBS POST-
TENSIONED GIRDERS

Historia stosowania w Polsce dachowych dźwigarów kablobetonowych trwała od roku 1953 do 1976. Do dzisiaj użytkowane 
są setki obiektów z dachami na takich dźwigarach. Jednymi z podstawowych elementów zapewniających bezpieczeństwo 
tych konstrukcji są zakotwienia kabli sprężających systemu Freyssineta (bloki i stożki kotwiące), a te ewoluowały w okresie 
projektowania i wykonawstwa kolejnych typów dźwigarów. W artykule przedstawiono przegląd stosowanych rozwiązań 
wraz z przykładami praktycznymi, a także pokrótce ustosunkowano się do zasad oceny stanu zakotwień oraz sposobu postę-
powania w przypadku ich wad lub uszkodzeń.
Słowa kluczowe: bloki i stożki kotwiące, dźwigary kablobetonowe, kable systemu Freyssineta

The history of the use of post-tensioned concrete roof girders in Poland lasted from 1953 to 1976. Until today, hundreds 
of structures with roofs on such post-tensioned girders are in use. One of the basic elements ensuring the safety of these 
structures are the anchors of the Freyssinet cables (anchoring blocks and conical plugs). They evolved during the design and 
construction of subsequent types of girders. The article presents an overview of the applied anchor solutions together with 
practical examples. In addition, the principles of assessing the condition of anchorages and the procedure in case of their 
defects or damage is also discussed.
Keywords: anchoring blocks and cones, Freyssinet system cables, post-tensioned girders

Krzysztof Żółtowski, Mikołaj Binczyk, 
Przemysław Kalitowski
Ocena nośności konstrukcji pylonu Mostu 
Rędzińskiego po 10 latach eksploatacji. 
Propozycje działań utrzymaniowych 
– str. 82

AN ASSESSMENT OF THE PYLON 
CAPACITY OF THE RĘDZIŃSKI BRIDGE 
AFTER 10 YEARS OF EXPLOITATION. 
RECOMMENDATIONS FOR 
MAINTENANCE ACTIVITIES

Pylon mostu podwieszonego jest głównym elementem konstrukcyjnym przenoszącym niemal całe obciążenie z przęseł 
na fundamenty. W Moście Rędzińskim bardzo ważną rolę w pracy pylonu odgrywa rygiel dolny. Jest to żelbetowy element 
obciążony rozporem wynikającym z pochylenia nóg pylonu oraz reakcjami z przęseł. Jest zatem silnie rozciąganą i zgina-
ną belką, ekscentrycznie sprężoną. Po ujawnieniu zarysowań w ryglu przystąpiono do kompleksowej oceny problemu. 
W artykule opisano budowę modelu numerycznego oraz wykonane obliczenia. Rezultaty obliczeń wskazały na silną 
zależność pomiędzy rozkładem poprzecznym reakcji z przęseł, a wytężeniem rygla. Wynika to z zastosowania sprężenia eks-
centrycznego oraz trudności w precyzyjnym określeniu rozkładu sił przekazywanych przez przęsło bezpośrednio na rygiel. 
Podsumowaniem przeprowadzonych analiz jest propozycja wykonania dodatkowego sprężenia zewnętrznego rygla dolne-
go pylonu w celu podniesienia nośności oraz wydłużenia trwałości.
Słowa kluczowe: most podwieszony, pylon, sprężenie, trwałość rygla, Metoda Elementów Skończonych
A pylon of the cable-stayed bridge is the crucial construction element that carries almost all loads from the span 
to the foundation. In the Rędziński Bridge in Wroclaw, the transverse lower beam of the pylon acts a significant role. It is 
a prestressed RC beam loaded by expansion forces from the tilted towers and support forces from the span. In consequence, 
it is the bent, tensioned element, which is eccentrically prestressed. The paper describes the building process of the 
numerical FEM model and conducted calculations. The analysis includes loads from the cables, support forces from the 
span, construction stages, concrete rheology as well as prestressing of the lower transverse beam. The results indicated the 
strong influence of the transverse distribution of the support forces on the effort of the transverse beam. This is due to the 
eccentricity of the prestressing and lack of precise determination of the support forces from the span acting directly on the 
transverse beam. It was concluded, that intuitive reparation by lowering support forces with increasing the cable forces could 
increase the effort of the beam also. In summary, it was proposed to add external prestressing of the lower transverse beam 
to increase its capacity and durability.
Keywords: cable-stayed bridge, pylon, prestressing, transverse beam durability, Finite Element Method
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Renata Kotynia, Michał Staśkiewicz
Analiza nośności dźwigarów mostowych 
przed i po wzmocnieniu przy użyciu 
naprężonych taśm CFRP z zastosowaniem 
metody gradientowej – str. 99

ANALYSIS OF LOAD CAPACITY OF 
BRIDGE GIRDERS BEFORE AND AFTER 
STRENGTHENING WITH PRESTRESSED 
CFRP STRIPS USING THE GRADIENT 
METHOD

Głównym celem pracy było wykonanie pionierskiej aplikacji wzmocnienia konstrukcji mostu przy użyciu naprężonych 
kompozytów CFRP z zastosowaniem tzw. „metody gradientowej” na konstrukcji mostu będącego w czynnej eksploatacji. 
Program badań własnych obejmował dwa dźwigary kablobetonowe o rozpiętości 18,0 m i wysokości przekroju 1,26 m. 
Dźwigary wykonane w laboratorium EMPA były dokładną kopią konstrukcji mostu wzmocnionego w 2015 w Szczercow-
skiej Wsi. Z dwóch elementów badawczych jeden zbadano jako referencyjny, a drugi wzmocniono na zginanie przy użyciu 
naprężonych taśm CFRP „metodą gradientową” oraz na ścinanie oplotami z mat CFRP. Dźwigary poddano badaniu nośności 
na zginanie oraz na ścinanie. Wyniki badań laboratoryjnych potwierdziły wysoką efektywność wzmocnienia dźwigarów 
kablobetonowych przy użyciu naprężonych taśm CFRP. Badania dźwigarów wykazały wzrost obciążenia rysującego o 16%, 
obciążenia niszczącego o 21% oraz ograniczenie maksymalnych ugięć o 19% w stosunku do dźwigara referencyjnego.
Słowa kluczowe: kablobeton, wzmocnienie, sprężenie, metoda gradientowa, taśmy CFRP

The main objective of this work was to carry out a pioneering application of bridge structural strengthening using post-
tensioned CFRP composites using the “gradient method” on a bridge structure in active use. The research program included 
two post-tensioned concrete girders with a clear span of 18,0 m and a section height of 1,26 m. The girders made in the EMPA 
laboratory were an exact copy of the bridge girders strengthened in Szczercowska Wies in 2015. From two test girders, the 
first was tested, as a reference, and the second was strengthened in bending using prestressed CFRP strips “gradient method” 
and in shear with braided CFRP sheets. The girders were tested for bending and shear capacity. The results of the laboratory 
tests indicated that the effectiveness of the strengthened post-tensioned concrete girders with prestressed CFRP strips using 
the “gradient method” was very high. The strengthened girder showed an increase of 16% in cracking load, 21% in ultimate 
load, and a reduction of maximum deflections by 19% compared to the reference girder.
Keywords: post-tensioning, strengthening, prestressing, gradient method, CFRP strips

Marcin Burdziński, Maciej 
Niedostatkiewicz
Analiza przyczepności prętów 
żebrowanych w betonie metodą 
pull-out na próbkach centrycznych 
i mimośrodowych – str. 93

BOND ANALYSIS OF RIBBED BARS IN 
CONCRETE BY PULL-OUT METHOD ON 
CENTRIC AND ECCENTRIC SPECIMENS

Artykuł dotyczy analizy przyczepności żebrowanego stalowego pręta zbrojeniowego w betonie. Celem pracy była ocena 
wpływu położenia pręta w betonowym bloku na lokalną zależność naprężenie przyczepności-poślizg. Podjęto także próbę 
numerycznej symulacji przeprowadzonych eksperymentów w programie ABAQUS. Analizę doświadczalną przeprowadzono 
za pomocą testu pull-out na dwóch rodzajach próbek – centrycznych i mimośrodowych w dwóch wariantach, z dolnym 
otuleniem o grubości 20 i 40 mm. Do obliczeń numerycznych wykorzystano modele materiałowe odpowiadające mate-
riałom zastosowanym w doświadczeniach. Użyto modelu betonu plastycznego ze zniszczeniem (ang. Concrete Damaged 
Plasticity) oraz modelu liniowo-sprężystego dla stali. Przeprowadzone eksperymenty potwierdziły, że zmiana lokalizacji pręta 
na kierunku pionowym wpływa na zmniejszenie jego skrępowania w betonie, co rzutuje na redukcję wartości maksymalnych 
naprężeń przyczepności oraz na mechanizm zniszczenia, czego konsekwencją jest zmiana przebiegu krzywej naprężenie 
przyczepności-poślizg względem próbek centrycznych. Wykonane symulacje MES poprawnie odwzorowują zachowanie 
przyczepności w próbkach podczas testów pull-out.

Słowa kluczowe: beton, MES, pręt żebrowany, przyczepność, test pull-out
This paper deals with the bond analysis of a ribbed steel rebar in concrete. The aim of the paper was to evaluate the effect 
of the bar position in a concrete block on the local bond stress-slip relationship. An attempt was also made to numerically 
simulate the conducted experiments in ABAQUS software. The experimental analysis was carried out using pull-out test 
on two types of specimens – centric and eccentric in two variants, with bottom concrete cover of 20 and 40 mm thickness. 
Material models corresponding to the materials used in the experiments were used for numerical calculations. Concrete 
Damaged Plasticity model and linear elastic model for steel were used. The experiments confirmed that changing the 
location of the bar in the vertical direction reduces its confinement in the concrete, thus reducing the bond strength and 
the failure mechanism, resulting in a change in the bond stress-slip curve with respect to the centric specimens. The FEA 
simulations performed correctly represent the bond behavior in the specimens during pull-out tests.
Keywords: bond, concrete, FEM, pull-out test, ribbed bar

Rafał Szydłowski, Barbara Łabuzek
Kondycja dachu katowickiego Spodka 
w świetle aktualnych pomiarów sił 
w dźwigarach linowo-prętowych 
– str. 88

CURRENT STATE OF HANGING ROOF 
ABOVE THE HALL SPODEK IN KATOWICE 
BASED ON THE NEW RESULTS OF 
MEASUREMENT OF FORCE IN ROPE 
GIRDERS

W pracy krótko opisano historię oraz układ konstrukcyjny Hali Widowiskowo-Sportowej Spodek w Katowicach. Nieco więcej 
uwagi poświęcono konstrukcji dachu oraz technologii jego realizacji. Przedstawiono w szczegółach budowę dachowego 
dźwigara linowo-prętowego, system naciągu i kontroli sił w linach nośnych. W pracy przedstawiono wyniki pomiarów kon-
trolnych sił w siedmiu ze 120 dźwigarów dachowych prowadzone od 1971 roku obejmujące również wyniki najnowszych 
badań przeprowadzonych w 2021 roku. Na podstawie prezentowanych wyników omówiono historię zmiany sił w dźwigarach 
od oddania obiektu do użytkowania do chwili obecnej oraz poziom bezpieczeństwa konstrukcji dachu w obecnym stanie.
Słowa kluczowe: dach wiszący, dźwigary linowe, katowicki Spodek, konstrukcja wisząca
The paper briefly describes the history and construction of the Sports and Entertainment Hall Spodek in Katowice. A little 
more attention was paid to the roof structure and the technology of its implementation. The structure of the roof rope-rod 
girder as well as the tensioning and force control system in the lifting tendons are presented in detail. The paper presents the 
results of control measurements of forces in seven out of 120 roof girders carried out since 1971, including the results of the 
latest research carried out in 2021. On the basis of the presented results, the history of changes in the forces in the girders 
from the commissioning of the facility to the present day and the safety level of the roof structure were discussed.
Keywords: hanging roof, hanging structure, rope girders, Spodek in Katowice

Jarosław Michałek, Aleksy Łodo, 
Piotr Kozioł
Strunobetonowe płyty kanałowe 
w stropie o nośności qk = 10 i 15 kN/m2 
z równoczesnym ruchem dwóch wózków 
widłowych Qk = 20 kN każdy – str. 105

PRESTRESSED CONCRETE HOLLOW 
CORE SLABS IN THE FLOOR WITH THE 
LOAD CAPACITY OF qK = 10 AND  
15 KN/M2 WITH SIMULTANEOUS 
MOVEMENT OF TWO FORKLIFT TRUCKS 
Qk = 20 KN EACH

Przedmiotem artykułu jest weryfikacja nośności stropu magazynu surowców o wymiarach 90,0×12,5 m wykonanego z kana-
łowych płyt strunobetonowych o wysokości 265 mm i modularnej szerokości 1,20 m. Po ułożeniu płyt kanałowych na ścia-
nach zewnętrznych i wewnętrznych piwnicy oraz wykonaniu wieńców i złączy podłużnych między płytami zauważono, 
że w obliczeniach do projektu stropu uwzględniono obciążenia zmienne qk = 10 i 15 kN/m2, zapominając o siłach skupionych 
wywoływanych przez dwa wózki widłowe o udźwigu Qk = 20 kN każdy. Wstrzymano prace wykończeniowe stropu w celu 
opracowania sposobu przystosowania go do przenoszenia obciążeń wymienionych wyżej. W artykule przedstawiono analizy, 
wnioski i zalecenia dotyczące możliwości uzyskania żądanej przez inwestora nośności stropu z równoczesną eksploatacją 
wózków widłowych. Wyniki analiz wykorzystano do opracowania projektu wzmocnień konstrukcji stropu na ścinanie i zgi-
nanie poprzez zespolenie płyt z nadbetonem będącym posadzką magazynu oraz dodatkowo na ścinanie przez wypełnienie 
betonem części przypodporowej kanałów w płytach na długości obliczeniowej lpt2 = 0,90 m przekazywania siły sprężającej 
z cięgien na beton.
Słowa kluczowe: ekspoloatacja, płyta kanałowa, strop, strunobeton, wzmocnienie

The subject of the paper is verification of the load capacity of the floor of the raw material warehouse with dimensions of 
90,0×12,5 m made of hollow-core prestressed concrete slabs 265 mm high and a modular width of 1,20 m. After placing 
the hollow-core slabs on the external and internal walls of the basement and making the tie beams and longitudinal joints 
between the slabs, it was noticed that in calculations for the detailed design of the floor with the live load qk = 10 and 15 kN/m2 

no account was taken of the concentrated forces caused by two forklifts with a load capacity of Qk = 20 kN each. Finishing 
works of the ceiling were stopped in order to work out how to adapt it to transfer the loads mentioned above. The paper 
presents analyses, conclusions and recommendations concerning the possibility of obtaining the floor load capacity required 
by the investor with simultaneous use of forklifts. The results of the analysis has been used to strengthen the floor structure 
for shear and bending by joining the slabs with the 80 mm thick concrete topping. Additionally, higher shear capacity has 
been obtained by filling the supporting part of the channels (lpt2 = 0.90 m) with concrete at tendon transmission length.
Keywords: exploitation, hollow-core slab, prestressed concrete, floor, strengthening
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Piotr Łaziński, Jakub Krząkała, 
Grzegorz Grządziela
Innowacyjny system monitoringu cech 
mechanicznych betonu – str. 118

AN INNOVATIVE SYSTEM FOR 
MONITORING THE MECHANICAL 
PROPERTIES OF CONCRETE

Powszechnie stosowane metody normowe określania cech mechanicznych betonu nie uwzględniają rzeczywistych warun-
ków dojrzewania betonu. Cechy betonu w konstrukcji różnią się od wartości uzyskiwanych laboratoryjnie. W procesie wią-
zania betonu wydziela się ciepło, które wpływa na tempo zmian cech mechanicznych betonu w konstrukcji. Drugim czynni-
kiem jest wpływ zastosowania kruszywa na uzyskiwane wartości modułów sprężystości betonu. W artykule przedstawiono 
wyniki badań cech mechanicznych betonu wiaduktu WG-4 na obwodnicy Raciborza. Na potrzeby podejmowania decyzji 
o sprężaniu oraz aktualizacji podniesienia wykonawczego określono laboratoryjnie właściwości betonu pielęgnowanego 
w warunkach znormalizowanych i odwzorowanych. Zastosowano innowacyjny system monitoringu cech mechanicznych 
betonu, który uwzględniał rzeczywiste warunki dojrzewania betonu w konstrukcji. Uzyskane wyniki z badań pozwoliły zmi-
nimalizować ryzyka związane z podejmowaniem decyzji na budowie.
Słowa kluczowe: metody badań, moduł sprężystości, monitoring, pielęgnacja próbek, wytrzymałość betonu

Commonly used standard methods for determining the mechanical properties of concrete do not take into account the 
actual conditions of concrete maturation. The characteristics of concrete in the structure differ from the values obtained 
in the laboratory. In the process of setting concrete, heat is released, which affects the rate of changes in the mechanical 
properties of concrete in the structure. The second factor is the influence of the use of aggregate on the obtained values of 
concrete elasticity modulus. The article presents the results of research on the mechanical properties of the concrete of the 
WG-4 viaduct on the Racibórz beltway. For the purposes of making a decision on prestressing and updating the construction 
technology, laboratory characteristics of cured concrete in standardized and mapped conditions were determined. An 
innovative system for monitoring the mechanical properties of concrete was used, which took into account the actual 
conditions of concrete maturation in the structure. The obtained results from the research allowed to minimize the risks 
related to making decisions on the construction site.
Keywords: test methods, modulus of elasticity, monitoring, sample care, concrete strength

Magda Kijania-Kontak, Andrzej Winnicki
Badania doświadczalne przyczepności 
prętów zbrojeniowych SAS 670/800 
do betonu wysokiej wytrzymałości 
za pomocą próby pull-out – str. 136

EXPERIMENTAL TESTS OF ADHESION 
OF SAS 670/800 REINFORCING BARS TO 
CONCRETE HIGH STRENGTH BY MEANS 
OF A PULL-OUT TEST

Współpracę betonu ze stalą zbrojeniową zapewnia zjawisko przyczepności. Jest to wzajemne przekazywanie sił pomiędzy 
prętami zbrojeniowymi a betonem. Znajomość tego zjawiska pozwala na precyzyjne określenie rozkładu odkształceń stali 
i betonu, a tym samym na określenie przebiegu odkształceń i zarysowania konstrukcji żelbetowej. W artykule zaprezento-
wane zostały wyniki badań doświadczalnych przyczepności pomiędzy betonami wysokiej wytrzymałości C60/75 i C70/85 
a prętami o średnicy 18 mm ze stali wysokiej wytrzymałości SAS 670/800. Dla porównania wykonano również badania przy-
czepności tych betonów do prętów ze zwykłej stali EPSTAL B500SP.
Słowa kluczowe: beton wysokiej wytrzymałości, przyczepność, pull–out, stal wysokiej wytrzymałości

The interaction of concrete with reinforcing steel is ensured by the phenomenon of adhesion. It is mutual transfer of forces 
between rebar and concrete. Knowledge of this phenomenon allows you to precisely determine the deformation distribution 
of steel and concrete and thus on determination of the course of deformation and cracking of a reinforced concrete structure. 
In this article the results of experimental tests of adhesion between concretes are presented high strength C60/75 and 
C70/85 and steel bars with a diameter of 18 mm and high the strength of SAS 670/800. For comparison, adhesion tests were 
also carried out concrete to bars made of ordinary steel EPSTAL B500SP.
Keywords: high-strength concrete, adhesion, pull-out, high-strength steel endurance

Tomasz Borsz
Kształtowanie mostowych konstrukcji 
sprężonych na podstawie wniosków 
z inspekcji zewnętrznych kabli 
sprężających – str. 130

DESIGN OF PRESTRESSED BRIDGE 
STRUCTURES BASED ON EXTERNAL 
PRESTRESSING TENDONS INSPECTION 
CONCLUSIONS

Punktem wyjścia do artykułu są pojawiające się awarie zewnętrznych kabli sprężających opisane w piśmiennictwie zagranicz-
nym jak i coraz częściej w polskich realiach oraz problemy z prowadzeniem prac inspekcyjnych i remontowych na sprężonych 
obiektach mostowych. Artykuł ma na celu przedstawienie podstawowych zasad kształtowania konstrukcji sprężonych umoż-
liwiających łatwą realizację w fazie budowy oraz prostą inspekcję; serwis jak i remont w fazie użytkowania z uwzględnieniem 
zapisów wytycznych krajowych oraz zagranicznych. Całość zagadnienia jest omówiona na podstawie istniejących konstrukcji 
mostowych od fazy projektowania przez użytkowanie i remont ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedniego doboru 
systemu zabezpieczenia antykorozyjnego kabli jak i aspektu inspekcyjnego oraz możliwości wymiany kabli sprężających.
Słowa kluczowe: awarie, kable sprężające, obiekty mostowe, konstrukcje

This report’s starting point is about the emerging failures of external prestressing tendons described in foreign literature and 
more often in the polish infrastructure market. Those failures can be associated with incorrect site implementation works, insuf-
ficient and low quality inspections and possible incorrect repairs. The aim of the report is to present the basic assumption of the 
post tensioned structures with the external post tensioning tendons and optimal strand corrosion protection systems selection 
to improve the tendons life-time durability, as well as the requirements for the deviators and anchorages including inspection 
aspects and replacing possibility. The world wide experience and current trends prove that it is necessary to discuss the use of 
external cables to ensure the designed bridges life span and finally leading to development of national guidelines.
Keywords: failures, prestressing cables, bridges, structures

Robert Kowalski, Bogumiła Juchnowicz-
Bierbasz, Julia Wróblewska
Odkształcenia, relaksacja i zmniejszenie 
wytrzymałości stali sprężającej 
w temperaturze pożarowej. Wskazówki 
na temat praktycznego wykorzystania 
modelu Eurokodu 2-1-2 – str. 123

STRAINS, RELAXATION AND STRENGTH 
LOSS OF PRESTRESSING STEEL AT FIRE 
TEMPERATURE. GUIDANCE ON THE 
PRACTICAL USE OF THE EUROCODE 
2-1-2 MODEL

W artykule przedstawiono wskazówki na temat wykorzystania modelu pogorszenia właściwości mechanicznych stali spręża-
jącej w wysokiej temperaturze, podanego w EC2-1-2, przydatne do oszacowania zmniejszenia siły sprężającej w elementach 
narażonych na warunki pożarowe. Adekwatne oszacowanie tej siły ma kluczowe znaczenie podczas obliczeń nośności ognio-
wej elementów sprężonych. Przyjęcie do analiz wyłącznie obniżenia wytrzymałości stali określonego na podstawie modelu 
EC2-1-2 może być przyczyną znacznego niedoszacowania zmniejszenia siły sprężającej w warunkach pożaru. Do adekwatne-
go oszacowania tej siły konieczne jest zsumowanie odkształcenia cięgien sprężających powstałego na skutek pogorszenia ich 
właściwości mechanicznych pod wpływem wysokiej temperatury i swobodnego wydłużenia termicznego stali.
Słowa kluczowe: odkształcenia, pożar, projektowanie, stal sprężająca, wydłużenie

The paper gives guidance on the use of the EC2 1-2 model of deterioration of the mechanical properties of prestressing steel 
at high temperature useful for estimating the loss of prestressing force in elements exposed to fire. Adequate estimation 
of this force is crucial when calculating the fire resistance of prestressed members. If only the reduction in steel strength 
determined on the basis of the EC2-1-2 model is considered for the analysis, it may cause a significant underestimation of 
the prestress loss under fire conditions. In order to adequately estimate this force, it is necessary to sum up the strain of the 
prestressing tendons resulting from the deterioration of their mechanical properties under the influence of high temperature 
and the free thermal elongation of the steel.
Keywords: designing, elongation, fire, prestressing steel, strains

Rafał Walczak, Wit Derkowski
Pomiar sił sprężających w elemencie 
kablobetonowym – str. 112

MEASUREMENT OF THE PRESTRESSING 
FORCE IN A POST-TENSIONED 
CONCRETE ELEMENT

W pracy krótko przedstawiono i porównano dostępne metody pomiaru sił sprężających w istniejących konstrukcjach beto-
nowych. Opisano badanie przeprowadzone na kablobetonowej prefabrykowanej belce podsuwnicowej, zdemontowanej 
z istniejącej konstrukcji po ponad 55 latach użytkowania. Przedstawiono wyniki pomiaru siły sprężającej metodą niszczącą 
i seminiszczącą, które porównano z obliczoną wartością siły według Eurokodu 2. Poszczególne metody określenia siły sprę-
żającej wykazały zadowalającą zgodność.
Słowa kluczowe: diagnostyka, kablobeton, konstrukcje sprężone, pomiar, siła sprężająca

The paper briefly presents and compares available measuring methods of a prestressing force in existing concrete structures. 
A description of the prestressing force tests carried out on a post-tensioned precast concrete crane girder, dismantled 
from an existing structure after more than 55 years of service, is given. The results of the prestressing force measurements 
by destructive and semi-destructive methods are presented and compared with the calculated value of the force according 
to Eurocode 2. The different methods of determining the prestressing force have shown a satisfactory consistency.
Keywords: diagnostics, post-tension, prestressed structures, measurement, prestressing force
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31 marca br. w siedzibie 
Instytutu Europejskiego 
w Łodzi p.o. przewodniczą-
cy Rady ŁOIIB dr hab. inż. 
Jacek Szer, prof. PŁ, doko-
nał uroczystego otwarcia 
cieszącej się dużym zain-
teresowaniem IV Konfe-
rencji ŁOIIB „Nowoczesne 
technologie w budownic-
twie – wybrane zagadnie-
nia”, której pomysłodawcą 
i organizatorem jest Łódzka Okręgowa Izba Inżynie-
rów Budownictwa.
 Pierwszy wykład wygłosił dr inż. Robert Geryło, który 
mówił o deklaracjach środowiskowych wyrobów bu-
dowlanych. Zebrani zapoznali się też z materiałem fil-
mowym dotyczącym historii i działalności firmy AGAT SA 
– sponsora generalnego konferencji. Kolejnego dnia 
obrady odbywały się w Teatrze Muzycznym w Łodzi. 
Profesor Ewa Błazik-Borowa i dr inż. Iwona Szer omó-
wiły nowoczesne metody oceny rusztowań budow-
lanych w aspekcie zapewnienia bezpieczeństwa ich 
użytkownikom. O ocenie agresywności środowiska 
w zamkniętych żelbetowych obiektach gospodarki ście-
kowej mówiła prof. dr hab. inż. Anna Halicka (wykład 
przygotowany wraz z mgr. 
inż. Tomaszem Szczepań-
skim). Dużym zaintereso-
waniem cieszył się wy-
kład prof. dr hab. inż. Marii 
Kaszyńskiej na temat dru-
ku 3D kompozytów be-
tonowych. O niestandar-
dowych wzmocnieniach 
stalowych konstrukcji 
przestrzennych – przykła-
dach realizacji i obliczeń 

IV Konferencja ŁOIIB „Nowoczesne technologie 
w budownictwie – wybrane zagadnienia”
Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, która powstała 23 marca 2002 roku, obchodzi 
w tym roku jubileusz dwudziestolecia swojego istnienia. Z tej okazji w dniach 31 marca – 1 kwietnia br. 
odbyła się konferencja naukowo-techniczna „Nowoczesne technologie w budownictwie – wybrane 
zagadnienia”, zwieńczona uroczystą galą jubileuszową, w której wzięło udział kilkuset inżynierów 
budownictwa z rodzinami oraz zaproszeni goście.

– mówił dr hab. inż. Jacek Szafran, 
prof. PŁ (prelekcja przygotowana 
we współpracy z dr inż. Klaudią 
Juszczyk-Andraszyk i mgr. inż. Ja-
kubem Telegą). Reelektryfikacja  
+ głęboka termomodernizacja 
skuteczną i efektywną ekono-
micznie metodą zmniejszenia 
śladu węglowego budynków 
mieszkalnych na obszarach pod-
miejskich – to kolejny wykład 
wygłoszony przez prof. dr. hab. 

inż. Dariusza Gawina (przygotowany z dr. inż. Marci-
nem Zygmuntem). Profesor dr hab. inż. Elżbieta Radzi-
szewska-Zielina omówiła algorytm wyboru obiektów 
i rozwiązań opartych na OZE, uwzględniający wyzwa-
nia masowej termomodernizacji miejskich zasobów 
mieszkaniowych na przykładzie miasta Krakowa i za-
prezentowała wyniki badań interdyscyplinarnego ze-
społu naukowców z PK, wykonanych na zlecenie WGK 
UM Krakowa. Kolejna bardzo interesująca prelekcja 
dotyczyła śladu węglowego jako miary wpływu wyro-
bów i obiektów budowlanych na środowisko i wygłosił 
ją prof. dr hab. inż. Andrzej Garbacz. Konferencję zakoń-
czył bardzo ciekawy wykład prof. dr. hab. inż. Andrzeja 
Szaraty na temat technologii cyfrowych w zarządzaniu 

inwestycją budowlaną – LIDAR, 
BIM, GIS, AI. Konferencja zgroma-
dziła kilkudziesięciu uczestników, 
była zorganizowana wzorcowo, 
ze względu na dobór wykładow-
ców i tematów przez nich poru-
szanych.
Wykłady w formie filmów są do-
stępne na kanale YouTube Łódz-
kiej OIIB.
Patronat honorowy nad kon-
ferencją objęły: Ministerstwo 
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Infrastruktury, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Polska 
Izba Inżynierów Budownictwa oraz Politechnika Łódz-
ka, a patronat medialny: „Inżynier Budownictwa”, „Prze-
gląd Budowlany”, „Materiały Budowlane”, „Builder” 
i „Kwartalnik Łódzki”.
Sponsorami konferencji były firmy: AGAT SA (sponsor 
generalny), ANGOPOL, Przedsiębiorstwo Instalacyjno- 
-Budowlane INSBUD Krzesińscy sp. j., GRAFIT.
Po konferencji o godz. 17.00 rozpoczęła się w Teatrze 
Muzycznym uroczysta gala jubileuszowa z okazji dwu-
dziestolecia Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Bu-
downictwa, w której wzięło udział wielu znamienitych 
gości. Specjalne życzenia przekazano w formie wideo 
z Ministerstwa Infrastruktury oraz z Ministerstwa Roz-
woju i Technologii. 
Z okazji jubileuszu Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa minister infrastruktury Andrzej Adam-
czyk złożył serdeczne gratulacje dotyczące dotychcza-
sowej działalności ŁOIIB. Podkreślił, jak dużą rolę odgry-
wa współpraca Ministerstwa z Izbą prowadzona dzięki 
pośrednictwu p.o. przewodniczącego Jacka Szera. Mi-
nister stwierdził, iż jubileusz dwudziestolecia Łódzkiej 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa to dobra oka-
zja do refleksji nad rolą inżynierów w dzisiejszym świe-
cie. Na zakończenie złożył podziękowania za dotych-
czasową dobrą współpracę, mając nadzieję, że będzie 
ona kontynuowana w kolejnych latach.
Piotr Uściński w imieniu Ministerstwa Rozwoju i Tech-
nologii wyraził uznanie i złożył serdeczne gratulacje 
dla Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownic-
twa z okazji jubileuszu. Podkreślił, że zawód zaufania 
publicznego, jaki od lat sprawują członkowie samo-
rządu zawodowego inżynierów, jest przede wszyst-
kim wielką odpowiedzialnością i to rola, której ŁOIIB 
potrafi sprostać.
Profesor Zbigniew Kledyński – prezes Krajowej Rady Pol-
skiej Izby Inżynierów Budownictwa – skierował do zebra-
nych następujące słowa: „Dwadzieścia lat temu powstała 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa. Poprzedziły to prace 
przygotowawcze krajowego 
i okręgowych komitetów or-
ganizacyjnych, zebrania ob-
wodowe, zjazdy w jeszcze 
wtedy 17 okręgach i pierw-
szy krajowy zjazd w Warsza-
wie. Był to czas pod każdym 
względem pionierski, prze-
cieranie nieznanych szlaków 
i towarzyszące temu cieka-
wość, niepewność i emo-
cje. Satysfakcja z powstania 

Izby łączyła się z mglistymi wyobrażeniami na temat za-
wodowej samorządności. Uczyliśmy się tego stopnio-
wo. Po dwudziestu latach, kiedy w Izbie następuje wy-
miana pokoleń, wprawdzie już w innych warunkach, ale 
wciąż trwa uczenie się samorządności i dzieje się to sys-
tematycznie. Koleżankom i Kolegom z Łódzkiej OIIB, tym 
z najdłuższymi i krótszymi stażami członkowskimi w na-
szym samorządzie, składam najlepsze życzenia wszel-
kiej pomyślności i kolejnych sukcesów w budowaniu 
prestiżu inżynierów budownictwa”.
Podczas uroczystej gali jubileuszowej wiele osób zosta-
ło uhonorowanych szczególnymi wyróżnieniami.
Złote Honorowe Odznaki Polskiej Izby Inżynierów 
Budownictwa, przyznawane za szczególne osiągnię-
cia w pracy dla samorządu zawodowego inżynierów 
budownictwa, otrzymali: Jarosław Bednarek, Krzysz-
tof Dybała, Wiktor Jakubowski, Roman Kałuża, Edyta 
Kwiatkowska, Andrzej Lipiński, Maria Lisowska, Ewa Po-
tańska, Andrzej Potański, Grzegorz Rudzki, Karol Star-
czewski, Andrzej Świstek, Andrzej Wybór.
Srebrne Honorowe Odznaki Polskiej Izby Inżynie-
rów Budownictwa otrzymali: Janusz Dąbek, Elżbieta 
Habiera-Waśniewska, Jan Jarecki, Ewa Kaźmierska, An-
drzej Kisiel, Szymon Langier, Jakub Miszczak, Andrzej 
Zwolski.
Medale Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Bu-
downictwa, które Rada Izby nadaje za szczególne za-
sługi dla samorządności oraz funkcjonowania i rozwoju 
Łódzkiej Izby, otrzymali: Jan Boryczka, Zbigniew Win-
kiel – prezes firmy AGAT SA, Jarosław Chudzik – pre-
zes firmy INTERsoft, Jacek Michalak – wiceprezes firmy 
Atlas, Wiesław Sienkiewicz, Danuta Ulańska, Andrzej 
Wodzyński – właściciel firmy Tubądzin oraz Oddział 
Łódzki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Sa-
nitarnych, w imieniu którego medal odebrał Krzysztof 
Stelągowski – zastępca przewodniczącego.
Złotą Odznakę „Zasłużony dla Budownictwa” otrzy-
mali: Janina Badowska, Piotr Filipowicz, Wojciech Hanusz-
kiewicz, Ryszard Mes, Sławomir Najgiebauer, Sylwester 

Rudecki, Zbigniew Winkiel. 
Atrakcją wieczoru był spek-
takl muzyczny pt. Prosimy nie 
wyrywać foteli!, przygotowany 
przez Zespół Teatru Muzycz-
nego. Po spektaklu zaproszo-
no gości na bankiet, podczas 
którego można było poroz-
mawiać „na żywo” po dwóch 
latach pandemii.

Renata Włostowska 
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Konkurs na najlepsze prace dyplomowe wybrane w ATH

Do konkursu wpłynęło 11 prac, w tym 
8 prac inżynierskich – po cztery ze stu-
diów dziennych i zaocznych oraz 3 prace 
magisterskie ze studiów zaocznych. 
Komisja Konkursowa w składzie: mgr inż. 
Janusz Kozula – przewodniczący komi-
sji, reprezentujący PZITB Oddział Biel-
sko-Biała, mgr inż. Przemysław Pępek 
– przedstawiciel ŚOIIB oraz przedsta-
wiciele Akademii Techniczno-Huma-
nistycznej w Bielsku-Białej dr inż. Zbigniew Pająk i dr hab. 
inż. Jan Zamorowski, prof. ATH, w wyniku przeprowadzo-
nego postępowania przyznała jedną – pierwszą nagrodę 
za pracę dyplomową magisterską i cztery nagrody za pra-
ce dyplomowe inżynierskie, w tym dwie nagrody trzecie. 
Nagrody uzyskali:
A. Studia magisterskie – zaoczne: 
inż. Natalia Byrdy za pracę pt. „Wpływ warunków użytkowych 
na własności geosyntetyków biodegradowalnych” opracowa-
ną pod kierunkiem dr inż. Joanny Grzybowskiej-Pietras. Praca 
dotyczy zabezpieczania przed erozją skarp i zboczy za pomo-
cą geosyntetyków biodegradowalnych. Przedstawiono w niej 
klasyfikację geosyntetyków pełniących rolę zabezpieczenia 
przeciwerozyjnego skarp i zboczy, omówiono czynniki po-
wodujące utratę ich stateczności, zaprojektowano i zrealizo-
wano zabezpieczenie przeciwerozyjne przykładowej skarpy 
z wykorzystaniem innowacyjnych geosyntetyków biodegra-
dowalnych otrzymywanych z włókien odpadowych (juta, weł-
na). Porównano właściwości biodegradowalnych geowłóknin 
z typową obecnie stosowaną geowłókniną. Przeprowadzo-
no ocenę wpływu czasu użytkowania na zmianę właściwo-
ści zastosowanych geowłóknin oraz wpływu biodegrada-
cji badanych materiałów na rozwój roślinności skarpowej. 
B. Studia inżynierskie – dzienne i zaoczne:
Marek Miczko za pracę pt. „Wybrane elementy projektu 
budowlanego stalowej hali warsztatowej”, wykonaną pod 
kierunkiem dr. hab. inż. Jana Zamorowskiego, który nie brał 
udziału w tym głosowaniu. Zaprojektowano stalową halę 
warsztatową o ramowej konstrukcji pełnościennej. Rygle ram 
w strefie przywęzłowej ze słupami oraz w kalenicy wzmoc-
niono skosami. Styki montażowe zaprojektowano jako do-
czołowe. Pracę wykonano starannie z dużym profesjonali-
zmem. Zdobyte umiejętności w czasie wykonywania pracy 
student wykorzystał do opracowania wspólnie z promoto-
rem referatu na XXV Ogólnopolską Interdyscyplinarną Kon-
ferencję Naukowo-Techniczną Ekologia a Budownictwo’2021 

i artykułu pt. „Projektowanie ekolo-
gicznych konstrukcji stalowych”, któ-
ry ukazał się w „Przeglądzie Budowla-
nym” w grudniu 2021 roku.
Łukasz Kocjan za pracę pt. „Projekt 3-kon-
dygnacyjnego budynku magazynowego 
o żelbetowej konstrukcji prefabrykowa-
nej” opracowaną pod kierunkiem dr. inż. 
Zbigniewa Pająka, który nie brał udziału 
w tym głosowaniu. Starannie wykonany 

projekt składa się z opisu technicznego, obliczeń statyczno-wy-
trzymałościowych prefabrykowanej ramy oraz rysunków zestaw-
czych i wybranych rysunków konstrukcyjnych. Praca zawiera rów-
nież charakterystykę żelbetowych elementów prefabrykowanych 
hal przemysłowych z uwzględnieniem tolerancji ich wykonania.
Beata Saduś za pracę pt. „Projekt podziemnego zbiornika 
przeciwpożarowego” opracowaną pod kierunkiem dr. inż. Szy-
mona Dawczyńskiego. Opracowano projekt konstrukcji żel-
betowego, monolitycznego zbiornika przeciwpożarowego, 
całkowicie zagłębionego w gruncie, przekrytego prefabryko-
waną płytą. Projekt obejmuje obliczenia statyczne, wymiaro-
wanie zbrojenia płyty dennej i ścian zbiornika oraz pięć wiel-
koformatowych rysunków konstrukcyjnych i zbrojeniowych.
Michał Ferenc za pracę pt. „Projekt budynku jednorodzin-
nego z zastosowaniem technologii BIM i druku 3D” opra-
cowaną pod kierunkiem dr. inż. Konrada Sikory. W pracy 
przedstawiono zagadnienia związane z technologią BIM oraz 
drukiem 3D na podstawie przeglądu aktualnego stanu wie-
dzy z tego zakresu. Korzystając z programu Autodesk Revit 
opracowano architektoniczny model BIM budynku jedno-
rodzinnego, wygenerowano dokumentację rysunkową oraz 
makietę z zastosowaniem druku 3D.
Dyplomy i nagrody zostały wręczone laureatom 22.04.2022 r.
W spotkaniu udział wzięli: Józef Kluska – zastępca przewod-
niczącego Rady ŚOIIB, Elżbieta Godzieszka – okręgowy rzecz-
nik odpowiedzialności zawodowej ŚOIIB, Przemysław Pę-
pek – członek Rady ŚOIIB i przewodniczący PZITB Oddziału 
w Bielsku-Białej, Janusz Kozula – zastępca przewodniczące-
go PZITB Oddziału w Bielsku-Białej oraz studenci wszystkich 
lat kierunku budownictwo na Wydziale Inżynierii Materia-
łów, Budownictwa i Środowiska wraz z dziekanem dr. hab. 
inż. Włodzimierzem Binasiem, prof. ATH, prodziekanem dr. 
inż. Andrzejem Haratem i przewodniczącym Rady Dyscypli-
ny Inżynieria Lądowa i Transport, kierownikiem katedry bu-
downictwa dr. hab. inż. Januszem Juraszkiem, prof. ATH.

Dr hab. inż. Jan Zamorowski, prof. ATH

12.04. 2022 roku odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej Oddziału PZITB w Bielsku-Białej oraz 
ŚOIIB na najlepsze prace dyplomowe inżynierskie i magisterskie z zakresu budownictwa, wykonane 
w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej w 2021 r.



www.przegladbudowlany.pl

NASZE SPRAWY
w

y
d

a
r

z
e

n
Ia

11

Kongres Budownictwa Polskiego

Inicjatorem kongresu był Polski Związek Pracodawców Bu-
downictwa, organizacja o wielkim znaczeniu i autorytecie 
w środowisku budowlanym. Kongres, którego Radzie Pro-
gramowej przewodniczył Dariusz Blocher, objął tematyką 
obrad – w aspekcie budownictwa – zagadnienia związane 
z prawem, ekonomią, rynkiem pracy i kształceniem zawodo-
wym, budownictwem i infrastrukturą oraz ochroną środo-
wiska. Zakłada się, że kongresy będą odbywały się cyklicz-
nie co 3 lata, a realizacja uchwał, rekomendacji i wniosków 
będzie instytucjonalnie monitorowana. Ważną rolę w tym 
procesie powierzono, powołanej na kongresie, Radzie Ko-
ordynacyjnej Organizacji Budowlanych.
Warto w tym miejscu powrócić do historii kongresów bu-
downictwa.
W roku 1937 odbył się Pierwszy Polski Kongres Mieszkanio-
wy, którego inicjatorem był wybitny działacz spółdzielczo-
ści i mieszkalnictwa – Teodor Toeplitz, lewicowiec, założyciel 
Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (1925 r.), twórca 
Związku Miast Polskich oraz Towarzystwa Urbanistów Pol-
skich. Kongres poświęcony był głównie problematyce miesz-
kaniowej w szerokim ujęciu – planowaniu urbanistycznemu, 
spółdzielczym formom budownictwa, architekturze mieszkań 
– dzięki czemu wywarł historyczny wpływ na rozwój miesz-
kalnictwa w Polsce, także w okresie powojennym.
Drugi w kolejności Kongres Budownictwa miał miejsce w 2002 
roku, zorganizowany przez wybitnego działacza mieszka-
niowego Romana Nowickiego, posła na Sejm (1993–1997), 
założyciela Związku Bezdomnych. Kongres odbył się pod 
patronatem prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego, 
a Komitetowi Honorowemu przewodniczył marszałek sej-
mu Marek Borowski. Istotne jest to, że po kongresie, do 2016 
roku, funkcjonowało Stałe Przedstawicielstwo Kongresu pod 
przewodnictwem Romana Nowickiego, które stało się zna-
czącą instytucją w życiu publicznym, dysponowało zespo-
łami najwybitniejszych ekspertów, konsultowało projekty 
najważniejszych aktów prawnych.
Miałem przyjemność uczestniczyć w przygotowaniu Kon-
gresu Budownictwa Polskiego w ramach Komitetu Innowa-
cji i Nowych Technologii pod przewodnictwem prof. Andrze-
ja Garbacza, kierując zespołem ds. BIM. Tematyka BIM stała 
się jednym z ważnych zagadnień omawianych na kongresie, 
podczas obrad miała miejsce poświęcona jej sesja panelowa 
– jako jedna z sześciu głównych wydarzeń – zorganizowana 
wspólnie przez Komitet Innowacji i Komitet Prawa, została 
podjęta uchwała kongresu w sprawie BIM. Warto podkreślić, 

12–13 kwietnia br., na terenie Międzynarodowych Targów Poz nań-
skich, odbył się Kongres Budo wnictwa Polskiego będący niezwykle 
ważnym wydarzeniem z punktu widzenia problemowego, gospodarcze-
go i technicznego.

Kongres z uznaniem ocenia dotychczasowe prace dotyczą-
ce wdrożenia BIM w Polsce prowadzone w systemie poza-
rządowym. Zakończone zostały dwa podstawowe projekty: 
BIM Edukacja oraz BIM Standard PL, a wyniku tego wyż-
sze uczelnie techniczne rozwinęły kształcenie kadr tech-
nicznych w dziedzinie BIM, również w trybie podyplomo-
wym, oraz powstał przy współpracy z UZP projekt polskich 
norm BIM skoordynowany z normami ISO. Dalsze prace 
nad wdrożeniem BIM, polegające na sprawdzeniu opra-
cowanych norm w praktyce, a w efekcie – przeprowadze-
nia procesu legislacyjnego, wymagają kompetencji, któ-
re posiadają jedynie urzędy państwowe. Kongres, mając 
na uwadze korzyści dla gospodarki narodowej szacowane 
w skali roku na 5–7 mld zł, uznaje za konieczne:

pilne podjęcie działań legislacyjnych mających na celu • 
wprowadzenie polskiej normy BIM, zgodnej z normą  
PN-EN ISO 19650 oraz wdrożenie innych zmian prawnych 
stymulujących stosowanie technologii BIM w inwesty-
cjach publicznych w budownictwie;

powołanie państwowej agencji lub wskazanie po-• 
dobnej instytucji w celu realizacji zadania wdrożenia 
BIM oraz zapewnienia jej niezbędnych środków finan-
sowych, rzeczowych i kompetencji niezbędnych do wy-
konania tego zadania;

objęcie przez Radę Ministrów nadzoru nad działania-• 
mi legislacyjnymi i organizacyjnymi prowadzonymi przez 
kompetentne ministerstwa oraz wspomnianą agencję, 
które we współpracy z właściwymi centralnymi urzęda-
mi, organizacjami gospodarczymi, społecznymi i eks-
pertami doprowadzą do skutecznego wdrożenia i upo-
wszechnienia stosowania BIM;

przyjęcie cezury czasowej wdrożenia BIM najpóźniej • 
do 2025 roku.

Uchwała Kongresu Budownictwa Polskiego 
w sprawie wdrożenia BIM w budowlanych 
inwestycjach publicznych w Polsce

że temat BIM w budow-
nictwie został w 2014 
roku zainicjowany przez 
PZITB, a w wyniku tego zrealizowano dwa wielkie projekty 
BIM Edukacja (2018 r. – kształcenie inżynierów budownic-
twa) oraz BIM Standard PL (2021 r. – normalizacja), wyda-
no szereg podręczników dla studentów i praktyków, stwo-
rzono podstawy do powszechnego wdrożenia tej metodyki 
w zamówieniach publicznych w budownictwie.

Wiktor Piwkowski
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Podobnie jak w poprzednich latach konkurs został ob-
jęty patronatem organizacji oraz firm budowlanych, ta-
kich jak: PZITB Oddział Częstochowa, Śląska Okręgowa 
Izba Inżynierów Budownictwa, Śląskie Stowarzyszenie 
Dyrektorów Centrów Kształcenia Ustawicznego i Cen-
trów Kształcenia Praktycznego, Polskie 
Stowarzyszenie Dekarzy, Polskie Skła-
dy Budowlane.
22 kwietnia 2022 roku do rywalizacji 
przystąpiło piętnaście drużyn ze szkół 
budowlanych województwa śląskiego, 
które prowadzą kształcenie w zawodzie 
technik budownictwa: Zespół Szkół Ogól-
nokształcąco-Technicznych w Lublińcu, 
Zespół Szkół Budowlanych w Rybniku, 
Techniczne Zakłady Naukowe im. gen. 
Władysława Sikorskiego w Częstocho-
wie, Zespół Szkół nr 1 im. J. Kilińskiego 
w Kłobucku, Zespół Szkół Budowlano- 
-Architektonicznych w Tarnowskich Gó-
rach, Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych w Gliwi-
cach, Zespół Szkół nr 1 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego 
w Myszkowie, Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Cu-
rie w Działoszynie, Zespół Szkół Budowlano-Drzew-
nych im. Armii Krajowej w Żywcu, Katowickie Cen-
trum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich 
w Katowicach, Zespół Szkół Technicznych Technikum 
nr 12 im. Jana Pawła II w Częstochowie, Państwowe 
Szkoły Budownictwa – Zespół Szkół w Bytomiu, Tech-
nikum nr 1 w Zespole Szkół im. Xawerego Dunikow-
skiego w Zawierciu, Centrum Kształcenia Zawodowego 

V Wojewódzki Konkurs Młody Mistrz Budownictwa
Po dwuletniej przerwie związanej z sytuacją epidemiczną Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Częstochowie wraz z Wydziałem Budownictwa Politechniki Częstochowskiej zor-
ganizowali długo wyczekiwany V Wojewódzki Konkurs Młody Mistrz Budownictwa.

i Ustawicznego Technikum nr 2 Architektoniczno-Bu-
dowlane w Sosnowcu, Zespół Szkół Budowlanych im. 
K. K. Baczyńskiego w Chorzowie.
Każda szkoła zgłosiła do konkursu jedną trzyosobo-
wą drużynę, która wykazała się znajomością wiedzy 
teoretycznej z zakresu budownictwa oraz umiejęt-
nościami praktycznymi w obszarze ogólnobudowla-
nym. Współzawodnictwo przebiegało równocześnie 
w dwóch częściach. W części projektowej, odbywają-
cej się na Wydziale Budownictwa Politechniki Często-
chowskiej, jedna osoba z drużyny wykonała zadanie 
projektowe, które dotyczyło sporządzenia: przedmiaru 
robót, zapotrzebowania materiałowego wraz z osza-
cowaniem kosztów, a także harmonogramu robót wy-
konania termomodernizacji ścian.
Równocześnie w Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego toczyła się część praktyczna konkursu. 

Uczestnicy zmierzyli się z robotami budow-
lanymi związanymi z termomodernizacją 
ściany. Jury konkursu oceniało technologię 
wykonania, umiejętności praktyczne, do-
kładność i estetykę wykonania, efekt koń-
cowy zadania oraz współpracę zespołu.
W czasie gdy zawodnicy konkurowa-
li ze sobą, ich opiekunowie uczestniczy-
li w szkoleniach prowadzonych przez Fir-
my BELLA PLAST I FAKRO, współpracujące 
z Centrum Kształcenia Zawodowego i Usta-
wicznego.
Rywalizacja pomiędzy drużynami prze-
biegała w sympatycznej atmosferze, była 
gorąca. Do ostatnich chwil ważyły się losy 

zwycięzców. Komisja konkursowa po zsumowaniu zdo-
bytych punktów z części projektowej oraz praktycznej 
wyłoniła zwycięzców.
Nagrodzeni zostali:

I miejsce – Zespół Szkół Budowlanych w Rybniku • 
w składzie: Rozalia Niemiec, Miłosz Adamczyk, Dawid 
Szyłak. Opiekun grupy: Aniela Grębocka.

II miejsce – Zespół Szkół Budowlanych im. K. K. Ba-• 
czyńskiego w Chorzowie w składzie: Jacek Bielański, 
Jakub Bittmann Artur Vysotski. Opiekun grupy: Ma-
rzena Pecyna.
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III miejsce – Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Tech-• 
nicznych W Lublińcu w składzie: Denis Kompalla, Da-
wid Jastrzębski, Mateusz Rasztar. Opiekun grupy: Da-
niel Łodziński.
Nie zapomniano również o wyróżnieniach, które przy-
znano w trzech kategoriach.

Wyróżnienie Wydziału Budownictwa Politechniki • 
Częstochowskiej za najlepiej wykonaną część teore-
tyczną otrzymał Karol Kita z Zespołu Szkół Budowla-
no-Architektonicznych w Tarnowskich Górach.

Wyróżnienie PZITB Oddział Częstochowa za najle-• 
piej współpracujący zespół przy zadaniu praktycznym 
otrzymali Sebastian Siejka oraz Hubert Jarząb z Zespo-
łu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Działoszynie.

Wyróżnienie Śląskiego Stowarzyszenia Dyrektorów • 
Centrów Kształcenia Ustawicznego i Centrów Kształce-
nia Praktycznego za najlepiej wykonane zadanie prak-
tyczne otrzymali Michał Kurkowski oraz Dawid Stich 
z Zespołu Szkół Technicznych Technikum nr 12 im. Jana 
Pawła II w Częstochowie.
Podczas uroczystości wręczone zostały dyplomy dla 
szkół, dyplomy dla finalistów, podziękowania dla wszyst-
kich uczestników oraz opiekunów drużyn za przygo-
towanie uczniów do konkursu.
Gratulujemy zwycięzcom oraz wszystkim uczestni-
kom.
Szczególne podziękowania składamy firmom, spon-
sorom, organizacjom, wszystkim osobom zaangażo-
wanym w przygotowanie V Wojewódzkiego Konkursu 
Młody Mistrz Budownictwa. Bądźcie z Nami przy orga-
nizacji kolejnych edycji konkursu. Dziękujemy.

Wioletta Dróżdż

Pierwsza Konferencja Naukowo-Techniczna 
„Aktualne problemy związane z zarządzaniem bezpieczeństwem 

i higieną pracy w budownictwie”
W dniach 26-27 października 2022 r. na Politechnice Warszawskiej odbędzie się pierwsza edycja Kon-
ferencji Naukowo-Technicznej „Aktualne problemy związane z zarządzaniem bezpieczeństwem i higieną 
pracy w budownictwie”. Organizatorami wydarzenia są Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszaw-
skiej, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej, Porozumienie dla Bezpie-
czeństwa w Budownictwie oraz Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie (w latach nieparzystych będzie 
to Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu). Konferencja została objęta honorowym patronatem przez 
Głównego Inspektora Pracy.
Podczas 4 sesji zostaną omówione zagadnienia związane z codziennymi zagrożeniami, które są spotykane 
na budowach, aspekty prawne, nowoczesne rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo pracy na budowach 
i w zakładach produkcji budowlanej oraz ryzyka powiązane z wdrażaniem nowych rozwiązań technicznych. 
Wydarzenie będzie adresowane nie tylko do kadry naukowej oraz studentów, ale również czynnych zawodowo 
inżynierów, którym zależy na zaktualizowaniu oraz uzupełnieniu swojego stanu wiedzy związanej z obszarem 
bezpieczeństwa i higieny pracy w budownictwie.
Artykuły przedstawione podczas konferencji zostaną opublikowane w specjalnym numerze czasopisma 
„Przegląd Budowlany” (40 punktów zgodnie z listą ministerialną).
Więcej informacji dla uczestników oraz autorów referatów (w tym terminy związane z przesyłaniem zgło-
szeń) można znaleźć na stronie: https://www.il.pw.edu.pl/konferencjabhp.
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7–8 kwietnia 2022 roku w hotelu w Świnoujściu odbyło się sympozjum „Usprawnienie połączenia 
komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin w Świnoujściu – budowa tunelu pod Świną”.

Sympozjum „Usprawnienie połączenia komunikacyjnego 
pomiędzy wyspami Uznam i Wolin w Świnoujściu  
– budowa tunelu pod Świną”

Gości powitał Janusz Żmurkiewicz – prezydent mia-
sta Świnoujście, później wystąpili: Grzegorz Witkow-
ski – podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruk-
tury, Olgierd Geblewicz – marszałek województwa 
zachodniopomorskiego, Julita Borkowska – kierownik 
projektu w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Au-
tostrad, prof. dr hab. inż. Maria Kaszyńska – przewod-
nicząca PZITB oraz przewodnicząca Rady Naukowej 
ds. budowy tunelu w Świnoujściu. Referat wprowa-
dzający „Rola i znaczenie tunelu pod Świną w rozwo-

ju regionu” przedstawiła Barbara Michalska, I zastęp-
ca prezydenta miasta Świnoujście.
Prelegentami byli profesorowie, inżynierowie reprezen-
tujący generalnego wykonawcę oraz podwykonawców 
realizujących budowę tunelu. Przedstawiono 10 refera-
tów – wystąpień. Uczestnicy sympozjum mogli posłuchać 
między innymi o szczegółach związanych z realizacją, 
w tym o wyzwaniach dla projektantów i wykonawców, 
problemach technicznych i logistycznych czy zagadnie-
niach dotyczących bezpieczeństwa.
W sympozjum uczestniczyło około 300 osób, w tym 
grupa studentów wydziałów budownictwa Politech-
niki Krakowskiej, Warszawskiej, Wrocławskiej, Kosza-
lińskiej oraz Zachodniopomorskiego Uniwersyte-
tu Technologicznego w Szczecinie. Była możliwość 
bezpłatnego uczestniczenia w sympozjum on-line. 

Zanotowano około 5 tysięcy wejść na platformę re-
alizującą bezpośredni przekaz internetowy. Drugie-
go dnia uczestnicy zwiedzali budowę tunelu i mogli 
ocenić postęp robót.
Sympozjum zostało zorganizowane przez Urząd 
Miasta Świnoujście oraz Fundację Polskiego Związ-
ku Inżynierów i Techników Budownictwa. Patronat 
honorowy nad wydarzeniem objęło Ministerstwo In-
frastruktury oraz marszałek województwa zachodnio-
pomorskiego. Wydarzenie objęli patronatem: „Prze-

gląd Budowlany”, „Inżynieria i Budownictwo”, GDMT, 
TVP3 Szczecin, swinoujskie.info, Twoje Radio – tyl-
ko przeboje.
Tunel pod Świną będzie najdłuższym tunelem w Pol-
sce. Jego długość to około 3,2 km, w tym około 1,5 km 
stanowi długość tunelu drążonego metodą TBM. In-
westorem jest Gmina Miasto Świnoujście. Inwesto-
rem zastępczym Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad Oddział Szczecin. Wykonawcą jest kon-
sorcjum PORR/Gülermak. Nadzór nad projektem peł-
ni SWECO/Lafrentz.
Całkowity koszt inwestycji to ponad 900 mln zł, z cze-
go prawie 775,7 mln zł to dofinansowanie z Unii Eu-
ropejskiej (85%). Resztę inwestor Gmina Miasto Świ-
noujście dokłada z własnego budżetu.

UM Świnoujście
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Unibep SA: Portfel pełen kontraktów

Konferencja była zorganizowana w formule hybrydowej 
– część osób była obecna na sali konferencyjnej w warszaw-
skiej siedzibie Unibep SA, część oglądała transmisję on-line.
Przypomnijmy, 47 mln zł (wzrost o 27% rdr) zysku netto, przy 
sprzedaży na poziomie 1,7 mld zł (wzrost o 2% rdr) oraz port-
fel zamówień w części budowlano-infrastrukturalnej o war-
tości ok. 3,5 mld zł – tak prezentują się wyniki Grupy Unibep 
za rok 2021. Dla Grupy wyniki są historyczne tym bardziej, 
że wypracowane zostały w niezwykle trudnych, warunkach. 
Pełny raport dostępny jest na stronie: https://unibep.pl/re-
lacje-inwestorskie/raporty/raporty-okresowe.html
Rekordowy poziom zysków Grupy Unibep to głównie zasługa 
wyników w segmencie deweloperskim, realizowanych przez 
Grupę Unidevelopment (ten segment generuje 17% przy-
chodów Grupy). Deweloper w 2021 roku sprzedał w sumie 
921 mieszkań i uzyskał marżę brutto na poziomie blisko 65 
mln zł. Grupa jest bardzo dobrze przygotowana na najbliż-
sze lata – w portfelu ma nieruchomości pozwalające na bu-
dowę ok. 5600 mieszkań. Spółka Unidevelopment prowadzi 
działalność na rynkach warszawskim, poznańskim i radom-
skim. W 2021 roku deweloper kupił grunty w Trójmieście, 
myśli również o ekspansji na południu kraju.
Budownictwo kubaturowe w kraju zakończyło rok 2021 
z założonymi wynikami i to mimo wzrostu cen materiałów 
i presji płacowej. W 2021 roku generalny wykonawca oddał 
do użytku 15 budów, a obecnie na terenie Polski realizuje 
ok. 40 kontraktów. Wartość portfela zleceń tego segmentu 
na rok 2022 oraz lata kolejne wynosi ok. 1,85 mld zł. Warto 
wspomnieć, że GW kraj oraz GW eksport generują prawie 
połowę przychodów Grupy Unibep (46%).
Jakie wyzwania czekają Unibep SA w kolejnym roku w ge-
neralnym wykonawstwie? Spółka stawia sobie za cel konty-
nuowanie rozwoju terytorialnego, czyli budowanie silnych 
rynków lokalnych i podążanie za własnym deweloperem – 
spółką Unidevelopment. Z roku na rok w sprzedaży Unibep 
SA rośnie udział budownictwa przemysłowego. Spółka do-
strzega również trendy rynkowe związane z koniecznością 
transformacji polskiej energetyki. Stąd decyzja o powoła-
niu segmentu budownictwa energetyczno-przemysłowe-
go w ramach Unibep SA. Nowy segment ma w portfelu za-
mówienia na ponad 200 mln zł.
Oddział Infrastruktury Unibep SA oraz Budrex Sp. z o.o. to ko-
lejny segment, który generuje coraz większe przychody 
w Grupie Unibep (22%). Na zeszłoroczne wyniki obu spół-
ek bardzo silny wpływ miała sytuacja związana z gwałtow-
nym wzrostem cen materiałów i robocizny.

Oddział Infrastruktury Unibep SA posiada solidny portfel 
zamówień – na rok 2022 oraz lata kolejne wynosi on blisko 
890 mln zł. Z kolei Budrex Sp. z o.o. – spółka budująca wia-
dukty, mosty i inne obiekty inżynierskie – ma portfel zleceń 
na poziomie ok. 223 mln zł. Największym wyzwaniem, jakie-
mu obie spółki muszą sprostać w nadchodzących miesią-
cach, jest budowa zapory na granicy z Białorusią.
Segment budownictwa modułowego generuje 12% przycho-
dów Grupy Unibep. Spółka Unihouse wybudowała prawie 
3 tys. mieszkań w Norwegii, a aktualnie przygotowuje 108 
lokali. Z kolei w Szwecji spółka wybudowała 93 mieszkania, 
146 jest w trakcie realizacji. Spółka wiąże plany z rynkiem 
niemieckim. Dotąd na rynku niemieckim spółka wybudowa-
ła 155 mieszkań i pracuje nad kolejnym 431 lokalami. Firma 
ma tam podpisanych pięć umów o wartości ok. 190 mln zł, 
przy czym związana z tym sprzedaż w roku 2022 i la-
tach kolejnych to ok. 142 mln zł. Wartość całego portfela  
Unihouse SA na rok 2022 i lata kolejne wynosi ponad  
346 mln zł. Głównym wyzwaniem dla Unihouse jest utrzy-
manie produkcji w Fabryce Domów Modułowych w Bielsku 
Podlaskim oraz standaryzacja produktów i ich sprzedaż.
Najważniejszym celem Grupy Unibep na rok 2022 jest dba-
nie o stabilność finansową, która może być zagrożona wzro-
stem cen materiałów budowlanych i usług oraz inflacją. 
Z perspektywy całej Grupy ważna jest również obrona marż 
i waloryzacja kontraktów.
Po konferencji można było porozmawiać osobiście z preze-
sem zarządu Unibep SA Leszkiem Gołąbieckim, prezesem 
Unidevelopment SA Zbigniewem Gościckim, wicepreze-
sem zarządu SA i dyrektorem finansowym Unibep SA Sła-
womirem Kiszyckim.

11 kwietnia 2022 roku zarządzający Grupą Unibep spotkali się z analitykami giełdowymi i dzien-
nikarzami. Celem było podsumowanie wyników Grupy za rok 2021 oraz przedstawienie planów 
na najbliższe miesiące.
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Na zdjęciu od lewej: Sławomir Kiszycki dyrektor finansowy Unibep 
SA,  Wojciech Jarmołowicz rzecznik prasowy Unibep SA, Zbigniew 
Gościcki prezes zarządu Unidevelopment SA, Leszek Gołąbiecki 
prezes zarządu Unibep SA
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Ocena wytrzymałości betonu 
w konstrukcjach na podstawie 
badań sklerometrycznych
L. Runkiewicz, J. Sieczkowski
Seria: Instrukcje, Wytyczne, Poradniki
Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2022

W poradniku przedstawiono aktualne zasady oce-
ny wytrzymałości betonu za pomocą nieniszczących 
metod sklerometrycznych według aktualnych norm 
stowarzyszonych z Eurokodami. Nawiązano w nim 
również do instrukcji ITB nr 210 z 1977 r., do dziś sto-
sowanej w praktyce.
W kolejnych rozdziałach poradnika opisano:

przedmiot i zakres stosowania wraz z wykazem • 
oznaczeń,

urządzenia służące do badań sklerometrycznych wraz • 
z procedurą kalibracji stosowanych instrumentów,

szczegółowe zasady realizacji badań nieniszczących,• 
zasady wykonywania badań betonu w konstrukcji, • 

w tym liczbę i wybór badanych miejsc, przygotowanie 

miejsc do przeprowa-
dzania pomiarów oraz 
liczby odczytów,

zasady opracowy-• 
wania wyników ba-
dań,

oceny jakości bada-• 
nego betonu, w tym 
zasady ogólne, wy-
znaczanie (skalowa-
nie) związków empi-
rycznych i przybliżony 
ich dobór (krzywych 
regresji), a także oce-
nę wytrzymałości be-
tonu na ściskanie, przykłady określania związków empi-
rycznych (krzywych regresji) i oceny jakości betonu,

wyznaczanie charakterystycznej wytrzymałości be-• 
tonu na ściskanie w konstrukcji,

układ sprawozdania z badań,• 
przepisy BHP i dokumentację badania.• 

Do poradnika dołączono również załącznik zawierają-
cy przykładowe tablice do wyznaczania wskaźników 
wytrzymałości betonu na ściskanie w przypadku ba-
dań młotkiem Schmidta typu N.

www.itb.pl

Nowy kierunek dla Ukraińców na PK
Politechnika Krakowska planuje uruchomić w nowym 
roku akademickim 2022/2023, na Wydziale Inżynierii 
Lądowej, bezpłatne studia inżynierskie w języku ukra-
ińskim dla kandydatów narodowości ukraińskiej ucie-
kających przed wojną.
Wydział Inżynierii Lądowej (WIL) będzie kształcił Ukraiń-
ców na kierunkach budownictwo i transport. Studia te 
będą miały formułę, niespotykaną dotąd w polskich uczel-
niach technicznych. W przygotowaniu studiów i ich reali-
zację są zaangażowani m.in. ukraińscy nauczyciele aka-
demiccy politechniki oraz firmy partnerskie WIL PK.
Na pierwszym semestrze studiów zajęcia dydaktyczne 
będą prowadzone tylko w języku ukraińskim, na seme-
strze drugim planuje się realizować zajęcia w dwóch 
wersjach językowych: polskim i ukraińskim. Zajęcia 
na semestrach wyższych będą prowadzone już w języ-
ku polskim. Studenci ukraińscy przez pięć semestrów 
będą się uczyć języka polskiego.
Wydział Inżynierii Lądowej opracował już program 
studiów w ukraińskiej wersji językowej wraz z kartami 

przedmiotów i efektami kształcenia. Do realizacji pro-
jektu studiów w języku ukraińskim przygotowują się 
także inne jednostki Politechniki Krakowskiej, m.in. 
Biblioteka Główna PK, która w najbliższym czasie bę-
dzie posiadać stronę internetową dedykowaną Ukra-
ińcom.
Zniszczona wojną Ukraina będzie potrzebowała wielu 
specjalistów z zakresu budownictwa i transportu. Ab-
solwenci studiów w języku ukraińskim w pełni wyko-
rzystają w swoim kraju wiedzę i umiejętności nabyte 
podczas studiów na WIL PK.
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Nominacja profesorska dla 
Przewodniczącej PZITB

Wycofanie programu kosztorysowego Norma PRO
Popularny i stosowany od kilkunastu lat program 
do kosztorysowania Norma PRO wkrótce przestanie 
być dostępny w sprzedaży. Producent oprogramo-
wania firma Athenasoft podjęła decyzję o zaprzesta-
niu rozwoju aplikacji. Ten klasyk wśród programów 
do kosztorysowania ma już ponad 19 lat i wyczerpa-
ły się możliwości dostosowania go do zmieniających 
się potrzeb rynku budowlanego.
Ostatnia wersja programu ukaże się w listopadzie 
2022 r. Nowe stanowisko lub aktualizację będzie moż-
na kupić do końca 2022 r.
W związku z tym producent uruchamiania akcję prze-
chodzenia na nowszą wersję oprogramowania skie-
rowaną do użytkowników Normy PRO. Kosztorysanci 
pracujący na Normie PRO mogą skorzystać ze spe-
cjalnej oferty, w ramach której otrzymają najnow-
szą wersję Normy EXPERT oraz zaktualizują swój sta-
ry program.
Zmiana dotyczy także sektora edukacji. Norma PRO 
w wersji edukacyjnej to chętnie wykorzystywany 

program szkoleniowy, rekomendowany do przepro-
wadzania egzaminów zawodowych. Wszystkie szkoły 
średnie i uczelnie kształcące w kierunkach budowla-
nych mogą otrzymać nową Normę EXPERT EDU w celu 
wyposażenia pracowni oraz dla nauczycieli, uczniów 
i studentów w ramach programu partnerskiego Athe-
nasoft dla edukacji.
Szczegóły na stronie akcji „Dziękujemy Normie PRO, 
czas na Normę EXPERT” www.ath.pl/dziekujemy.

20 kwietnia 2022 roku Prezydent Rzeczypospolitej Pol-
skiej Andrzej Duda wręczył akt nominacyjny prof. dr hab. 
inż. Marii Kaszyńskiej. Było to uroczyste wręczenie aktu 
w Pałacu Prezydenckim. Tytuł profesorski Maria Ka-
szyńska otrzymała 10 marca 2020 roku jeszcze przed 
pandemią, a oficjalne nadanie tytułu nastąpiło obec-
nie. Serdecznie gratulujemy.
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Beton w obiektach inżynieryjnych 
– wymagania Id-2 a norma PN-EN 206

W betonie konstrukcyjnym, stosowanym w obiektach, 
należy sięgać po materiały dopuszczone do obrotu i sto-
sowania w UE, oznakowane znakiem CE lub B. Istnieje 
również obowiązek przedstawienia odpowiedniej de-
klaracji z Polską Normą, krajową oceną techniczną lub 
europejską oceną techniczną. Beton na obiekty inży-
nieryjne powinien być również zgodny z normą PN-EN 
206 „Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgod-
ność”. Norma PN-EN 206 wprowadziła nowe podejście 
do projektowania składu i produkcji betonu oraz oceny 
jego właściwości technicznych. Głównym założeniem 
normy było zapewnienie odpowiedniej trwałości kon-
strukcji i elementów betonowych, które pracują w okre-
ślonym środowisku, co zdefiniowano w normie jako 
klasy ekspozycji. Zgodnie z wytycznymi normy zhar-
monizowanej wykonana konstrukcja powinna wytrzy-
mać co najmniej 50 lat czasu użytkowania.
Id-2 „Warunki techniczne dla kolejowych obiektów in-
żynieryjnych” zostały wydane przez PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A. w roku 2005. Przedmiotem tej instrukcji 
są wymagania techniczne dotyczące kolejowych obiek-
tów inżynieryjnych oraz innych obiektów inżynieryj-
nych usytuowanych w podtorzu poprzecznie do osi 
toru. Niniejsze warunki techniczne są przeznaczone 
dla jednostek zajmujących się projektowaniem, budo-
wą, zarządzaniem, eksploatacją i utrzymaniem kolejo-
wych obiektów inżynieryjnych. Obowiązują one zatem, 
do dzisiaj, wszystkie firmy wykonawcze i projektowe, 
dla których bezpośrednim i pośrednim zamawiającym 
jest PKP Polskie Linie Kolejowe. Ich zapisy i wymagania 
nadal są obecne w Specyfikacjach Technicznych Wy-
konania i Odbioru Robót na kontraktach, budząc cza-
sami wątpliwości, zarówno nadzoru jak i wykonawcy, 
w związku z tym, że nie ma w Id-2 odwołań do obo-
wiązującej normalizacji europejskiej. Część IV Szcze-
gółowych Wymagań Technicznych obejmuje wyspe-
cyfikowanie założeń dotyczących betonów do budowy 
mostów i wiaduktów, przejść pod torami, przepustów, 
tuneli liniowych, kładek dla pieszych oraz ścian opo-
rowych. Załącznik numer 1, będący integralną częścią 
dokumentu obejmuje wymagania dotyczące betonu 

i jego składników. Przeanalizujmy więc normalizację 
betonową przywołaną w „Warunkach technicznych 
dla kolejowych obiektów inżynieryjnych”:

klasy betonu są oznaczone B30, B35, B25 według • 
normy PN-88/B-06250 na beton zwykły;

wymagania dla cementu są oznaczone według nor-• 
my PN-88/B-30000 na cement portlandzki;

klasy ekspozycji dla betonu są uwzględnione według • 
normy PN-80/B-01800 na antykorozyjne zabezpiecze-
nia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbeto-
we. Klasyfikacja i określenie środowisk;

kruszywo grube oraz kruszywo drobne do betonów • 
zostały sklasyfikowane według norm PN-91/B-06714/15 
(Oznaczanie składu ziarnowego), PN-78/B-06714/13 
(Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych, PN-76/
B -06714/12 (Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń ob-
cych), PN-78/B-06714/16 (Oznaczanie kształtu ziarn);

Do kolejowych obiektów inżynieryjnych, zwanych „obiektami inżynieryjnymi” zalicza się mosty, wia-
dukty, przepusty, ściany oporowe, tunele liniowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych.
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reaktywność alkaliczna z cementem została okre-• 
ślona według normy PN-91/B-06714/34 Oznaczanie 
reaktywności alkalicznej;

kontrola jakości mieszanki betonowej i beto-• 
nu została również określona na podstawie normy 
PN-88/B-06250 na beton zwykły z wymaganiem para-
metru nasiąkliwości do 4%, gdzie norma PN-88/B-06250 
pkt.5.2 mówi o 5%.
Wszystkie przywołane w „Warunkach technicznych 
dla kolejowych obiektów inżynieryjnych” normy na-
leżą do przepisów obowiązujących przed wejściem 
Polski do Unii Europejskiej. Od roku 2004 obowiązuje 
w kraju normalizacja europejska we wszystkich sekto-
rach gospodarki. W roku 2011 zostało ogłoszone Roz-
porządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 
nr 305/2011 z dnia 9 marca ustanawiające zharmonizo-
wane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów bu-
dowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG. 
W konsekwencji zaistniałych zmian prawnych Norma 
PN-EN 206+A1:2016-12 „Beton. Wymagania, właści-
wości, produkcja i zgodność” jest dokumentem domi-
nującym w obrocie betonem towarowym na terenie 
całego kraju. Podobnie rzecz się ma z normami przy-
wołanymi na kruszywa, alkaliczność, cementy, bada-
nie mrozoodporności. Obowiązują normy europejskie 
lub wytyczne GDDKiA w zakresie badań alkaliczności 
kruszyw. Aktualnie beton towarowy jest uznawany 
za wyrób budowlany, a w związku z tym, jego produ-
cenci muszą spełnić wymagania odnośnego prawo-
dawstwa, w tym wystawić Krajową Deklarację Właści-
wości Użytkowych z normą PN-EN 206.
Nowoczesna technologia betonu pozwala na uzyski-
wanie mieszanek betonowych o bardzo zróżnicowa-
nych właściwościach, a na rynku są dostępne nie tylko 
tak zwane cementy powszechnego użytku (portlandz-
kie, hutnicze, pucolanowe itp.), ale także wiele rodza-
jów cementów specjalnych, jak np. niskoskurczowe, hy-
drotechniczne, ekspansywne, kolorowe, a poszerzenie 
asortymentu jest możliwe dzięki stosowaniu np. spoiw 

organicznych (poliestrowych, epoksydowych, akrylo-
wych czy silikonowych). Podobnie jest z kruszywami. 
Obecnie do betonów konstrukcyjnych stosuje się nie 
tylko kruszywa granitowe i bazaltowe, ale może być 
to także kruszywo dolomitowe, które z powodzeniem 
jest wykorzystywane na obiektach mostowych w bu-
downictwie drogowym. Przykładem są obiekty inży-
nieryjne wykonane z betonu zaprojektowanego na do-
lomitach w ciągu drogi ekspresowej S-19 stanowiącej 
obwodnicę Janowa Lubelskiego.
W związku z powyższym wobec niewątpliwego roz-
powszechnienia nowych norm i zmian w zakresie pro-
jektowania mieszanek betonowych oraz dostępności 
nowoczesnych technologii zasadne wydaje się zaktuali-
zowanie dokumentu Id-2 „Warunki techniczne dla kole-
jowych obiektów inżynieryjnych” do stanu prawnego, 
zgodnego z powszechnie obowiązującą i wprowadzo-
ną przepisami normalizacją europejską. Zaktualizować 
należy wszystkie wymagania związane z betonami 
w obiektach inżynieryjnych ze szczególnym zwróce-
niem uwagi na badanie alkaliczności kruszyw. W doku-
mentach STWiORB z kontraktów kolejowo-drogowych, 
dotyczących obiektów inżynieryjnych zaczyna pojawiać 
się procedura badawcza GDDKiA PB/1/18(metoda przy-
spieszona) oraz procedura badawcza GDDKiA PB/2/18 
(metoda długoterminowa). Aktualizacja wytycznych Id-2 
wydanych przez PKP PLK otwiera również pole do dia-
logu z jednostkami badawczymi GDDKiA. Pozwoliłoby 
to również na ujednolicenie wymagań, a przy wykony-
waniu kontraktów kolejowych, w których są części dro-
gowe, na optymalizację kosztów zakupu materiałów, 
niezbędnych do wykonania robót.

Monika Chojnacka
www.grupatrakcja.com
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Przebudowa Teatru Polskiego w Szczecinie 
wkracza w finałową fazę

– Teatr Polski w Szczecinie, wybudowany przed prawie 
100 laty, to prawdziwa perła architektury modernistycz-
nej. Zadanie, jakie przed nami postawiono, czyli rewita-
lizacja zabytkowego budynku z zachowaniem wszyst-
kich charakterystycznych elementów, a jednocześnie 
jego gruntowna przebudowa i połączenie z nową czę-
ścią, czyli nowoczesną żelbetowo–szklaną konstrukcją 
wkomponowaną w nadodrzańską skarpę, 2 m poniżej 
poziomu morza, to prawdziwe inżynieryjne wyzwanie. 
Jesteśmy szczęśliwi, że sukcesem zakończył się najtrud-
niejszy etap prac, podwieszenie starego gmachu teatru, 

i możemy przejść do prac instalacyjnych i wykończenio-
wych. Jako generalny wykonawca dokładamy wszel-
kich starań, żeby zrealizować kontrakt w terminie, czyli 
do końca tego roku, ale wpływ wojny na Ukrainie, ograni-
czenia w dostępie do materiałów i ich galopujący wzrost 
cen, a także częściowy odpływ pracowników z Ukrainy 
zdecydowanie utrudniają nam to zadanie – mówi Ar-
tur Popko, prezes zarządu Budimex S.A., generalnego 
wykonawcy projektu.
Nowy Teatr Polski w Szczecinie to prawdziwa pereł-
ka projektowa autorstwa Atelier Loegler Architekci 

Realizowana kosztem ponad 200 mln zł bezprecedensowa przebudowa Teatru Polskiego w Szczecinie, 
dzięki której teatr będzie miał scenę główną z 610 miejscami na widowni, scenę teatru szekspirow-
skiego (320 miejsc), scenę eksperymentalną ze zmienną liczbą miejsc na widowni, salę kabaretową 
i niezbędne do funkcjonowania takiej placówki kulturalnej zaplecze – wchodzi w finałową fazę.
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z Krakowa. Pomieści on trzy nowoczesne sceny dra-
matyczne, jakich w Szczecinie nigdy nie było: Salę 
Główną wraz zapleczem scenicznym i aktorskim, naj-
bardziej efektowną Salę Szekspirowską z ruchomą pod-
łogą pozwalającą modułowo aranżować scenę oraz 
Salę Wielofunkcyjną, z której będzie dostęp do Tara-
su Zewnętrznego.
Rozbudowa teatru ruszyła w kwietniu 2020 r. Inwesto-
rem jest Teatr Polski w Szczecinie, wykonawcą projektu 
Budimex S.A. W sfinansowaniu projektu pomogą środ-
ki unijne i z Urzędu Marszałkowskiego. Koszt to ponad 
200 mln zł. W ramach rozbudowy powstanie zupełnie 
nowa część kompleksu teatralnego.
– Zabytkowy budynek Teatru Polskiego leży na skarpie, 
dlatego trzeba było wykonać ściany szczelinowe stano-
wiące pionowe zabezpieczenie wykopu. Do ich wykona-
nia użyto ponad 2800 m3 betonu i ponad 560 ton stali 
zbrojeniowej. Ściany mają powierzchnię ponad 4500 m2, 
najwyższa z nich ma ponad 22 m. Ponadto wykona-
no jedno z największych podbić fundamentów budyn-
ku w technologii jet-grouting, jakim były fundamenty 

Starego Budynku Teatru, wraz z pierwszą w Polsce tak 
wysoką żelbetową ścianą dociskową. Zabezpiecza ona 
stateczność gmachu Starego Teatru, który jest przebudo-
wywany, a zarazem jest elementem konstrukcyjnym no-
wego budynku – mówi Jarosław Maślanka, dyrektor re-
jonu zachodniopomorskiego Budimex S.A.
Posadowienie nowego budynku teatru poniżej po-
ziomu morza wymagało obniżenia zwierciadła wody 
gruntowej. Z placu budowy wywieziono ponad 60 
tys. m3 ziemi i przepompowano ok. 150 000 tysię-
cy m3 wody gruntowej. Nowy teatr będzie połączo-
ny ze starym zabytkowym gmachem klatką schodo-
wą wraz z windą.

– Nie przeszkodziła nam pandemia i nie dokuczała nam 
zima. Dzięki temu przyjęte w harmonogramie terminy były 
dotychczas dotrzymywane, ale niepokojącym zjawiskiem, 
związanym z wojną na Ukrainie, są rosnące ceny paliw 
i ograniczenia w dostępie do materiałów. Dużym utrud-
nieniem jest odpływ z budowy pracowników z Ukrainy. 
Jednak staramy się na bieżąco uzupełniać zasoby. Na bu-
dowie pracuje obecnie ponad 150 osób. Prace postępują 
w dobrym tempie – ocenia Jarosław Maślanka.
W starym gmachu teatru rozpoczęto prace wykończe-
niowe. Kontynuowane są prace elewacyjne i instalacyj-
ne. W nowym budynku wylewane są posadzki, trwają 
prace związane z izolacją dachu. Wkrótce rozpocznie się 
montaż bram scenicznych i przeciwpożarowych. To nie 
lada wyzwanie – elementy podwieszeń i technologia 
sceniczna ważą 120 ton. Jeżeli obecne trudne czasy nie 
przeszkodzą w realizacji planów, w maju rozpoczną się 
prace wykończeniowe w salach teatralnych.
Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, rewitaliza-
cja zabytkowego obiektu, jego gruntowna przebu-
dowa i rozbudowa, zakończy się w tym roku. Pierwsze 
spektakle zaplanowano na 2023. Wówczas Filharmo-
nia Szczecińska zyska godnego konkurenta.
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Mamy kompetencje, by zostać wykonawcą – liderem 
dla energetyki i przemysłu

– Naszym celem w tym segmencie jest osiągnięcie pozycji wy-
konawcy lidera, któremu można powierzyć budowę ambitne-
go projektu, tzw. inwestycji „pod klucz” z dostawą i montażem 
całej wymaganej technologii. Chcemy również uczestniczyć 
w procesie rozruchu i uruchomienia inwestycji oraz zapewnić 
jej niezbędny serwis i remont – komentuje Przemysław Jani-
szewski, dyrektor Budownictwa Energetyczno-Przemysło-
wego Unibep SA.
Szacunkowa wartość planowanych inwestycji energetyczno- 
-przemysłowych w Polsce warta jest kilkaset mld zł, co świad-
czy o ogromnym potencjale rozwoju tego segmentu budow-
nictwa. Eksperci przewidują, że wartość ta jeszcze wzrośnie. 
Dlaczego? Presja Unii Europejskiej, konieczność moderniza-
cji krajowej energetyki będzie wymagała szybkich działań. 
Po drugie, dynamiczny wzrost cen paliw powoduje, że prze-
mysł będzie szukał nowych rozwiązań i nowych technolo-
gii. Już dzisiaj ekologiczne i energooszczędne rozwiąza-
nia stają się standardem, o który zabiegają najemcy oraz 
właściciele obiektów produkcyjnych i magazynowych. Po-
nadto obie te branże: przemysł i energetyka bardzo moc-
no stawiają na cyfryzację oraz wykorzystanie nowych tech-
nologii, co wiąże się nie tylko z dbałością o środowisko, ale 
przede wszystkim z ekonomią. Wspomniane trendy wy-
muszają zmiany, na które musi reagować branża budow-
lana. A to nie wszystko. Eksperci prognozują, że w szeroko 
pojętej branży budowlanej będzie coraz mniej budownic-
twa kubaturowego, a coraz więcej budownictwa energe-
tyczno-przemysłowego, w tym budownictwa specjalistycz-
nego, połączonego z technologią. I co ważne, potencjalni 
klienci będą chętniej wybierali wykonawców, którzy oferu-
ją kompleksową usługę.
– Mając na uwadze zmieniający się rynek i potrzeby klientów, 
zupełnie oczywiste było dla nas podjęcie decyzji o włączeniu 
się w transformację energetyczną. Z końcem roku 2021 zarząd 
spółki Unibep w ramach wewnętrznej struktury powołał pion 
budownictwa energetyczno-przemysłowego. Aktualnie rozwi-
jamy sieć partnerów technologicznych sektora energetycznego 
i przemysłowego. Współpracujemy z dostawcami kluczowych 
komponentów – konstrukcji stalowych, kotłów, turbin i silni-
ków gazowych. Nieustannie wzmacniamy także kadrę odpo-
wiedzialną za realizacje projektów w tym kierunku. W tej chwili 

nasz kilkudziesięcioosobowy zespół pracuje w kilku lokaliza-
cjach w Polsce. Posiadamy biura w Warszawie, Białymstoku, 
Katowicach i od niedawna również w Raciborzu – mówi dy-
rektor Przemysław Janiszewski.
Jakimi dotychczasowymi sukcesami może pochwalić się 
pion budownictwa energetyczno-przemysłowego? W 2020 
roku podpisano kontrakty na realizację inwestycji: Polime-
ry Police, oczyszczalnię ścieków w Bielsku Podlaskim czy 
mroźnię i dwa magazyny wraz z niezbędną infrastrukturą 
dla Spółdzielni Mleczarskiej Mlekovita w Wysokiem Mazo-
wieckiem. Warto wspomnieć, że na zlecenie Mlekovity kil-
ka lat temu zrealizowano dwa inne duże projekty – budowę 
hali produkcyjno-magazynowej, a także Fabryki Proszków 
Mlecznych Mlekovita 3 (to największa fabryka tego typu 
w Europie Środkowo-Wschodniej). Spośród wymienionych 
realizacji na wyróżnienie zasługuje także kompleks „Polime-
ry Police” polegający na budowie fabryki polimerów, któ-
ra powstaje na terenie Zakładów Chemicznych w Policach 
na zamówienie Grupy Azoty. To jedna z największych obec-
nie realizowanych inwestycji w segmencie przemysłu che-
micznego w Polsce.
W 2021 roku Unibep SA poszerzyła swój portfel zleceń o kon-
trakt dotyczący budowy nowego kompleksu Olefin III w za-
kładzie produkcyjnym PKN ORLEN SA w Płocku. To najwięk-
sza inwestycja petrochemiczna w Europie w ciągu ostatnich  
20 lat. Powierzchnia Kompleksu Olefin wyniesie prawie 100 ha, 
czyli 140 boisk do piłki nożnej. Ponadto firma podpisała umo-
wę na realizację w formule „pod klucz” zadania „Dostosowa-
nie źródła ciepła w Energetyce Cieszyńskiej do obowiązu-
jących przepisów ochrony środowiska”. Pod koniec marca 
2021 r. podpisno również kontrakt z Mondi Warszawa – dla 
tego producenta opakowań będzie przebudowana i rozbu-
dowana hala magazynowo-produkcyjna w Mszczonowie.
Segment energetyczno-przemysłowy to w perspektywie 
duży rynek. Trzeba mieć jednak świadomość, że wchodząc 
w projekty technologiczne, przyjmuje się na siebie więk-
sze ryzyko. Ale z drugiej strony jest bonus w postaci wyż-
szej marży. Oczywiście, trzeba takimi procesami efektyw-
nie zarządzać.
– W jaki segment rynku celujemy? Nie chcemy być na całym 
rynku, koncentrujemy się na wybranych obszarach: chcemy 

Unibep SA jest jednym z największych przedsiębiorstw budowlanych w Polsce, funkcjonującym 
na rynku od ponad 70 lat. Buduje mieszkania, apartamentowce, drogi, mosty, inwestycje militarne 
oraz budynki handlowo-usługowe i użyteczności publicznej. Jednak w obszarze energetyki i przemysłu 
nie chce być postrzegany jako generalny wykonawca z kompetencjami tylko do budowania kubatury.
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wchodzić w projekty kogeneracyjne, chcemy modernizować 
źródła energii na zero- i niskoemisyjne, chcemy pomóc samo-
rządom w problemach ze śmieciami, ale także będziemy zaj-
mować się serwisem oraz remontami. Interesuje nas także sek-
tor przemysłowo-logistyczny oraz przemysł ciężki – chemiczny, 
petrochemiczny. Jeśli w Polsce udowodnimy, że potrafimy ro-
bić poważne projekty w segmencie energetyczno-przemysło-
wym, to nic nie stoi na przeszkodzie, by ze swoimi kompeten-
cjami wyjść na rynki zagraniczne. I taki mamy zamiar – dodaje 
dyrektor Janiszewski. – I już na koniec warto dodać, że Komi-
tet Energii Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, 

któremu mam zaszczyt przewodniczyć, w grudniu 2021 r. opu-
blikował „Kodeks Dobrych Praktyk dla Branży Energetycznej”.
Kodeks jest odpowiedzią na gwałtowny wzrost liczby zadań 
inwestycyjnych w branży energetycznej, które będą zmu-
szeni podjąć wszyscy interesariusze sektora w najbliższym 
czasie. Dokument ma stanowić podstawę w relacjach in-
westor-wykonawca i w efekcie przyczyni się do przyspie-
szenia energetycznych inwestycji w naszym kraju. Zachę-
camy do zapoznania się z treścią kodeksu, który powstał 
we współpracy firm z branży energetycznej i budowlanej. 
Jest on dostępny na stronie: www.pzpb.com.pl

Tradycyjnie konferencja składać się będzie z dwóch części: problemowej i ogólnej. Myślą przewodnią części problemo-
wej 67. edycji konferencji będzie BIM/BLCM – modelowanie cyklu życia obiektu budowlanego. Będzie ona poświęcona za-
gadnieniom przygotowania i eksploatacji modeli informacyjnych BIM, nie tylko do celów projektowych, jak to zazwyczaj 
ma miejsce, ale w kontekście wykorzystania potencjału BIM oraz docelowo BLCM (Building Life Cycle Modeling) w pełnym 
cyklu życia obiektu – w fazie jego definiowania, projektowania, realizacji i eksploatacji.

Przedmiotem części ogólnej konferencji są problemy naukowe z zakresu: 
Budownictwa ogólnego • Fizyki budowli • Geotechniki • Inżynierii komunikacyjnej: mostowej i kolejowej • 
• Inżynierii materiałów budowlanych • Inżynierii przedsięwzięć budowlanych • Konstrukcji betonowych • 

• Konstrukcji metalowych • Mechaniki konstrukcji i materiałów • Budownictwa hydrotechnicznego

Biuro Konferencji: Mgr Jadwiga Niedośpiał • Politechnika Krakowska • ul. Warszawska 24 • 31-155 Kraków
e-mail: krynica2022@pk.edu.pl • www.krynica2022.pk.edu.pl

26 maja 2022 r. miało miejsce oficjalne otwarcie biura spółki Unibep w Raciborzu. W spotkaniu wzięło udział kilkuna-
stu prezesów firm, które już dziś współpracują z Unibep SA. Była to znakomita okazja do szerszego przedstawienia 
oferty spółki oraz do wymiany doświadczeń związanych z budownictwem energetyczno-przemysłowym.

Przemysław Janiszewski
Absolwent Politechniki Białostockiej oraz Akademii Górniczo-Hutniczej 
w Krakowie. Ukończył także studia Master of Business Administration 
na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, a także International In-
stitute for Management Development w Szwajcarii oraz IESE Advanced-
Management Program w Barcelonie. Jest menedżerem z ponad 20-let-
nim doświadczeniem w kraju i za granicą. Zajmował kluczowe stanowiska 
menedżerskie w takich firmach, jak: Skanska, Polimex Mostostal, Colas,  
Siemens. Od 2021 roku pełni funkcję przewodniczącego prezydium Komi-
tetu Energii PZPB. W Unibep SA, odpowiedzialny za rozwój segmentu bu-
downictwa energetycznego i przemysłowego oraz szeroko rozumianego 
segmentu budownictwa ekologicznego.



www.archipelag.pl
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Zastosowanie betonu zbrojonego włóknami szklanymi 
do tworzenia elementów konstrukcyjnych 
oraz form architektonicznych
mgr inż. Julia Blazy, prof. dr hab. inż. Łukasz Drobiec, Katedra Konstrukcji Budowlanych, 
Wydział Budownictwa, Politechnika Śląska, dr hab. inż. arch. Rafał Blazy, prof. uczelni, Katedra 
Planowania Przestrzennego, Projektowania Urbanistycznego i Ruralistycznego, Wydział 
Architektury, Politechnika Krakowska

1. Wprowadzenie

Główna przewaga mechaniczna fibrobetonów z włók-
nami szklanymi nad betonami bez włókien wyni-
ka z faktu, że wytrzymałość na rozciąganie wzrasta 
zwykle do 50%, co pozwala na wytwarzanie elemen-
tów o mniejszych przekrojach. Dodatkowo obecność 
włókien w matrycy betonu pozwala na zmniejsze-
nie szerokości rys i powierzchni pęknięć, co sprawia, 
że elementy fibrobetonowe są lepiej chronione przed 
wnikaniem szkodliwych czynników i działaniem nie-
sprzyjających warunków atmosferycznych niż zwykły 
beton. Ponadto obniżona przewodność cieplna po-
zwala uzyskać lepszą wydajność energetyczną bu-
dynku. Skutkuje to tańszymi konstrukcjami zarówno 
w produkcji, jak i utrzymaniu. Z drugiej strony zwięk-
szona ciągliwość, a także większa odporność na ście-
ranie, wodę, mróz, ogień i uderzenia sprawia, że ele-
menty są trwalsze, bezpieczniejsze i bardziej odporne 
na akty wandalizmu.

2. Włókna szklane

Włókna szklane (ang. glass fibers – GF) zaczęto stoso-
wać około 1931 r. jako wzmocnienie zapraw i betonów 
[1]. Uzyskuje się je dzięki przeciąganiu roztopionej 
masy szklanej poprzez okrągłe otwory, łącznie oko-
ło 200–240 pojedynczych włókien złączonych w pa-
śmie [2]. Następnie pasma te tnie się na mniejsze od-
cinki [3]. Włókna szklane charakteryzuje ich długość, 
średnica i smukłość. Należy również wspomnieć, że ro-
dzaj i geometria włókna ma wpływ na wytrzymałość 
mechaniczną, zarysowania, trwałość i porowatość be-
tonu [4]. Można wyróżnić różne typy GF w zależności 
od ich składu chemicznego, właściwości i zastosowania. 

Ze względu na alkaliczne środowisko matrycy cemen-
towej włókna wykonywane są ze szkła cyrkonowe-
go, które cechuje odporność zarówno na działanie 
zasad, jak i kwasów. W związku z tym beton zawie-
ra zazwyczaj włókna ze szkła typu E i AR. Ciężar GF 
wynosi około 2,5–2,7 g/cm3. Włókna szklane charak-
teryzują się wysoką wytrzymałością na rozciąganie 
od 1200 do nawet 4800 MPa. Ponadto GF mają znacz-
nie większy moduł sprężystości niż włókna syntetycz-
ne, jednak mniejszy niż włókna stalowe i węglowe. 
Włókna szklane są odporne na wysoką temperaturę 
i zaczynają mięknąć w temperaturze ok. 700–900°C 
[5]. Wadą włókien szklanych jest ich wysoka wrażli-
wość na wodę [6]. W związku z tym GF są chronione 
przed negatywnym wpływem wilgoci w środowisku 
poprzez proces silanizacji [7]. Jeśli chodzi o proces 
produkcji fibrobetonów z włóknami szklanymi (ang. 
glass fiber reinforced concrete – GFRC) to istnieją trzy 
techniki. Pierwsza z nich nazywana jest metodą na-
trysku ręcznego i stosowana jest w przypadku więk-
szości ozdobnych prefabrykatów i architektonicznych 
paneli elewacyjnych z GFRC. Mieszanki te mają zwy-
kle wyższą procentową zawartość włókien między 4 
a 6%, a ich produkcja i proces betonowania wyma-
ga specjalnego sprzętu i doświadczonych pracowni-
ków. Następną możliwością jest odlewanie wibracyj-
ne, które jest znacznie prostszą metodą, gdzie gotowa 
mieszanka GFRC jest wibrowana w formie, aż do osią-
gnięcia konsolidacji. W tym przypadku wymagane są 
jednak wodoszczelne formy. Wreszcie metoda natry-
skowa gotowej mieszanki fibrobetonowej nie wymaga 
tak rygorystycznej kontroli jakości jak ręczna metoda 
natryskowa i możliwe jest uzyskanie wytrzymałości 
wyższych niż w przypadku odlewania wibracyjne-
go [8]. Dodatkowo zastosowanie GFRC jest jednym 
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z rozwiązań wpisujących się w koncepcję zrównowa-
żonego rozwoju, na który obecnie kładzie się tak duży 
nacisk. Elementy z GFRC spełniają wymagania ekolo-
gicznej oraz ekonomicznej produkcji. Warto również 
zaznaczyć, że istnieje możliwość tworzenia nie tylko 
elementów konstrukcyjnych z GFRC przeznaczonych 
głównie do przenoszenia obciążeń, ale także struktur 
towarzyszących procesom budowlanym oraz form 
małej architektury, które uatrakcyjniają przestrzenie 
publiczne i sprawiają, że są one wytrzymalsze, trwal-
sze, bezpieczniejsze oraz nowocześniejsze.

3. Zastosowanie fibrobetonu 
z włóknami szklanymi

Fibrobeton jest coraz bardziej popularnym i szerzej 
stosowanym materiałem [9, 10, 11]. Obecnie beton 
z włóknami szklanymi wykorzystuje się do tworzenia 
elementów konstrukcyjnych, takich jak belki, nadpro-
ża, posadzki, schody i słupy budynków mieszkalnych 
i użytkowych, ale również pergoli oraz altan (rys. 1). 
Konstrukcje te mają większą wytrzymałość na rozcią-
ganie, lepszą ciągliwość, udarność, zwiększoną odpor-
ność na ścieranie oraz takie czynniki jak mróz i ogień 
[12]. Mogą być również zlokalizowane na nadbrzeżach, 
gdzie mają kontakt z wodę, gdyż są odporne na koro-
zję, mają mniejszą nasiąkliwość i przepuszczalność oraz 
są odporne na niekorzystne warunki atmosferyczne 

[13, 14, 15]. Dodatkowo włókna mostkując zaryso-
wania, ograniczają pękanie elementów fibrobetono-
wych: szerokość rys oraz ich całkowitą powierzchnię 
[16]. Ponadto obniżona przewodność cieplna pozwa-
la uzyskać lepszą wydajność energetyczną budynku 
[17]. To wszystko pozwala na wytwarzanie wytrzymal-
szych i trwalszych elementów o mniejszych przekro-
jach oraz kosztach produkcji i utrzymania.
GFRC służy również do tworzenia prefabrykowanych 
paneli elewacyjnych budynków mieszkalnych i kultu-
ralnych, lotnisk, stadionów, muzeów i galerii (rys. 2). 
Charakteryzują się one nie tylko wyższą wytrzymało-
ścią niż zwykłe elewacje żelbetowe, ale również pod-
wyższoną odpornością na zmiany temperatury, działa-
nia UV, zanieczyszczenia i korozję. Panele elewacyjne 
GFRC może również charakteryzować wandalo-od-
porność i graffiti-odporność, ze względu na ich pod-
wyższoną wytrzymałość i udarność, czyli odporność 
na uderzenia. Jest to ważny aspekt, zwłaszcza na tere-
nach miejskich obszarów publicznych, gdzie istnieje 
zwiększone ryzyko uszkodzeń i wandalizmu. Dodat-
kowo panele GFRC są bardzo popularne, gdy wyma-
gana jest większa swoboda projektowa, a więc gdy 
bryła budynku jest bardziej skomplikowana, ma no-
woczesny bądź nietypowy kształt. Elementy elewacyj-
ne GFRC na „Two New Ludgate” w Londynie pozwoliły 
na uzyskanie opływowego i dynamicznego kształtu 
budynku (rys. 2a). GFRC został również wykorzystany 

Rys. 1. Elementy z GFRC: nadproże [18] (a), schody [19] (b), pergola [20] (c), altana [21] (d)

Rys. 2. „Two New Ludgate”, Londyn, Wielka Brytania [22] (a), „1000 Museum”, Miami, Stany Zjednoczne [22] (b), „AARhus”, Aarhus, Dania [22] 
(c), „Youth Olympic Conference Center”, Nankin, Chiny [22] (d)

a)

a)

b)

b)

c)

c)

d)

d)
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do budowy egzoszkieletu „1000 Museum” w Mia-
mi (rys. 2b). Te nietypowe rozwiązania konstrukcyj-
ne zostały zastosowane w celu zmaksymalizowania 
powierzchni użytkowej w budynku, gdyż pozwoliło 
na eliminację niektórych słupów i zmniejszenie gru-
bości wybranych ścian. Innym przykładem może być 
budynek „AARhus” w Danii, gdzie okładziny elewacyj-
ne GFRC pozwoliły wyrazić zamiar architektów, aby 
ukształtować go jako dwa „A” nawiązujące do nazwy 
miasta (rys. 2c). Ponadto w przypadku „Youth Olym-
pic Conference Center” w Nankinie, w Chinach, pa-
nele GFRC zostały pokryte specjalną nieorganiczną, 

hybrydową emulsją silikonowo-akrylanową zapew-
niającą właściwości hydrofobowe (rys. 2d).
Kolejnym elementem, do produkcji którego wyko-
rzystuje się GFRC, są kopuły i nowoczesne sklepie-
nia, występujące m.in. w pałacach, centrach handlo-
wych, teatrach, stadionach, na uniwersytetach (rys. 
3). Wysokie właściwości mechaniczne fibrobetonu 
są porównywalne z betonem zbrojonym tradycyjnie, 
co pozwala na budowę kopuł nawet wtedy, gdy ich 
średnica jest większa niż 20 m. Należy również wspo-
mnieć, że kształt kopuł oraz niektórych nowoczesnych 
sklepień utrudnia układanie i gięcie prętów zbroje-
niowych, dlatego mieszanka ze zbrojeniem rozpro-
szonym jest rozwiązaniem wygodniejszym. Ponadto 

GFRC można nanosić metodą natryskową jako tor-
kret, co ułatwia jego aplikację. Bardzo często w przy-
padku kopuł jest wymagane również wysokiej jako-
ści wykończenie w celu umożliwienia dekoracyjnego 
malowania, jak to było w katedrze Zmartwychwsta-
nia Jezusa Chrystusa w Kijowie, w Ukrainie (rys. 3a). 
Czasami segmenty kopuły i innych sklepień GFRC mu-
szą zapewnić wymaganą gładkość do zamocowania 
projektowanego pokrycia, czyli np. płytek ceramicz-
nych na jednej z kopuł pałacu prezydenckiego w Abu 
Dhabi, gdzie tolerancja wynosiła 2 mm. Wreszcie be-
tonowanie sklepień oraz kopuł z GFRC pozwala nie 

tylko na tworzenie gładkich, ale także wzorzystych 
powierzchni, takich jak kopuła meczetu Mohammeda 
Al-Ameen’a w Maskacie, w Omanie (rys. 3b). Podsu-
mowując, podwyższona wytrzymałość, plastyczność, 
lekkość i możliwość barwienia, pozwala na tworze-
nie z GFRC nowoczesnych i niepowtarzalnych pro-
jektów sklepień dających konstruktorom oraz archi-
tektom większe możliwości twórcze. Ponadto dzięki 
zwiększonej trwałości elementów z dodatkiem włó-
kien szklanych spełnione są wymogi zrównoważone-
go rozwoju, poprzez przedłużenie żywotności i reduk-
cję kosztów utrzymania tego typu konstrukcji.
Biorąc pod uwagę wygłuszające właściwości beto-
nu z włóknami szklanymi, panele akustyczne z GFRC 
są chętnie stosowane w pobliżu dróg i torów, a więc 
gdzie uciążliwe są hałasy pochodzące od samocho-
dów, tramwajów i pociągów (rys. 4a). Badania wykazały, 
że panele z dodatkiem włókien szklanych skuteczniej 
pochłaniają hałas niż te wykonane z perforowanego 
aluminium. Wspomniana wcześniej plastyczność tego 
materiału i swoboda kształtowania sprawia, że dźwię-
koszczelne panele GFRC nie tylko zwiększają kom-
fort życia, ale także atrakcyjność sąsiednich terenów. 
Nowoczesne i estetyczne wizualnie ekrany dźwięko-
chłonne z GFRC mogą być zarówno funkcjonalnymi, jak 
i dekoracyjnymi elementami miasta uzupełniającymi 

Rys. 4. Panele akustyczne z GFRC zewnętrzne [28] (a), wewnętrz-
ne [29] (b)

Rys. 3. Kopuła z GFRC katedry Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, Kijów, Ukraina [23] (a), kopuła z GFRC meczetu Mohammed’a 
Al-Ameen’a, Maskat, Oman [24] (b), kopuła z GFRC pokryta płytkami [25] (c), nowoczesna, ośmiokątna kopuła z GFRC [26] (d)

a)

a) b)

b) c) d)
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Rys. 7. Płyty chodnikowe z GFRC [36] (a), płyty chodnikowe z GFRC 
na ulicy „La Défense”, Paryż, Francja [37] (b)

krajobraz [27]. Ekrany akustyczne nie są jednak używa-
ne tylko na zewnątrz, ale są również bardzo popularne 
w tworzeniu pomieszczeń, w których akustyka odgry-
wa ważną rolę, takich jak kina, teatry oraz sale koncer-
towe (rys. 4b). Na przykład w „Kilden Performing Arts 
Centre” w Odderøya, w Kristiansand, w Norwegii zasto-
sowano wewnętrzne panele akustyczne ze względu 
na ich właściwości dźwiękoszczelne, ale także lekkość, 
która umożliwiła ich podnoszenie za pomocą dostęp-
nych na miejscu dźwigów wspornikowych. Dodatko-
wo zaprojektowane rozwiązanie pozwalające na ła-
twe mocowanie paneli pozwoliło przyspieszyć proces 
montażu, a najwyższa jakość wykończenia umożliwiła 
osiągnięcie złożonej geometrii.
Ponadto GFRC jest niezwykle cenionym materia-
łem w infrastrukturze. Przede wszystkim ze względu 
na wysoką wytrzymałość, trwałość, lekkość, łatwość 
i szybkość wykonania oraz montażu elementów. Za-
lety wynikające z odporności ogniowej i korozyjnej 
oraz wysokich tolerancji na niesprzyjające warunki 
atmosferyczne sprawiają, że GFRC jest odpowiednim 
materiałem do budowy mostów, wiaduktów, tune-
li, murów oporowych i kanałów ochronnych dla ka-
bli i rur elektrycznych (rys. 5). Dodatkowo skuteczne 
ograniczanie zarysowań dzięki zwiększonej wytrzy-
małości na rozciąganie i zjawisku mostkowania pęk-
nięć przez włókna pozwala na zastosowanie GFRC 
do produkcji wszelkich elementów wymagających 
wodo- i mrozoodporności, takich jak kanały melio-
racyjne i odwodniające, a także kanalizacje miejskie 
(rys. 5). W Anglii, Holandii i Francji kanały ściekowe, 
wykonane pierwotnie z cegieł, w celu renowacji wy-
łożono szalunkami z GFRC, a następnie zabetonowa-
no. To rozwiązanie miało również dodatkową zaletę, 
gdyż zapewniało gładką powierzchnię, umożliwia-
jącą lepszą wydajność hydrauliczną. Ponadto GFRC 
używane jest do budowy fontann, gdzie zmniejszo-
na absorbcja wody i jej ograniczona przepuszczal-
ność stanowi dużą zaletę (rys. 6).

Należy również wspomnieć, że nawierzchnie, które są 
narażone na ścieranie, uderzenia, opady, sole drogowe, 
spaliny, kurz i zmiany pogody, warto wykonywać z do-
datkiem włókien szklanych. GFRC jest bowiem materia-
łem o dobrej odporności na ścieranie, uderzenia, wodę, 

mróz, ogień i chemikalia, a więc idealnie nadaje się do pro-
dukcji płyt drogowych i chodnikowych (rys. 7). Ponad-
to płyty z GFRC są chętnie wykorzystywane do tworze-
nia nawierzchni i innych elementów nabrzeżnych oraz 
w środowiskach morskich, ponieważ mają zwiększo-
ną trwałość i odporność na korozję. Brak tradycyjnego 
zbrojenia w formie prętów stalowych eliminuje również 
niebezpieczeństwo skaleczenia się i potknięcia o wysta-
jące części prętów. Odsłonięcie prętów może bowiem 
nastąpić w wyniku korozji i odpadania otuliny.

Rys. 5. Panele z GFRC dla tuneli [30] (a), panele z GFRC dla kanalizacji miejskich [31] (b), panele z GFRC dla systemów melioracyjnych [32] (c), 
kanały z GFRC do ochrony rur elektrycznych [33] (d)

Rys. 6. Fontanna z GFRC [34] (a), [35] (b)

a)

a)

b)

b)

a) b) c) d)



www.przegladbudowlany.pl

KONSTRUKCJE – ELEMENTY – MATERIAŁY A
R

T
Y

K
U

ŁY
 P

R
O

B
L

E
M

O
W

E

31

Beton z GF służy również do wykonywania szalun-
ków traconych (rys. 8). Są to szalunki, które pozostają 
na swoim miejscu i pełnią funkcję dodatkowego sta-
bilizatora, wzmocnienia oraz ochrony: przed wodą, 
ogniem, korozją, chemikaliami oraz niekorzystnymi 
warunkami atmosferycznymi. Są bardzo popularne 
w procesie betonowania wspomnianych już wcze-
śniej konstrukcji transportujących lub magazynują-
cych wodę, tuneli, silosów, a także kopuł i sklepień 
łukowych. Co więcej, bardzo często znajdują zasto-
sowanie w projektach, gdzie betonowane są elemen-
ty, do których dostęp jest utrudniony. Dodatkowo 
budowa elementów z szalunkami traconymi z GFRC 
jest szybsza, łatwiejsza, a montaż bezpieczniejszy dla 
pracowników.
Na uwagę zasługuje fakt, że dzięki wysokiej wytrzy-
małości, plastyczności i lekkości z GFRC można uzy-
skać elementy o zmniejszonym przekroju oraz pra-
wie dowolnym kształcie, tworząc bardzo oryginalne 

i niepowtarzalne projekty. GFRC stosuje się bowiem 
do produkcji elementów dekoracyjnych: rzeźb (rys. 
9), płaskorzeźb, gzymsów, obramowań okien i drzwi, 
kapiteli oraz elementów funkcjonalnych, takich jak: 
stoły, ławki, ogrodzenia, balustrady i donice (rys. 10). 
W „Confluence Park” w Denver znajduje się rzeźba 
wykonana z GFRC o nazwie „Sing and Glide” skła-
dająca się kilku kul i pokryta mozaiką (rys. 9a). Za-
projektował ją Jeanne Quinn. Podobnie podsta-
wa rzeźby „I Too Know The Eagle” w Cherry Creek 
North, w Denver jest wykonana z betonu z dodat-
kiem włókien szklanych (rys. 9b). Należy wspomnieć, 
że GFRC można barwić tlenkami, co zwiększa jego 
atrakcyjność w tworzeniu elementów użyteczno-
ści publicznej.
Obecnie jednym z głównych nurtów zastosowań GFRC 
jest kształtowanie krajobrazów i tworzenie naturalnie 
wyglądających wodospadów, plaż, formacji skalnych 
i klifów. Pomysł ten został wykorzystany przy budo-
wie wodospadu w parku w Owasso, w stanie Okla-
homa, fontanny na ulicach w SouthGlenn, w Centen-
nial oraz aranżacji skalnych w „Johnson Habitat Park” 
w Denver, w stanie Kolorado. Co więcej, w „Mehaffey 
Park”, aby nawiązać do charakteru krajobrazu Kolo-
rado, ściana skalna, lądowisko zjeżdżalni, małe ele-
menty skalne i powalone kłody zostały wyproduko-
wane z GFRC (rys. 11a). Takie przestrzenie do zabawy 
pozwalają dzieciom rozwijać równowagę, koordy-
nację oraz zdolności motoryczne. Innym przykła-
dem jest plac zabaw w „Center Park” w Westminster, 
w stanie Kolorado, który ma kształt pirackiej łodzi, 

Rys. 9. Rzeźba z GFRC pokryta 
mozaiką „Sing and Glide” w 
„Confluence Park”, Denver, 
Stany Zjednoczone [40] (a), 
podstawa rzeźby z GFRC  
„I Too Know The Eagle”  
w Cherry Creek North, Denver, 
Stany Zjednoczone [40] (b), 
rzeźba anioła z GFRC [41] (c)

Rys. 10. Elementy z GFRC: 
ławka [42] (a), donice [43] (b), 
stół [44] (c)

Rys. 8. Deskowanie tracone z GFRC: a) kopuła kościoła, Mariupol, 
Ukraina [38], b) strop [39]

a) b)

a)

a)

b)

b)

c)

c)
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a zjeżdżalnia, dziury i kłody są wykonane z betonu 
z dodatkiem GF (rys. 11b).
Wspomniane dotychczas miejsca zastosowania GFRC 
związane były z budową nowych elementów. Trzeba 
jednak wspomnieć, że beton z włóknami szklanymi 
stosuje się również do rekonstrukcji uszkodzonych 
elementów zabytków i detali architektonicznych. 
GFRC jest odpowiednim materiałem, dzięki które-
mu można odtworzyć oryginalny wygląd elemen-
tów, gdyż ma szerokie możliwości kształtowania 
i barwienia.

4. Podsumowanie

Zastosowanie fibrobetonu powoduje, że wykonane 
elementy są tańsze zarówno w produkcji, jak i utrzy-
maniu. Zwiększona ciągliwość, a także większa od-
porność na ścieranie, wodę, mróz, ogień i uderzenia 
sprawia, że elementy te są trwalsze, bezpieczniejsze 
i bardziej odporne na akty wandalizmu. Fibrobe-
ton z włóknem szklanym wykorzystuje się do two-
rzenia nie tylko elementów konstrukcyjnych prze-
znaczonych do przenoszenia obciążeń, ale również 
struktur towarzyszących procesom budowlanym 
oraz form architektonicznych, które uatrakcyjniają 
oraz tworzą wytrzymalsze, trwalsze i bezpieczniej-
sze przestrzenie publiczne. Jest to ciekawy punkt 
widzenia, ponieważ do tej pory wskazywano prze-
ważnie tylko na strukturalny charakter fibrobeto-
nu. Dzięki większej swobodzie projektowej i lekko-
ści elementów z włóknami szklanymi możliwe jest 
tworzenie elementów o nowocześniejszej i bardziej 
skomplikowanej geometrii. GFRC wykorzystywany 
jest do produkcji:

belek, nadproży, posadzek, schodów i słupów,• 
pergoli oraz altan,• 
paneli elewacyjnych,• 
nowoczesnych sklepień i kopuł,• 

zewnętrznych i wewnętrznych paneli akustycz-• 
nych,

paneli tuneli, mostów, wiaduktów i murów oporo-• 
wych,

kanałów ochronnych kabli i rur elektrycznych,• 
systemów melioracyjnych, kanałów i kanalizacji ko-• 

munalnych,
płyt drogowych i chodnikowych,• 
szalunków traconych,• 
rzeźb, płaskorzeźb, gzymsów, portali okiennych • 

i drzwiowych oraz kapiteli,
elementów funkcjonalnych, takich jak: stoły, ławki, • 

ogrodzenia, balustrady i donice,
fontann, wodospadów, plaż, formacji skalnych i kli-• 

fów w procesie kształtowania krajobrazu i tworzenia 
naturalnie wyglądających elementów.
GFRC używany jest również podczas prac remonto-
wych i rekonstrukcyjnych.
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Wykorzystanie skaningu laserowego 
i chmur punktów na budowie. Część I
dr inż. Paweł Nowak, dr inż. Jerzy Rosłon, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Warszawska, 
mgr inż. Karol Romatowski, STRABAG Sp. z o.o

1. Wprowadzenie

Największym i najważniejszym obecnie wyzwaniem jest 
optymalizacja czasu pracy i pozyskiwanie danych [1]. 
Ważne są także aspekty finansowe i jakościowe [2]. 
Wraz z rozwojem technologicznym metodyka wyko-
nywania prac stała się bardziej przyjazna dla użytkow-
nika, bardziej zautomatyzowana, szybsza i łatwiejsza, 
a mimo to pozwalająca utrzymać odpowiedni poziom 
dokładności i jakości [3]. Jedną z najnowszych techno-
logii wchodzących na rynek w Polsce jest skaning lase-
rowy [4]. Fenomen skanerów laserowych jest spowodo-
wany dokładnością pomiarów, które można zestawić 
na równi z pomiarami wykonywanymi tradycyjnymi 
metodami z wykorzystaniem tachimetrów [5]. W ni-
niejszym artykule celem autorów jest pokazanie moż-
liwości wykorzystania skaningu laserowego w projek-
tach inwestycyjnych na terenie budowy.

2. Skaning laserowy – wyzwania

2.1. Wstęp
Technologia stacjonarnego czy naziemnego skaningu 
laserowego sprowadza się w dużej mierze do groma-
dzenia znacznej liczby danych przestrzennych w re-
latywnie krótkim czasie. Efektem pracy ze skanerem 
laserowym jest chmura punktów, cechująca się zależ-
nie od ustawień wysoką szczegółowością oraz dokład-
nością w odwzorowywaniu stanu istniejącego, czyli 
otoczenia. Chmury punktów są wyjściową dla póź-
niejszych analiz. Chmury punktów mają wiele zasto-
sowań, mogą być wykorzystywane w budownictwie 
do inwentaryzacji obiektów i miejsc istniejących. In-
nym zastosowaniem chmur punktów jest tworze-
nie modeli cyfrowych 2D i 3D, a także wizualizacja 
3D miast i budynków, tworzenie wirtualnych wycie-
czek, tworzenie filmów czy ujęć do celów komercyj-
nych, wykonywanie przekrojów i rzutów, kartowanie 
map topograficznych oraz dokumentowanie prac ar-
chitektonicznych.

Znaczne wysiłki badawcze koncentrują się na zauto-
matyzowanym monitorowaniu postępu prac budow-
lanych z wykorzystaniem metody Scan-vs-BIM. Skrót 
„Scan-vs-BIM”, wprowadzony po raz pierwszy przez 
Bosché i in. [6], reprezentuje metodę, w której model 
chmury punktów jest porównywany z modelem BIM. 
W ostatnich latach zastosowano różne technologie ska-
nowania z różnym skutkiem. Ogólny wniosek jest taki, 
że wyższa jakość chmury punktów prowadzi do lep-
szych wyników monitorowania postępu prac budow-
lanych oraz kontroli jakości wykonywanych prac na te-
renie budowy. Ze względu na znaczny nakład pracy 
ekspertów ręczne monitorowanie postępu prac wiąże 
się z nieproporcjonalnie wysokimi kosztami lub może 
być nieefektywne. Metody oparte na chmurach punk-
tów, wykorzystujące skanowanie laserowe są uważane 
za drogie i czasochłonne, jednak ze względu na swoją 
dokładność skanowanie laserowe coraz częściej znaj-
duje zastosowanie jako metoda pozyskiwania danych. 
Wciąż jednak poważnym problemem jest konieczność 
zachowania dokładności oraz odpowiedniej widocz-
ności w zatłoczonych wnętrzach oraz na budowach, 
gdzie pracują setki osób [6].

2.2. Ograniczenia pomiarów skanerami 
laserowymi
Intensywność odbicia światła lasera – wśród infor-
macji, jakie można otrzymać ze skanowania lasero-
wego, najważniejszymi są współrzędne mierzonych 
punktów, które składają się na chmury punktów. Warto 
jednak zdawać sobie sprawę, że skoro pomiary skane-
rami odbywają się za pomocą pomiarów wykorzystują-
cych prędkość wiązki lasera, to urządzenia te rejestrują 
także siłę sygnału. Siła sygnału, który powraca do in-
strumentu, to intensywność odbicia światła od obiek-
tu. Zazwyczaj, pracując z chmurą punktów, niezależnie 
od oprogramowania, użytkownik ma możliwość pra-
cy w różnych trybach wyświetlania. Siła odbicia ele-
mentów jest widoczna również podczas wyświetlania 
punktów w trybie monochromatycznym. Intensywność 
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odbicia jest wtedy reprezentowana różnymi odcienia-
mi skali szarości. Innym sposobem wyświetlania jest 
kolorowa chmura punktów, gdzie punktom przypisy-
wane są kolory ze skali kolorów RGB. Punkty, od któ-
rych światło odbija się silnie, mają przypisany kolor nie-
bieski. Przy słabym odbiciu punktom przypisywane są 
kolory bliżej barwy czerwonej. Czerwony kolor ozna-
cza więc niskie albedo (stosunek odbitego promienio-
wania do promieniowania padającego).
Na wartość intensywności odbicia wiązki lasera wpływa-
ją głównie: rodzaj materiału mierzonego elementu oraz 
kąt padania wiązki lasera na element skanowany [1, 7, 8]. 
Rodzaj materiału wpływa na intensywność odbicia przez 
różną zdolność do odbijania światła oraz rozpraszania 
przez różne materiały. Dodatkowo wraz ze wzrostem 
kąta, pod jakim pada wiązka lasera na obiekt, maleje 
intensywność odbicia. Intensywność odbicia światła 
jest mniejsza także dla materiałów ciemnych. W przy-
padku skanowania powierzchni betonowych lub dróg 
asfaltowych warto zwiększyć gęstość wykonywanych 
pomiarów na stanowiskach lub zmniejszać odległo-
ści pomiędzy stanowiskami pomiarowymi, aby uzy-
skać odpowiednią jakość skanowania. Najlepiej odbija 
się laser od powierzchni jasnych, płaskich, bez wyraź-
nych ostrych i nierównych powierzchni. Nierówne po-
wierzchnie lub ostre krawędzie zwiększają kąt odbicia, 
a co za tym idzie zmniejszają intensywność odbicia. 
Ciekawym zastosowaniem chmur punktów, biorąc pod 
uwagę dużą czułość skanerów laserowych na struktu-
rę powierzchni, zawilgocenie i inne, może być wyko-
rzystanie skanów do sprawdzania zawilgocenia mate-
riałów ceramicznych lub betonowych. Z takiej chmury 
punktów prawdopodobnie możliwe jest wyciągnięcie 
informacji na temat wytrzymałości, jakości czy stanu 
materiału, który został zeskanowany i przedstawiony 
w formie chmury punktów.
Na jakość wykonywanych pomiarów oraz chmur punk-
tów wpływa także szkło jako materiał oraz błyszczące 
powierzchnie, jak na przykład lustra. Zależnie od grubo-
ści, przezroczystości, struktury czy poziomu zabrudze-
nia szyby jakość skanowania może dawać różne efekty. 
Biorąc pod uwagę szkło jako materiał, który w sposób 
szczególny odbija światło, a także je załamuje, możemy 
się spodziewać mniejszych lub większych niedokład-
ności pomiarowych przy skanowaniu okien lub prze-
szkleń. Powierzchnie błyszczące podczas skanowania 
mogą dawać błędny wynik, ponieważ podczas pada-
nia wiązki lasera na te powierzchnie może dochodzić 
do odbicia w nieodpowiednim do rejestracji kierun-
ku, co finalnie może powodować przesunięcia w od-
czytach. Naturalnym rozwiązaniem tego problemu 

wydaje się skanowanie w zbliżonym do kąta proste-
go kierunku, ale nie jest pewne, że to rozwiązanie za-
pewni bezbłędny pomiar.
Szumy oraz niedostępne dla światła lasera prze-
strzenie – w trakcie skanowania instrument rejestruje 
ogromną liczbę danych. Wśród tych danych znajdują 
się w głównej części informacje o przestrzeni znajdu-
jącej się w pobliżu stanowiska pomiarowego i w za-
sięgu jego widzenia. Jednak część pozyskiwanych da-
nych określa się mianem szumów. Szumy są to punkty, 
które zostały zarejestrowane przez skaner laserowy, 
a na skanie nie są pożądane. Są to dane składające się 
z punktów pomierzonych na różnych obiektach za-
słaniających mierzone obiekty. Szumy powstają rów-
nież w przypadku przemieszczających się podczas 
pomiaru elementów, pojazdów czy ludzi. Wiązka la-
sera, która pada na przemieszczający się obiekt, od-
bija się i wraca do urządzenia. Na skanach powszech-
nym zjawiskiem jest przesłanianie elementów. Warto 
pamiętać, że skanery laserowe działają na zasadzie 
podobnej do ludzkiego oka pod względem możli-
wości widzenia. To, co jest widoczne i dostępne dla 
wiązki wypuszczanej z instrumentu, zostanie na ska-
nach uwiecznione. Jeśli jednak dany element zosta-
nie przesłonięty przez inny, to wykonanie kompletnej 
chmury punktów może wymagać większej liczby sta-
nowisk ze względu na zjawisko martwych pól. Mar-
twe pole na chmurze punktów to obszar, gdzie po-
mimo występowania w danej przestrzeni elementów 
nie widać ich na skanie, ponieważ zostały przesłonię-
te przez inne fragmenty przestrzeni podczas skano-
wania. Popularnym zabiegiem niwelującym martwe 
pola jest właśnie odpowiednie przemyślenie, zapla-
nowanie i dobranie liczby stanowisk pomiarowych. 
Martwe pola nie zawsze są możliwe jednak do zni-
welowania poprzez zagęszczenie stanowisk pomia-
rowych. Skanując wysokie obiekty z niedostępny-
mi dachami, musimy spodziewać się występujących 
martwych stref przy parapetach czy na samym dachu 
skanowanego obiektu. Wraz ze zwiększaniem się od-
ległości urządzenia od skanowanego obiektu zjawi-
sko martwych pól występuje częściej i na większych 
obszarach chmur punktów. Martwe pola są również 
niemożliwe do uniknięcia podczas skanowania ele-
mentów znajdujących się w niedużych odległościach 
od pionowych lub poziomych elementów tarczowych 
i płytowych. Przykładem mogą być kanały wentyla-
cyjne czy rury kanalizacyjne przebiegające tuż pod 
stropem. Niemożliwe jest wtedy wykonanie skanów 
tak, aby chmura przedstawiała kompletne elementy 
kanałów, kolan czy trójników rurowych.
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Warunki atmosferyczne i oświetlenie – innymi war-
tymi uwzględnienia w planowaniu skanowania czynni-
kami są warunki atmosferyczne oraz oświetlenie ska-
nowanych pomieszczeń czy obiektów. Opady deszczu 
lub śniegu wpływają niekorzystnie na wykonywane 
pomiary. Mogą one generować dodatkowe niepożą-
dane szumy na chmurach punktów. W przypadku nie-
wielkich opadów nie jest to czynnik warunkujący ja-
kość skanowania, jednak przy silnych opadach może 
uniemożliwić wykonanie dokładnych pomiarów. Innym 
czynnikiem, który może zaburzyć pracę ze skanerem 
laserowym, jest zbyt niska lub za wysoka temperatura, 
do której może nie być przygotowany instrument po-
miarowy. Wiatr nie powinien wpływać na same pomiary, 
przy silnych pomiarach wiatru może dojść do sytuacji, 
w której skaner nie będzie stał stabilnie na stanowisku 
pomiarowym i nie wykona pomiarów. Ponadto słabe 
oświetlenie lub brak oświetlenia może być czynnikiem 
wpływającym na swobodę wykonywania pomiarów. 
Tutaj chodzi w szczególności o wykonywane zdjęcia, 
które służą nakładaniu tekstur i przypisywaniu kolorów 
do poszczególnych punktów chmur. O ile laser poradzi 
sobie ze słabym oświetleniem, nawet w bardzo ciem-
nych pomieszczeniach, o tyle zdjęcia będą wykonywa-
ły się dłużej niż przy dobrym oświetleniu.

2.3. Czynniki wpływające na dokładność 
pomiarów naziemnym skanerem laserowym
Gęstość skanowania – podejmując się wykonania chmu-
ry punktów obiektu budowlanego, należy wcześniej się 
zastanowić i przygotować do takiego zadania. Ważnym 
elementem skanowania jest wybór gęstości skanowania 
lub inaczej rozdzielczości skanu. Wydaje się, że prawie 
zawsze większa gęstość skanu oznacza lepszą aproksy-
mację skanowanych powierzchni, a co za tym idzie ja-
kości skanu. Należy jednak pamiętać o tym, że ustalając 
gęstość skanowania, podejmujemy decyzję, w jakich od-
ległościach znajdować się będą od siebie punkty na ska-
nach. Tutaj warto pamiętać, aby nie wybierać wysokich 
gęstości przy skanowaniu z niewielkich odległości. Po-
wodem jest negatywny wpływ zjawiska nadmiarowej 
liczby próbkowania. Należy więc pamiętać, aby roz-
dzielczość skanowania nie była większa niż błąd pomia-
ru odległości punktów od instrumentu. Naturalne jest 
zwiększanie gęstości skanu w przypadkach, gdy chce-
my uzyskać większą dokładność pomiaru niż podstawo-
wa proponowana przez urządzenie lub w sytuacjach, 
gdy skanowane obiekty znajdują się w dużych odległo-
ściach. Zwiększenie gęstości skanu w takim przypadku 
zapewni utworzenie większej liczby punktów na chmu-
rze, które przedstawiają dany element [1].

Rozmieszczenie stanowisk – przed podjęciem się 
sesji skanowania w terenie należy zawsze zaplano-
wać rozmieszczenie stanowisk pomiarowych. Celem 
wcześniejszego planowania jest optymalizacja cza-
su pracy i uzyskanie wymaganych dokładności przy 
najmniejszej możliwej liczbie stanowisk. Niezależnie 
od tego, czy obiekt poddawany pomiarom będzie ska-
nowany raz czy skanowania będą odbywać się co jakiś 
czas w celu monitorowania postępu prac, warto zna-
leźć najlepsze możliwe rozstawienie stanowisk jeszcze 
przed wyjściem w teren. Stanowiska należy rozmiesz-
czać w taki sposób, aby unikać zjawiska martwych pól 
i niepotrzebnych szumów. Najlepiej więc, kiedy kolej-
ne skany, z kolejnych stanowisk się ze sobą nakłada-
ją i uzupełniają.
Jeśli chodzi o metodologię skanowania, to zawsze 
należy ją dobierać odpowiednio do zadania. Jednym 
z rodzajów metodologii pracy ze skanerem jest usta-
wienie instrumentu w jednym konkretnym miejscu, 
na stałej pozycji. Celem takiego sposobu pracy może 
być cykliczne sprawdzanie zmian skanowanego obiek-
tu. Niezmienność odniesienia pozwala na pracę w tym 
samym układzie współrzędnych. Ciężko jest jednak 
wyobrazić sobie pozostawienie skanera w miejscu, 
w którym nie będzie on przesuwany w trakcie realiza-
cji obiektu budowlanego [1]. Drugim rodzajem pracy 
jest umieszczanie celów nieruchomych, nieprzesuwal-
nych. Cele te, punkty georeferencyjne służą do orien-
tacji chmur punktów. Skanowanie odbywa się w taki 
sposób, aby cele były widoczne na skanach i później 
z ich pomocą wykonuje się na przykład georeferencję 
skanów do danego układu współrzędnych. Stanowi-
ska powinny być dobierane tak, aby widziały cele oraz 
należy mieć na uwadze, że cele nie mogą zostać naru-
szone ani przesunięte [1]. Najpopularniejszym sposo-
bem pracy jest umieszczanie celów dla każdego ko-
lejnego skanowania. Lokalizacja celów jest określana 
przez geodetę lub przy wykorzystaniu metod geode-
zyjnych w zadanym układzie współrzędnych. Metoda 
ta może powodować powstawanie błędów wyrów-
nania chmur punktów i dowiązań do układu współ-
rzędnych [1]. Czwartym sposobem konfiguracji sta-
nowisk, najnowocześniejszym i rewolucjonizującym 
w ostatnich latach rynek związany ze skaningiem la-
serowym jest „cloud to cloud”. Rejestrowanie chmur 
punktów z różnych stanowisk bez stosowania punk-
tów referencyjnych czy celów. Orientując do siebie 
skany, na podstawie algorytmów wybierane są stałe 
elementy otoczenia występujące na poszczególnych 
chmurach. W metodzie tej dużą rolę spełniają wła-
śnie wspomniane algorytmy dopasowujące chmury 
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do siebie. Chmury są dowiązywane na podstawie 
wspólnych części otoczenia i nakładane na siebie.
Wszystkie metody mają swoje plusy i minusy. Należy 
zaznaczyć, że opisywane metody mogą służyć do po-
miarów w tym samym otoczeniu, w różnych cyklicz-
nych okresach roku bądź przedsięwzięcia.
Dywergencja wiązki lasera – należy zwrócić uwagę 
na dywergencję lasera. Jest to zjawisko kątowego roz-
chodzenia się wiązki światła. Specyfikacja wiązki la-
serowej, która wychodzi ze źródła, składa się z dwóch 
parametrów: wielkość wiązki i jej dywergencji. Wiel-
kość wiązki to wielkość określana średnicą na wyjściu 
i wyrażana w milimetrach. Dywergencja to rozszerza-
nie się wiązki wraz ze wzrostem odległości od źródła 
i wyrażana jest w [mrad].
Promień lasera, padając na powierzchnię lub element 
otoczenia, przyjmuje kształt okrągły albo eliptyczny 
i średnica wiązki jest wprost proporcjonalna do odle-
głości między powierzchnią a instrumentem pomiaro-
wym. Mając do czynienia z nieregularnym kształtem, 
sygnał powracający, rejestrowany przez urządzenie 
jest średnią impulsów odbitych od elementu [1]. Zja-
wisko dywergencji pokazano na rysunku 1.

Rys. 1. Dywergencja wiązki lasera [1, 7]

Obszar, który zajmuje na powierzchni rozchodząca się 
wiązka lasera, jest określony zależnością [1, 7]:

A = π(θ/2 · R+d)/2 (1)
gdzie:
d – średnica wiązki lasera,
θ – kąt dywergencji w radianach,
R – zakres lasera.
Na jakość pomiarów wpływają wyżej wymienione czyn-
niki oraz wszystkie przeszkody, z jakimi można spotkać 
się w trakcie pracy w terenie. Wpływ na jakość pomia-
rów mają skanowane obiekty, materiały, z jakich są 
wykonane, logistyka pomiarów, a także cechy samych 
skanerów laserowych, które zależnie od rodzaju ska-
nera, marki czy producenta będą dysponowały różny-
mi możliwościami.

3. Inwentaryzacja robót zanikowych 
i zakrywanych

3.1. Ogólne zasady inwentaryzacji
Inwentaryzacja budowlana jest opracowaniem tech-
nicznym przedstawiającym aktualny stan danego 
obiektu. Informacje, które zostają zawarte w inwenta-
ryzacji, są wyłącznie odtworzeniem stanu faktycznego. 
Inwentaryzacja powstaje poprzez wykonanie pomia-
rów z natury, na istniejącym budynku. Inwentaryza-
cje wykonuje się z różnych powodów. Jednym z nich 
może być wymaganie inwestora, który chce mieć ak-
tualny obraz istniejącego obiektu. Rzeczywisty obraz 
budynku, to znaczy aktualnej inwentaryzacji, może być 
przydatny w wielu sytuacjach. Inwentaryzacja może 
usprawnić proces planowania prac budowlanych czy 
projektowych, obliczeń powierzchni użytkowej lokalu 
lub innych przedmiarów. Zakres inwentaryzacji zale-
ży w dużej mierze od potrzeb osoby zlecającej inwen-
taryzacje. Ustala się go każdorazowo przed wykona-
niem prac. Może zawierać wszystkie lub część z niżej 
wymienionych elementów:

opis techniczny (informacja o tym, z czego budynek • 
jest zbudowany, jaka jest jego lokalizacja, charaktery-
styczne parametry),

zwymiarowane rzuty kondygnacji,• 
rzut dachu,• 
przekroje (z rzędnymi posadzek, wysokościami),• 
widoki elewacji,• 
dokumentacja fotograficzna obiektu,• 
schematyczne wizualizacje pomieszczeń, budyn-• 

ku, elewacji.
Pomiar obiektu w celu wykonania inwentaryzacji po-
lega na zmierzeniu wszystkich danych potrzebnych 
do jego narysowania. Osoba wykonująca pomiary 
mierzy: długości, grubości ścian, wysokości pomiesz-
czeń, parapetów, podciągów, belek, wielkości i lokali-
zacje otworów drzwiowych, okiennych, wnęk, kratek 
wentylacyjnych itp. zależnie od wymagań stawianych 
inwentaryzacji. Czas pomiaru składającego się na in-
wentaryzację jest uzależniony od stopnia skompliko-
wania obiektu. Standardowo, dla lokali mieszkalnych, 
wynosi on od 15 do 45 minut na mieszkanie przy uży-
ciu tradycyjnych metod. Z pomocą przy inwentaryza-
cji przychodzi wykorzystanie skanerów laserowych. 
Dzięki wykorzystaniu skanera laserowego obsługują-
cy skaner jest w stanie dokładnie pomierzyć wszyst-
kie widoczne elementy i geometrię obiektu lub po-
mieszczenia w granicach od 3 do 12 minut w zależności 
od rozmiarów i skomplikowania mierzonych elemen-
tów otoczenia.
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Ogromną zaletą skaningu laserowego przy inwentary-
zacji jest również to, że wszystkie wymienione powyżej 
zakresy inwentaryzacji można wykonać naraz, podczas 
jednej sesji skanowania. Dodatkowo praca z chmurami 
punktów może przynieść znacznie więcej korzyści przy 
wykonywaniu inwentaryzacji obiektów budowlanych. 
Podczas prac na budowie często dokonuje się inwen-
taryzacji wykonywanych prac w formie raportów czy 
protokołów przerobowych, czasami także z załączonymi 
dokumentacjami fotograficznymi. Wykorzystując ska-
ner laserowy, wykonano inwentaryzację zbrojenia bu-
dowlanego płyty fundamentowej, instalacji i wzmoc-
nień z płyt OSB w ścianach gipsowo-kartonowych oraz 
żelbetowych kanałów wentylacyjnych. Zaprezentowa-
ne w artykule przykłady skanowania pochodzą z prac 
prowadzonych przez firmę STRABAG Sp. z o.o. w trak-
cie rozbudowy Szpitala Bielańskiego.

3.2. Inwentaryzacja zbrojenia w elementach 
żelbetowych
Zbrojenie wykonuje się zgodnie z rysunkami konstruk-
cyjnymi przedstawiającymi sposób wykonania zbroje-
nia poszczególnych elementów budowlanych. Zbroje-
nie jest pracą, która niedługo po zakończeniu zostaje 
zakryta podczas betonowania. Po wykonaniu elementu 
żelbetowego nie jest możliwe sprawdzenie zbrojenia, 
otuliny elementu, średnic czy liczby poszczególnych 
prętów. Pomysł na wykonanie skanowania zbrojenia 
miał na celu zinwentaryzowanie wykonanych prac oraz 
możliwość sprawdzenia siatki zbrojeniowej w przy-
szłości w przypadku niespodziewanych zarysowań 
elementów konstrukcyjnych. W trakcie prac żelbeto-
wych na budynku szpitala wykonano cztery chmury 
punktów. Każde skanowanie odbywało się zaraz po za-
kończeniu prac zbrojarskich i odbiorze prac przez in-
spektora nadzoru. Wykonywanie stropu żelbetowego 
na kondygnacji +3 szpitala odbywało się na czterech 
działkach roboczych. Każda działka robocza była wy-
konywana innego dnia. Skanowanie okazało się bar-
dzo problematyczne. Największym problemem, z jakim 
trzeba było sobie poradzić, byli przemieszczający się 
po placu budowy i działkach pracownicy. Aby uniknąć 
odkształceń zbrojenia w trakcie wykonywania skano-
wania, postanowiono wykonywać skanowanie podczas 
przerwy obiadowej pracowników budowy. Skanowa-
nie zajmowało około 45 minut. Po wykonaniu skano-
wania od razu przystępowano do betonowania.
Każdą chmurę punktów zgrano bez przerzedzania 
chmury. Postanowiono wszystkie wykonane chmu-
ry połączyć w jeden projekt, aby móc kompleksowo 
przedstawić zbrojenie całego stropu na kondygnacji. 

Ze względu na ograniczenia programu Trimble Real-
Works (wykorzystywanego do obróbki danych) w kwe-
stii łączenia różnych projektów wykonanych w natyw-
nym pliku, wszystkie cztery projekty wyeksportowano 
do rozszerzenia „.las”, gdzie każdy projekt składający 
się z kilkudziesięciu pojedynczych skanów był domyśl-
nie jednym skanem. Dzięki takiemu zabiegowi możli-
we było otwarcie wszystkich czterech chmur punktów 
w postaci jednego wspólnego projektu. Początkowo 
wyczyszczono chmurę punktów w pliku natywnym 
w RealWorks i wyeksportowano właściwą chmurę 
do rozszerzenia „.las”. Ten tok postępowania powtó-
rzono dla wszystkich czterech opracowanych chmur 
punktów. Na żółto na rysunku 2 widać właściwą chmu-
rę punktów, na szaro zaznaczono część, którą z danej 
chmury usunięto.

Rys. 2. Czyszczenie chmury punktów – wycięcie fragmentu ze zbro-
jeniem stropu (opracowanie własne)

Następnym krokiem było dowiązanie chmur punk-
tów do jednego układu współrzędnych, tak aby razem 
tworzyły kompletny obraz zbrojenia na kondygnacji. 
Wykorzystano narzędzie Cloud Based Registration. 
Wszystkie chmury dowiązano do siebie na podstawie 
wspólnych punktów elewacji istniejącego budynku 
szpitala. Ze względu na to, że z każdym kolejnym ska-
nowaniem coraz większa część stropu była już wykona-
na (rys. 3), usuwano otoczenie, pozostawiając jedynie 
skanowaną działkę roboczą oraz elewację istniejącej 
części szpitala.
Nasuwano na siebie chmury punktów, a następnie wy-
bierano te same elementy na poszczególnych skanach, 
aby idealnie nałożyć na siebie kolejne chmury punk-
tów. Finalnie powstała chmura punktów przedstawiają-
ca wszystkie cztery działki robocze wraz z elewacją ist-
niejącego budynku. Efektem wykonanych kroków jest 
chmura punktów będąca kompletną inwentaryzacją 
zbrojenia stropu na kondygnacji +3 szpitala (rys. 4).
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Rys. 4. Uzyskana chmura punktów przedstawiająca zbrojenie całe-
go stropu (opracowanie własne)

Dokładność wykonanych pomiarów pozwala na rzetelne 
sprawdzanie liczby prętów użytych do wykonania zbro-
jenia stropu. Na skanach widać dokładnie także miejsca 
szczególne w siatce zbrojeniowej, takie jak: dozbroje-
nia przy podporach i zbrojenie na przebicie składające 
się z pionowych bolców dwugłówkowych. Uwiecznio-
ne na chmurze punktów zostały także miejsca, w któ-
rych wykonywano otwory na instalacje wentylacji nad 
salami operacyjnymi czy na piony kanalizacyjne (rys. 5).
Utworzone chmury punktów, mimo że stacje pomiaro-
we znajdowały się w niewielkich odległościach, mniej-
szych niż 15 metrów, nie dają dokładnego obrazu dolnej 
siatki zbrojeniowej. O ile siatka górna jest cała widoczna 
i możliwe jest wykonywanie pomiarów na danym zbro-
jeniu, o tyle siatka dolna zawiera wiele luk i nie jest kom-
pletna. Wynika to z ograniczeń skanera, który rejestruje 
wszystko, co odbija wiązkę lasera i wraca do urządzenia 
w wyniku odbicia. W sytuacji gdy dany element nie jest 
widoczny dla urządzenia, nie zostaje on zarejestrowany. 
Problem ten można rozwiązać na dwa sposoby. Pierwszym 
jest zagęszczenie stacji skanowania w taki sposób, żeby 
skaner miał dostęp do wszystkich prętów składających 
się nie tylko na siatkę górną, ale także i dolną zbrojenia. 

Taki zabieg jednak spowodowałby znaczne wydłużenie 
czasu skanowania, co mogłoby odbić się na przestojach 
w pracy oraz opóźnieniu budowy względem harmo-
nogramu. Innym problemem byłaby odkształcalność 
siatki zbrojenia i drgania wywoływane przez osobę ob-
sługującą skaner i przemieszczającą się po siatce zbroje-
niowej w celu ustawienia skanera na kolejnych stacjach 
pomiarowych. W przypadku trwałego odkształcenia siat-
ki całe skanowanie nie byłoby miarodajne i nie nada-
wałoby się do pracy przy modelu powykonawczym.

Rys. 5. Siatka zbrojeniowa – zbrojenie nadciągu oraz deskowania 
przygotowane pod otwory w stropie (opracowanie własne)

Drugim rozwiązaniem, które zastosowano po wycią-
gnięciu wniosków ze skanowania stropu kondygna-
cji +3 szpitala, było wykonanie skanowania zbrojenia 
w dwóch etapach. Na przykładzie zbrojenia płyty fun-
damentowej stacji transformatorowej, przyklejonej 
do konstrukcji głównej budynku nowo projektowane-
go postanowiono wykonać najpierw skanowanie siat-
ki dolnej zbrojenia, a w drugim etapie – siatki górnej. 
Po wykonaniu przez pracowników zbrojenia dolnego 
zeskanowano całą siatkę dolną zbrojenia wraz z insta-
lacjami, które miały znaleźć się wewnątrz płyty żelbe-
towej. Drugie skanowanie podobnie jak w przypadku 
zbrojenia na kondygnacji +3 zostało wykonane przed 
betonowaniem płyty. Tym razem wycięto jednak jedy-
nie siatkę górną (rys. 6).

Rys. 3. Wszystkie cztery chmury punktów przedstawiające zbroje-
nie stropu na kolejnych działkach roboczych (opracowanie własne)

Rys. 6. Siatka zbrojeniowa górna (opracowanie własne)
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Na chmurze punktów widać dokładnie każdy pręt, któ-
ry został wbudowany w konstrukcję płyty. Tak wyko-
nane dwuetapowe skanowanie zbrojenia daje wiele 
możliwości. Dzięki wykonanej inwentaryzacji możli-
we jest stworzenie modelu powykonawczego 3D, któ-
ry oprócz geometrii elementów betonowych będzie 
zawierał również informacje o umiejscowieniu prętów 
zbrojeniowych (rys. 7).

Rys. 7. Widok zbrojenia płyty stacji transformatorowej (opracowa-
nie własne)

3.3. Inwentaryzacja instalacji i wzmocnień z płyt 
OSB w ścianach gipsowo-kartonowych
Kolejnym wymiernym pod względem optymaliza-
cji pracy i kosztów pracy na budowie zastosowa-
niem inwentaryzacji za pomocą skaningu laserowe-
go jest inwentaryzacja instalacji i wzmocnień z płyt 
OSB w ścianach gipsowo-kartonowych. Na budowie 
szpitala na kondygnacjach +1, +2 i +3 ściany działo-
we zostały w większości wykonane z płyt gipsowo-
-kartonowych. W tych ścianach zaprojektowano in-
stalacje pionowe, trasy kabli zasilających, ale także 
na tych ścianach założono wykonanie umywalek, ustę-
pów, szafek wiszących, wiszących telewizorów, porę-
czy ściennych na korytarzach, pochwytów dla niepeł-
nosprawnych i siedzisk dla niepełnosprawnych. Aby 
poprawnie i przede wszystkim stabilnie zamocować 
wymienione elementy na ścianach, należało te ścia-
ny wzmocnić. Wzmocnienia wykonywano przy uży-
ciu płyt OSB, profili UA, stelaży podtynkowych oraz 
trawersów montażowych.
Wszystkie te wzmocnienia wykonywano po otwarciu 
ścian gipsowo-kartonowych. Płyty były mocowane 
z jednej strony przegrody ściennej, następnie wykony-
wano wszystkie potrzebne instalacje wewnątrz ścian 
oraz wzmocnienia pod przyszłe urządzenia i meble. 
Po wykonaniu wszystkich prac, przed wypełnianiem 

ścian wełną i zamykaniem ścian wykonywano skano-
wanie mające na celu stworzenie inwentaryzacji wszyst-
kich elementów zakrywanych podczas zamykania ścian.
Wykonanie takiej inwentaryzacji miało kilka celów, 
a ostatecznie przyniosło jeszcze więcej korzyści na bu-
dowie niż się spodziewano. Chmury punktów pomogły 
w wykrywaniu kolizji pomiędzy sufitami podwiesza-
nymi i instalacjami. Początkowo opracowano je w celu 
inwentaryzacji elementów wewnątrz ścian gipsowo-
kartonowych.
Wykonane chmury punktów przyniosły wiele korzyści 
na budowie, ale także celem ich opracowania było do-
starczenie zamawiającemu informacji, w których kon-
kretnie miejscach znajdują się wzmocnienia i o jakich 
wymiarach. Taka informacja umożliwi w przyszłości 
montaż wielu elementów wiszących na ścianach bez 
uszkodzenia instalacji wewnątrz ścian, a również po-
zwoli na dokładne znalezienie miejsca w ścianie gdzie 
swobodnie można zawiesić meble czy urządzenia  
(rys. 8, 9). Wykonanie wszystkich skanów było zadaniem 
niezwykle pracochłonnym, ponieważ wymagało bardzo 
dużej dokładności i dostępu do każdego pomieszcze-
nia na realizowanym obiekcie. Warunki, w jakich wyko-
nywano skanowanie, były dodatkowym utrudnieniem, 
nie tylko podczas pracy w terenie, ze względu na pra-
cowników na budowie, którzy utrudniali dokładne po-
miary wszystkich elementów, ale także na etapie opra-
cowywania oraz czyszczenia chmur punktów (rys. 10). 
Skanowanie laserowe i uzyskane chmury punktów 
posłużą do odnalezienia w zamkniętej ścianie miejsc, 
gdzie znajduje się wzmocnienie do późniejszych prac 
montażowych. Skany umożliwiają pomiary wysokości 
wykonania wzmocnień i dokładnego ich umiejscowie-
nia w ścianie gipsowo-kartonowej.

Rys. 8. Pomiar wysokości wzmocnienia na chmurze punktów 
w ścianie działowej gipsowo-kartonowej (opracowanie własne)
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Rys. 9. Inwentaryzacja robót zakrywanych wewnątrz ściany działo-
wej gipsowo-kartonowej (opracowanie własne)

Rys. 10. Chmura punktów – inwentaryzacja wzmocnień pod urzą-
dzenia i wyposażenie łazienek (opracowanie własne)

Chmura punktów umożliwia identyfikację prowadzo-
nych instalacji w ścianach i ich tras, co nie zawsze może 
się wydawać oczywiste i łatwe do wykrycia bez wcze-
śniej wykonanej inwentaryzacji. Dzięki wykonanym 
skanom oraz zdjęciom za pomocą skanera laserowe-
go uwiecznione zostały wzmocnienia, podejścia kana-
lizacyjne czy doprowadzenia wody do poszczególnych 
urządzeń. W celu dokładnej inwentaryzacji skanowa-
no wszystkie kondygnacje szpitala oraz wszystkie po-
mieszczenia w budynku.

3.4. Inwentaryzacja żelbetowych kanałów 
wentylacyjnych
Skaning laserowy wykorzystano również podczas prac 
związanych z wykonywaniem żelbetowych kanałów 
wentylacyjnych, które zostały zaprojektowane pod 

posadzkami kondygnacji podziemnej szpitala. Wyko-
nanie tych prac zaplanowano pod koniec prac żelbe-
towych ze względu na skomplikowanie robót i czas ich 
wykonywania. Wykonanie kanałów wiązało się także 
z pracami, które podlegały zakryciu. W celu wykonania 
dokumentacji powykonawczej zawierającej dokładne 
trasy, wymiary oraz lokalizację kanałów żelbetowych 
wykonywano skanowanie w trakcie prac (rys. 11)

Rys. 11. Chmura punktów – kanały wentylacyjne żelbetowe w trak-
cie prac ciesielskich (opracowanie własne)

Skanowanie wykonywano dwa razy, aby uchwycić 
wszystkie kanały na chmurze punktów. Dzięki możli-
wości wykonywania pomiarów na chmurach punktów 
w szybki sposób kadra inżynierska zyskała możliwość 
sprawdzania jakości prac i tras kanałów w później-
szych etapach budowy. Skany wykorzystano do przy-
gotowania rzutów i realizacji dokumentacji powyko-
nawczej dotyczącej zakrytych posadzkami kanałów 
żelbetowych.

4. Projekt ERASMUS+ CLOEMC V 
– przełomowe innowacje w zarządzaniu 
projektami budowlanymi

Projekt CLOEMC V (rys. 12) – którego pełen tytuł brzmi 
Common Learning Outcomes for European Mana-
gers in Construction, Part V – o numerze 2019-1-PL01-
KA202-064996 jest realizowany w terminie 01.12.2019–
30.09.2022. Promotorem jest Wydział Inżynierii Lądowej 
Politechniki Warszawskiej, Polska (www.il.pw.edu.pl), 
a partnerzy to: Technische Universitat Darmstadt, Niem-
cy (www.tu-darmstadt.de), Universitat Politecnica de 
Valencia, Hiszpania (www.upv.es), Association of Bu-
ilding Surveyors and Construction Experts, Irlandia 
(www.aeebc.org), Polskie Stowarzyszenie Menedżerów 
Budownictwa, Polska (www.psmb.pl) oraz Korporacja 
RADEX S.A., Polska (www.korporacjaradex.pl).
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Rys. 12. Logo i kod QR projektu CLOEMC V (opracowanie własne)

CLOEMC V, jak wskazuje nazwa, jest piątym już wyda-
niem projektu. Poprzednie fazy były realizowane w la-
tach: CLOEMC IV w 2015–2017, CLOEMC III w 2012–2013, 
zaś CLOEMC I oraz II w 2009–2011. Warto zaznaczyć, 
że projekty z numerami I, II i III były powiązane z progra-
mem Leonardo da Vinci. W ramach projektu CLOEMC V 
powstanie siedem nowych podręczników Bibliote-
ki Menedżera Budowlanego (Construction Managers’ 
Library, CML). Zarys każdego z podręczników przed-
stawiono poniżej.

M26: Mentoring i coaching w budownictwie – pod-• 
ręcznik ten skupia się między innymi na tzw. umiejęt-
nościach miękkich w zarządzaniu budową [9]. Pod-
ręcznik ten obejmie: techniki mentoringu i coachingu, 
miękkie aspekty zarządzania, studia przypadków itp. 
Doświadczenia i badania partnerów [10] pokazują, 
że istnieje przepaść pokoleniowa między doświadczo-
nymi inżynierami i menedżerami z wieloletnią prak-
tyką a młodymi, nowymi pracownikami pracującymi 
przy projektach budowlanych. Podręcznik da nowa-
torskie, wielokulturowe podejście do tematu przeka-
zywania wiedzy.

M27: Aspekty archeologiczne i ochrony dziedzictwa • 
w budownictwie – w tym podręczniku można znaleźć 
np. przystępnie przedstawione aspekty prawne związa-
ne z dziedzictwem historycznym i pracą archeologów 
na budowie. W podręczniku autorzy podadzą: regula-
cje prawne związane z ochroną dziedzictwa narodo-
wego, współpracę z archeologami na terenie budowy, 
archeologią dla kierowników budowy, opis prac kon-
serwatorskich, innowacyjne podejście budujące po-
most między pracownikami budowlanymi a eksper-
tami archeologami.

M28: Przełomowe innowacje w zarządzaniu budo-• 
wą – ten podręcznik jest powiązany głównie z wyko-
rzystaniem branży IT w budownictwie [4, 11]: aplika-
cje wspomagające i usprawniające pracę menedżera, 
rozszerzona rzeczywistość (AR). W podręczniku auto-
rzy zaprezentują: definicje przełomowych innowacji, 
innowacyjne aplikacje IT w budownictwie [4], ochro-
nę danych, Big Data, Rozszerzoną Rzeczywistość [12] 
itp. Sektor budowlany z trudem nadąża za szybkim 
rozwojem kadry kierowniczej, narzędziami i metodami 
informatycznymi. Podręcznik pokaże interesariuszom 

sektora budowlanego ogromne możliwości unowocze-
śnienia ich codziennego życia zawodowego.

M29: Nowoczesna gospodarka o obiegu zamkniętym • 
w budownictwie – szczególnie istotny, jako że w 2018 
roku Unia Europejska zaleciła przejście na gospodarkę 
o obiegu zamkniętym (minimalizującą zużycie surow-
ców i produkcję odpadów do minimum). Podręcznik 
ten obejmie aspekty zarządzania projektem i budo-
wą, w ramach realizacji planu działania na rzecz go-
spodarki o obiegu zamkniętym 2018, który został za-
lecony przez Komisję Europejską.

M30: Przystępne budownictwo mieszkaniowe  • 
– podręcznik porównujący różne szkoły projektowania 
i stawiania budynków mieszkalnych, a także skupiają-
cy się na aspektach związanych z wygodą mieszkania 
zwłaszcza dla osób starszych i niepełnosprawnych. Ten 
podręcznik obejmie następujące aspekty zarządzania 
projektem i budową, na przykład: porównanie róż-
nych koncepcji projektów mieszkaniowych w zakre-
sie technologii i metod, kosztów, czasu i osiągalnych 
standardów, strategii renowacji istniejących budyn-
ków, możliwości zamieszkania, komfortu, dostępno-
ści, zwłaszcza dla osób starszych oraz osób niepełno-
sprawnych ze specjalnymi potrzebami itp.

M31: Zrównoważony rozwój społeczny w budow-• 
nictwie – podręcznik skupiony na społecznym od-
działywaniu budowy i budowli, podający kryteria spo-
łeczne, które należy brać pod uwagę w projektach 
i metody określania wspomnianego wpływu. W pod-
ręczniku przedstawiono sposoby oceny wyników spo-
łecznych projektów budowlanych, kryteria społeczne, 
które należy uwzględnić w projektach budowlanych, 
wskaźniki do oceny wyników społecznych projektów 
budowlanych, metody ważenia oceny ogólnych wyni-
ków społecznych projektu. Celem tej książki jest opra-
cowanie metody, która pomoże firmom budowlanym 
w ocenie społecznej projektów budowlanych, zgod-
nie z zaleceniami opublikowanymi przez Komisję Euro-
pejską i Program Narodów Zjednoczonych ds. Ochro-
ny Środowiska.

M32: Zarządzanie kryzysowe – COVID 19 w budow-• 
nictwie – przygotowanie tego podręcznika wynikło 
w trakcie prowadzenia prac projektowych CLOEMC V. 
Partnerzy projektu oraz beneficjenci zwrócili uwagę 
na brak opracowań związanych z zarządzaniem firmą 
budowlaną oraz projektem w czasach znacznie utrud-
nionych przez pandemię. W podręczniku pokazane zo-
staną nowoczesne sposoby zarządzania w kryzysie, 
rozwiązywanie konfliktów itp.
Projekt CLOEMC pomoże rozwinąć umiejętności pod-
stawowe i przekrojowe, takie jak przedsiębiorczość 
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(prowadzenie małych i średnich firm budowlanych 
w całej UE), zarządzanie (lepsze wykorzystanie środ-
ków unijnych na projekty budowlane) oraz kompeten-
cje językowe (polska, angielska, niemiecka i hiszpań-
ska wersja podręczników) umożliwi użytkownikom 
doskonalenie umiejętności językowych) w dziedzi-
nach kształcenia i szkolenia dorosłych [13]. Przejrzy-
sta struktura wiedzy zawarta w Bibliotece Kierowników 
Budowy (CML) umożliwia opracowanie odpowiednich 
metod oceny i innowacyjnych metod certyfikacji kie-
rowników budów w UE. Wyniki poprzednich projek-
tów CLOEMC I-IV pomogły już w opracowaniu pierw-
szych podstaw takich metod przez AEEBC (tytuł EurBE) 
i PSMB. Projekt będzie promował wykorzystanie zin-
tegrowanego nauczania przedmiotowo-językowego 
(CLIL) w celu zwiększenia kompetencji językowych 
wśród uczniów z różnych dziedzin edukacji, ponieważ 
podręczniki będą powszechnie dostępne (podobnie 
jak 25 poprzednich) w czterech wersjach językowych. 
Więcej innowacyjnych i przełomowych rozwiązań 
można znaleźć w bibliotece Menedżera Budowlanego  
www.cloemcv.il.pl.edu.pl

5. Podsumowanie

Skaning laserowy jest dobrym, nowoczesnym narzę-
dziem służącym inwentaryzacji powykonawczej. Nale-
ży jednak pamiętać o zaobserwowanych in situ ogra-
niczeniach.
Wykonanie chmury punktów przedstawiającej zbroje-
nie budowalne na całym stropie przy jednym skano-
waniu nie jest zazwyczaj możliwe ze względu na tech-
nologię wykonywania prac żelbetowych. Możliwe jest 
jednak połączenie chmur punktów wykonywanych 
w różnych dniach roboczych, aby ostatecznie opra-
cować kompletny obraz całego zbrojenia stropu żel-
betowego. Taka inwentaryzacja zbrojenia może być 
wykorzystana do analizy w przypadku powstania nie-
spodziewanych zarysowań w celu identyfikacji pro-
blemu, który się pojawia. Innym zastosowaniem takiej 
chmury punktów może być stworzenie modelu po-
wykonawczego elementów żelbetowych wraz z we-
wnętrznym zbrojeniem.
Chmura punktów umożliwia dokładne pomiary długo-
ści prętów, ich średnic, wysokości elementów itp. Tak 
wykonana chmura punktów jest narzędziem pozwala-
jącym nie tylko na sprawdzenie jakości wykonania da-
nych prac budowlanych, sprawdzenia ich poprawności 
czy kompletności, ale jest też informacją, która pomi-
mo zakrycia elementów zbrojenia, pozwala w dowol-
nej chwili do niej wrócić. Skorzystać w celu identyfikacji 

przyczyn zarysowań, sprawdzenia spadków instalacji, 
a także może zostać wykorzystana do stworzenia rze-
czywistego bardzo dokładnego modelu powykonaw-
czego i dokumentacji powykonawczej.
Dzięki chmurom punktów w szybki sposób kadra inży-
nierska ma dostęp do informacji, jak faktycznie przebie-
gają instalacje, gdzie znajdują się wzmocnienia ścian, 
z której strony stelaży znajdują się podejścia kanaliza-
cyjne oraz wiele innych informacji, do których nie by-
łoby dostępu bez wykorzystania skaningu laserowego. 
Dzięki skanom można również przygotować zestawie-
nia wykonywanych wzmocnień w ścianach w celu roz-
liczenia z podwykonawcami. Inwentaryzacja w postaci 
chmury punktów okazała się bardzo pomocna ze wzglę-
du na dokładność pomiarów i możliwość wykonywa-
nia pomiarów odległości na chmurach punktów.
O innych nowatorskich rozwiązaniach stosowanych 
przez inżynierów i menedżerów budowlanych można 
przeczytać w pozycjach biblioteki menedżera budow-
lanego opracowanych w ramach projektów ERASMUS+ 
CLOEMC oraz w kolejnych artykułach niniejszej serii.
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Zarządzanie projektami proekologicznymi 
– badanie przypadków
dr inż. Andrzej Nagórny, Politechnika Łódzka

1. Wprowadzenie

Zakres problematyki ujętej w artykule jest formą przed-
stawienia realizacji i stanu inwestycji z grupy gospo-
darki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi. Od-
pady komunalne i niebezpieczne od zawsze były i są 
problemem społecznym i gospodarczym. Badaniami 
objęto systemy zarządzania technologiami unieszko-
dliwiania odpadów w grupie: składowisk, stacji przeła-
dunkowych, zakładów gospodarki odpadami. Projekty 
proekologiczne w części badawczo-naukowej to reali-
zacje z województw: wielkopolskiego i łódzkiego. Au-
dytowi poddano zadania porównywalne wielkością, 
technologią i kosztami. Badane procesy zarządzania 
tymi inwestycjami różnią się diametralnie.

2. Projekty inwestycyjne w gospodarce 
odpadami komunalnymi
Mając na uwadze jubileuszową konferencję, przeanali-
zowano dotychczasowe publikacje z zakresu ochrony 
środowiska, związane z tematyką artykułu i zagadnie-
niami poruszanymi w literaturze fachowej i publikacjach 
prasowych. Zagadnienia publikowanych artykułów 

z konferencji „Ekologia a Budownictwo” w latach 2005–
2019 są w dalszym ciągu aktualne, a zagrożenia środo-
wiskowe intensywnie się pogarszają. Stan środowiska, 
w którym żyjemy, jest na granicy katastrofy. W naszym 
otoczeniu konieczne jest zmniejszenie zagrożenia przez 
zatrzymanie degradacji środowiska przed wszelkimi 
odpadami. Na etapie rozpoczęcia inwestycji służącej 
unieszkodliwianiu odpadów blokowane są: spalar-
nie, stacje przeładunkowe, sortownie – przez środo-
wiska nieznające poziomu zagrożeń. Brak otwartości 
na realizacje tych inwestycji przez jednostki do tego 
zobowiązane powodują, że gminy dopłacają miliardy 
do zbiórki i unieszkodliwiania odpadów, a nielegalne 
składowiska ulegają pożarom.

2.1. Inwestycje z grupy zakładów gospodarki 
odpadami

Wielkopolska: „Orli Staw”• 
Organizację budowy tego zakładu przeprowadzono 
i uruchomiono na wyróżniającym go poziomie tech-
nologicznym.
Wybudowany i oddany do użytku zakład zapewniał 
zgodną z wytycznymi unijnymi gospodarkę odpadami, 
przy jednoczesnym zapewnieniu pomocy w tworzeniu 
lokalnych systemów segregacji odpadów. Budowę roz-
poczęto w 2005 roku, a zakończono w 2006 roku.

Rys. 1. Wypis z artykułu Portalu Samorządowego z 2 kwietnia 
2021 roku

Rys. 2. Wypis z artykułu Dziennika Łódzkiego z 3 lipca 2021 roku
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Według oceny ekspertów i oceny dzia-
łalności zakładu przez Ministerstwo Śro-
dowiska (wiele nagród, odznaczeń i wy-
różnień) zakład budowano wzorcowo, 
uzyskując szybko pełną zdolność za-
kładu. Przyjęta technologia nie pozwa-
la obecnie na unieszkodliwienie wzra-
stających wielkości odpadów.

Łódzkie: Zakład Gospodarki Od-• 
padami „Bzura”
W planie gminy w 1992 r. wyznaczono teren, ujęty 
w planie zagospodarowania przestrzennego. W 2002 r. 
został powiększony w celu wykorzystania przez budo-
wę Zakładu Zagospodarowania Odpadów, w tym od-
padów niebezpiecznych. Czynnikiem decydującym 
była decyzja unijna o obowiązkowej likwidacji istnie-
jących składowisk.
Związek Międzygminny „Bzura” zrzeszał 20 gmin z te-
renu województwa łódzkiego. Powstał w celu stworze-
nia i wdrożenia kompleksowego, szczelnego systemu 
gospodarki odpadami komunalnymi, obejmujące-
go selektywną zbiórkę odpadów, odzysk, recykling 

i unieszkodliwianie. Powyższe zadania miały być re-
alizowane poprzez budowę nowoczesnej instalacji, 
tj. zakładu zagospodarowania odpadów dla około 50 
tys. ton odpadów rocznie.
Odpady z regionu były i są wywożone do zakładów 
oddalonych o około 250 km.
Wiele zdarzeń związanych z zarządzaniem projektem 
spowodowało, że opóźnił się termin realizacji inwe-
stycji o kilka lat.
Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na bu-
dowę zakładu uzyskano 30 grudnia 2011 roku. Plano-
wano realizację inwestycji dwuetapowo, której koszt 
w założeniu wynosił 65 mln PLN. W regionie rośnie 
ilość wytwarzanych opadów i wzrost opłat za korzy-
stanie ze środowiska.
Inwestycję rozpoczęto w roku 2016. Kolizje prawne po-
wstały w 2010 roku. W roku 2017 uchylona zostaje De-
cyzja o pozwoleniu na budowę, która w grudniu 2018 
roku zostaje przywrócona. Prowadzone są procedury 
prawne, których wielkość roszczeń szacuje się na kilka-
dziesiąt milionów zł. Technologia przyjęta w 2010/2011 
roku jest obecnie przestarzała.
Obecnie i w przyszłości powinny być realizowane in-
westycje pozwalające na radykalną zmianę tak trudnej 
sytuacji, w jakiej się znajdujemy. Są to sortownie, sta-
cje przeładunkowe, a przede wszystkim spalarnie.

2.2. Realizacje inwestycyjne w gospodarce 
odpadami (spalarnie)
Obecnie w Polsce funkcjonuje 8 nowoczesnych spa-
larni odpadów komunalnych. Wybudowano w latach 
2013–2018 spalarnie w Białymstoku, Bydgoszczy, Koni-
nie, Krakowie, Poznaniu, Szczecinie oraz Rzeszowie. Ich 
łączna wydajność wynosi maksymalnie ok. 1 114 000 
Mg/r., co stanowi ok. 9,3% ilości sumy odpadów ko-
munalnych wytwarzanych w Polsce.

Rys. 4. Wypis z dokumentacji archiwalnej ZM „Bzura”

Rys. 5. Wypis z dokumentacji archiwalnej ZM „Bzura”

Rys. 3. Plan, schemat zakładu unieszkodliwia-
nia odpadów „Orli Staw”(źródło: Dokumentacja 
techniczna ZUOK „Orli Staw”)
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Z opinii prasowych i badań jest to zdecydowanie za mało 
dla domknięcia systemu gospodarki odpadami komu-
nalnymi w naszym kraju. Dobrym przykładem jest Za-
kład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Ko-
ninie i Spalarnia Maishima, Osaka w Japonii.

3. Problematyka w realizacji projektów 
w gospodarce odpadami niebezpiecznymi  
– badanie przypadków

W ramach zadania inwestycyjnego przedstawiono 
wykonanie kompleksowego zadania przynoszącego 
nieobliczalny efekt ekologiczny uzyskany za pomocą 
termicznej obróbki odpadów w zmodyfikowanej tech-
nologii, dotychczas niespotykany w tej skali. Rozwią-
zaniem jest zespół termicznej utylizacji tych odpadów 

Rys. 6. Zakład 
Unieszkodliwiania 
Odpadów 
Komunalnych 
w Koninie 
i Spalarnia 
Maishima, Osaka 
w Japonii

w reaktorach opartych o proces strumieniowego zga-
zowania, wspomagany przez instalację „PROECON-V” 
(nazwa własna).
Kompleks produkujący kogeneracyjnie energię ciepl-
ną i elektryczną oparty o trójetapowy proces stru-
mieniowego zgazowania, sprzężonego z generatora-
mi energii elektrycznej, osiągając wysoką sprawność 
przy likwidacji odpadów niebezpiecznych przedsta-
wiono dalej.
Systemy zarządzania projektem ekologistycznym, 
do których wskazane jest wykorzystanie metod i sys-
temów zarządzania projektem:

na poziomie perspektywicznego systemu idealne-• 
go = unieszkodliwienie przez zgazowanie;

na poziomie „realizowalnego” technologicznie sys-• 
temu idealnego = 0 odpadu po recyklingu P;

na poziomie systemu proponowanego, będącym • 
wzorcową wersją idealnego rozwiązania.
Jednym z bardziej znanych i praktycznych ujęć „syste-
mowych” jest podejście G. Nadlera, określane „syste-
mem idealnym” (ang. the ideals concept). Polega ono 
na usprawnianiu istniejących rozwiązań technicznych 

Rys. 7. Schemat ideowy instalacji unieszkodliwiania odpadów nie-
bezpiecznych (opracowanie własne)

Rys. 8. Schemat ideowy zarządzania projektem termicznego 
unieszkodliwiania odpadów – blok termicznej utylizacji odpadów 
w reaktorach (projekt własny)
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i organizacyjnych oraz założeniu, że można ustalić 
określony wzorzec funkcjonowania systemu zamiast 
prowadzenia kompletnych i długotrwałych prac ba-
dawczych nad rejestracją i oceną stanu faktycznego 
jakiegoś systemu. Trójkąt Nadlera na potrzeby projek-
tu ECOPRO przedstawiono poniżej.
Podstawą tego trójkąta jest wielkość kosztu jednost-
kowego, wierzchołek reprezentuje rozwiązanie abs-
trakcyjne (tzw. teoretyczny system idealny), wyobra-
ża sytuację istnienia systemu o „koszcie zerowym”, 
który podlega dalszej weryfikacji na poszczególnych 
poziomach.

4. Podsumowanie

Liczne publikacje i medialne informacje potwierdza-
ją, że nasze otoczenie jest na etapie mikrokataklizmu. 
Administracja państwowa w ostatnim okresie przeka-
zała informację o środkach finansowania i programach 
obejmujących wspieranie inwestycji, takich jak: zakłady 
zagospodarowania odpadów i recyklingu, sortownie, 
budowy składowisk azbestu, rekultywacja składowisk, 
w tym niebezpiecznych. Pomoc publiczną zauważyć 
można też na odbywających się konferencjach pod 
patronatem urzędów marszałkowskich i jednostek 

naukowych, znających problem neutralizacji zagroże-
nia stworzonego przez otaczające nas odpady.
Każdy proces inwestycyjny powiązany jest z oceną sta-
nu w zakresie rozwoju bezpieczeństwa ekologicznego. 
Zarządzanie projektami inwestycyjnymi nie jest możliwe 
bez wiedzy z obszaru nauk o zarządzaniu. Od niedaw-
na promuje się system zarządzania, z grupy narzędzi 
do projektowania i realizacji jakim jest BIM1 (systemu 
poszerzonego i przedstawianego przez autora na kon-
ferencjach i w innych publikacjach).
Odnajduje się w nim bazę do zarządzania zestawem wielu 
podsystemów, które pracują w zmieniającym się otocze-
niu wewnętrznym i zewnętrznym związanym z ekologi-
styką. Inicjuje się też zastosowanie umiejętnie właściwej 
strategii zarządzania projektem. Wiele zdarzeń i niepo-
wodzeń w grupie inwestycji dotyczących ochrony śro-
dowiska i klimatu jest inicjowanych i kierowanych przez 
kadrę nieposiadającą wiedzy. Dokonuje się je w chaosie 
informacyjnym, nieoptymalnych decyzjach, nie ma-
jąc przy tym wiedzy i nie korzystając ze wsparcia spe-
cjalistów w podejmowaniu decyzji organizacyjnych 
i technologicznych, ryzykując przy tym wielomiliono-
wymi stratami i niekończącymi się sporami prawnymi.

Artykuł był prezentowany na konferencji „Ekolo-
gia a Budownictwo” w Bielsku-Białej w paździer-
niku 2021.
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Zarządzanie procesem inwestycyjnym na przykładzie 
wybranych praktyk w brytyjskim sektorze budowlanym
dr inż. Piotr Karkoszka, Rzeczoznawca Zespołu Ośrodków Rzeczoznawstwa SIiTPMB NOT, 
dr inż. Tomasz Wojtkiewicz, Wojskowa Akademia Techniczna, WACETOB Sp. z o.o.

1. Wprowadzenie

British Society of Construction Law jest znaną i cenio-
ną instytucją na angielskojęzycznym rynku budowla-
nym w szeroko rozumianym obszarze inżynierii przed-
sięwzięć budowlanych. W swoich wydawnictwach 
i instrukcjach opisuje i zaleca postępowanie doty-
czące budowlanych przedsięwzięć publicznych i pry-
watno-publicznych. Proces inwestycyjny składa się 
z trzech istotnych poniższych etapów, których final-
nym skutkiem jest wybudowanie obiektu budowla-
nego spełniającego zamierzone wymagania użytko-
we i eksploatacyjne.
Wszystkie zasady i zalecenia opisywane w niniejszym 
artykule dotyczą także aspektów przepisów prawnych 
obowiązujących w Polsce. Dotyczy to przede wszyst-
kim ustaw Prawo budowlane i Kodeks cywilny.
1) Przygotowanie inwestycji obejmuje:
a) określenie:

lokalizacji przyszłego obiektu budowlanego, –
założeń funkcjonalno-użytkowych i jakościowych, –
docelowego terminu wykonania; –

b) zaprojektowanie:
obiektu i robót budowlanych niezbędnych do jego  –

kompletnego wykonania,
technologii i organizacji robót ze wskazaniem za- –

sobów przyszłego wykonawcy, niezbędnych do wy-
konania docelowego przedmiotu inwestycji w zało-
żonym terminie;
c) wybór źródeł finansowania i oszacowanie wielko-
ści środków niezbędnych do:

zaprojektowania i wykonania obiektu w terminie  –
oczekiwanym przez inwestora,

sfinansowania kosztów jego użytkowania i eksplo- –
atacji w okresie przewidywanego cyklu życia;
d) opracowanie istotnych postanowień, które powin-
ny być wprowadzone do umowy o roboty budowla-
ne zaprojektowane przez inwestora lub wykonawcę, 
dotyczące:

rodzaju umówionego wynagrodzenia i sposobu  –
jego zapłaty,

systemu rozliczeń wzajemnych i dokumentów od- –
niesienia dla tego systemu: rzeczowo-finansowych 
i terminowych,

zakresu dopuszczalnych zmian istotnych postano- –
wień umownych obejmujących możliwość zmiany 
terminów, wynagrodzenia, docelowych właściwości 
użytkowych i eksploatacyjnych przedmiotu inwesty-
cji, sposobu wykonania robót, w tym w aspekcie wy-
maganych i zastosowanych: technologii, organizacji, 
wyrobów budowlanych, urządzeń itp.,

systemu wspólnego zarządzania procesem inwe- –
stycyjnym przez strony kontraktu w celu zapobiega-
nia skutkom zakłóceń, opóźnieniom i konfliktom inte-
resów między stronami.
2) Budowa kompletnego przedmiotu inwestycji zgod-
nie z procesem budowlanym określonym przepisami 
ustawy – Prawo budowlane.
3) Przystąpienie do użytkowania kompletnego przed-
miotu inwestycji oraz weryfikacja kosztów użytkowania 
i eksploatacji przedmiotu inwestycji w okresie gwaran-
cji i rękojmi w celu sprawdzenia, czy przedmiot inwe-
stycji osiągnął wymagane właściwości funkcjonalno-
użytkowe i jakościowe.
Każda inwestycja wymaga od inwestora określenia 
trzech podstawowych parametrów:
a) zagregowanego parametru zawierającego zakres 
oczekiwanych właściwości funkcjonalno-użytkowych 
i jakościowych zamierzonego obiektu budowlanego;
b) akceptowalnych kosztów jego:

wykonania, –
użytkowania i eksploatacji; –

c) zaplanowanego terminu wykonania.
Związek tych trzech parametrów można określić je-
dynie w przybliżony sposób. Im przedmiot inwestycji 
jest bardziej skomplikowany w realizacji, tym trudniej-
sza kontrola nad utrzymaniem w ryzach założonych 
zależności między tymi parametrami po rozpoczęciu 
inwestycji.
Problem koordynacji tych trzech parametrów jest analo-
giczny do problemu ruchu trzech ciał krążących wokół 
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wspólnego środka ciężkości. Daje się rozwiązać w przy-
bliżeniu za pomocą matematyki stosowanej w nielinio-
wych zagadnieniach teorii chaosu – w formie rozwią-
zań prawdopodobnych (niepewnych).
Wynika to z faktu, że już na etapie planowania inwe-
stycji inwestor działa w zmiennym otoczeniu gospo-
darczym, ekonomicznym, finansowym, społecznym 
i politycznym. Przystępując do realizacji przedmiotu 
inwestycji, podejmuje ryzyko wystąpienia szerokiego 
spektrum zakłóceń wpływających na przebieg proce-
su inwestycyjnego, w szczególności na koszty i termin 
jego przeprowadzenia.
Zalecenia brytyjskiego Society of Construction Law 
opublikowane pod tytułem „Society of Construction 
Law Delay and Disruption Protocol” zawierają ogólne 
zasady bieżącej współpracy uczestników procesu bu-
dowlanego w celu:

ograniczania skutków zakłóceń, które wystąpiły • 
w procesie budowlanym;

przeciwdziałania potencjalnym skutkom zakłóceń, • 
które mogą wystąpić w przewidywanej przyszłości 
przed ukończeniem inwestycji.

Zakłócenia procesu inwestycyjnego są powodowane 
zdarzeniami zaistniałymi lub mogącymi zaistnieć w oko-
licznościach, za które odpowiadają strony kontraktu. 
Zakres tej odpowiedzialności regulują przepisy i posta-
nowienia zawartej umowy o roboty budowlane.
Zakłócenia przejawiają się w formie niekorzystnych 
odstępstw od założonego harmonogramu rzeczowo- 
-finansowego, które wpływają na koszty i terminy re-
alizacji przedmiotu inwestycji.
Do zdarzeń powodujących zakłócenia zalicza się zda-
rzenia:

o charakterze siły wyższej,• 
polegające na wystąpieniu nieprzewidzianych wa-• 

runków fizycznych, w jakich realizuje się obiekty bu-
dowlane,

w formie przerw i utrudnień organizacyjnych, w tym • 
spowodowanych przez stronę kontraktu lub osoby 
(podmioty) trzecie,

polegające na opóźnieniu dostaw wyrobów budow-• 
lanych i urządzeń,

o charakterze protestów społecznych i innych zda-• 
rzeń spowodowanych nieformalnymi działaniami osób 
i podmiotów trzecich.
W celu ograniczenia skali skutków zakłóceń zaleca się 
powołanie zespołu przedstawicieli stron kontraktu, 
a także inżyniera, jeśli zawarto umowę opartą na ogól-
nych i szczególnych warunkach kontraktowych FIDIC. 
Zespół ten powinien na bieżąco:

kontrolować przebieg budowy;• 
opracowywać rozwiązania technologiczne, organi-• 

zacyjne i inne, wpływające na treść założonego projek-
tu technologii i organizacji robót budowlanych;

w miarę możliwości poprawiać dokumentację pro-• 
jektową zamierzonego przedmiotu inwestycji;

korygować założony harmonogram rzeczowo-fi-• 
nansowy;

korygować zasoby niezbędne do wykonania po-• 
szczególnych etapów w celu dostosowania do skory-
gowanego harmonogramu;

szacować koszty wdrożenia zmian i negocjować wa-• 
runki ich pokrycia przez strony kontraktu.
Sugeruje się, aby koszty działania takiego zespołu były 
ujęte w kosztach realizacji umowy o roboty budowla-
ne. Wynika to z faktu, że zespół reagując niezwłocznie 
na każde zakłócenie procesu budowlanego, ogranicza 
terminowe i kosztowe skutki tych zakłóceń.
Zasadą jest więc podejmowanie czynności niezwłocz-
nie po wystąpieniu zakłóceń lub czynności wyprzedza-
jących wystąpienie zakłóceń prawdopodobnych.
Postępowanie polegające na biernym obserwowaniu 
narastania opóźnienia robót budowlanych jest uważa-
ne za wadę procesu decyzyjnego prowadzącą do nad-
miernych niekorzystnych skutków finansowych.
Brytyjskie Society of Construction Law zaleca stosowa-
nie w praktyce budowlanej cyfrowych modeli informacji 
budowlanej, które powinny być platformą komunika-
cyjną dla wszystkich uczestników procesu budowlane-
go, zawierającą w sobie wielowymiarową dokumen-
tację projektową. Za pomocą tej platformy uczestnicy 
procesu budowlanego są w stanie na bieżąco:
a) koordynować:

zmiany dokumentacji projektowej, –
roboty budowlane w różnych specjalnościach bu- –

dowlanych;
b) monitorować:

postęp robót budowlanych, –
przebieg dostaw materiałów na budowę, –
organizację robót, –
koszty; –

c) dostosowywać zasoby do bieżących zadań;
d) opracowywać rozwiązania na wypadek wystąpienia 
przyszłych, dających się przewidzieć zakłóceń.

2. Zasady sporządzania protokołu uzgodnień

W opracowaniu brytyjskiego Society of Construction 
Law sformułowano 22 szczególne zasady działania ze-
społu analitycznego, które można streścić w punktach 
przedstawionych dalej.
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1) Zgodnie z zasadą 1 w kontrakcie strony powin-
ny uzgodnić sposób reagowania na wystąpienie za-
kłóceń procesu inwestycyjnego i przewidzieć środki 
w celu zapobiegania lub ograniczania skutków tych 
zakłóceń. Podstawą rozliczeń wzajemnych powinien 
być harmonogram rzeczowo-finansowy podlegający 
ewentualnej aktualizacji wynikającej z ustaleń zespo-
łu analitycznego dokonanych:

po wystąpieniu zakłóceń lub –
przed wystąpieniem potencjalnych zakłóceń w przy- –

szłości.
Strony powinny przewidzieć możliwość sfinansowania 
kosztów wynikających ze zmian harmonogramu.
2) Zgodnie z zasadą 2 w przypadku zmian w harmo-
nogramie rzeczowo-finansowym dokonanych przez 
strony kontraktu wskutek wystąpienia zakłóceń lub 
w przewidywaniu przyszłych prawdopodobnych za-
kłóceń zaleca się stosowanie możliwości odstąpienia 
od naliczania kar umownych z tytułu zasadnego prze-
dłużenia realizacji przedmiotu inwestycji.
3) Zgodnie z zasadą 3 strony kontraktu powinny opra-
cować procedurę wprowadzania zmian zawierającą:
a) reguły komunikacji z uwzględnieniem możliwo-
ści wykorzystania cyfrowego modelu informacji bu-
dowlanej;
b) obowiązek sporządzania protokołów konieczno-
ści i oceny skutków zakłóceń procesu inwestycyjne-
go w aspekcie:

umówionych terminów, –
kosztów, –
zmian w technologii i organizacji robót oraz do- –

staw,
zmian projektowych, –
zmian dotyczących zaangażowania zasobów w celu  –

dostosowania do zmienionego harmonogramu rze-
czowo-finansowego,

innych istotnych aspektów związanych z realizacją  –
przedmiotu inwestycji.
4) Zgodnie z zasadą 4 zespół powinien zobowiązać się 
do niezwłocznego reagowania na zakłócenia procesu 
inwestycyjnego bez względu na okoliczności, za które 
strony kontraktu ponoszą odpowiedzialność na mocy 
ustawy lub zobowiązań umownych.
5) Zgodnie z zasadą 5 należy dopuścić możliwość:
– przedłużenia terminów realizacji inwestycji w przy-
padku wystąpienia obiektywnych zakłóceń procesu 
inwestycyjnego wpływających na ścieżkę krytyczną 
robót budowlanych i
– zwolnienia stron z kar umownych za niedotrzyma-
nie pierwotnych terminów.
6) Zgodnie z zasadami 6, 7 i 11 należy zobowiązać 

zespół do oceny wpływu zakłóceń na przebieg pro-
cesu inwestycyjnego bez względu na skalę skutków 
albo możliwość (lub jej brak) oceny skali skutków, któ-
re ujawnią się natychmiast lub w przyszłości, albo nie 
ujawnią się wcale, jeśli zdarzenie jest objęte ryzykiem 
inwestora.
Bywa, że skutki zakłócenia ujawniają się stopniowo, 
w miarę postępu robót budowlanych. Ocena takich 
skutków powinna być prowadzona do momentu, w któ-
rym przestaną narastać lub zostaną zniwelowane.
7) Zgodnie z zasadami 8, 9, 19, 20 i 22 strony kontrak-
tu, opracowując i akceptując harmonogram rzeczowo- 
-finansowy, powinny przewidzieć zapas czasu na wy-
padek wystąpienia dających się przewidzieć zakłóceń 
procesu inwestycyjnego.
Dopiero wyczerpanie tego zapasu daje podstawę 
do opracowania skorygowanego harmonogramu rze-
czowo-finansowego i do ewentualnej korekty kosztów 
realizacji przedmiotu inwestycji.
8) Zgodnie z zasadami 10 i 14 zespół powinien roz-
patrywać łącznie wpływ równoczesnych zakłóceń 
bez względu na odpowiedzialność stron kontrak-
tu za ich wystąpienie i analizować roszczenia do od-
szkodowania za przedłużenie umówionych termi-
nów tylko w przypadku, gdy koszty inwestora dadzą 
się oddzielić od kosztów wykonawcy, a opóźnienie 
z przyczyn leżących po stronie inwestora jest dłuż-
sze od opóźnienia z przyczyn po stronie wykonaw-
cy i vice versa.
9) Zgodnie z zasadą 12 strony powinny zobowiązać 
się do przeprowadzenia negocjacji w celu refundacji 
kosztów usuwania skutków zakłócenia procesu inwe-
stycyjnego.
Nie każde zakłócenie i jego skutki następcze, w tym 
opóźnienie, stanowią podstawę do roszczeń finan-
sowych.
10) Zgodnie z zasadami 15 i 16 wykonawca jest obo-
wiązany do ograniczania opóźnienia i ograniczenia 
strat spowodowanych zakłóceniem procesu inwesty-
cyjnego.
Zmniejszenie skali opóźnienia i strat może odbywać 
się między innymi w drodze przyspieszenia robót bu-
dowlanych w zamian za dodatkowe wynagrodzenie, 
jeśli tak stanowią istotne postanowienia umowne.
11) Zgodnie z zasadą 17 należy unikać formułowania 
roszczeń globalnych bez uzasadnienia, w tym powią-
zania, przyczyn i skutków.
12) Zgodnie z zasadą 21 nie powinno stosować się 
kwot warunkowych dla oszacowania kosztów prze-
dłużenia i eliminacji skutków zakłóceń wpływających 
na proces inwestycyjny.
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3. Procedura tworzenia protokołu uzgodnień

3.1. Gromadzenie informacji
Podstawą działania stron kontraktu są dokumenty 
składające się na umowę o roboty budowlane. Nale-
żą do nich:
1) Umowa o roboty budowlane.
2) Załączniki do umowy o roboty budowlane:
a) dokumentacja postępowania o udzielenie zamó-
wienia lub o zawarcie partnerstwa publiczno-prywat-
nego obejmująca:

ogłoszenie o postępowaniu i jego zmiany, –
specyfikację istotnych warunków zamówienia i wy- –

jaśnienia jej treści,
opis przedmiotu zamówienia w formie dokumentacji  –

projektowej lub programu funkcjonalno-użytkowego,
istotne postanowienia umowne lub wzór umowy  –

o roboty budowlane,
dokumenty ofertowe wykonawcy; –

b) dokumentacja określająca planowany przebieg in-
westycji oraz środki zarządzania kontraktem i kontroli 
nad rozliczeniami wzajemnymi:

harmonogram rzeczowo-finansowy, –
wykaz zasobów niezbędnych do wykonania przed- –

miotu inwestycji i jej poszczególnych części, z po-
działem na będące w dyspozycji wykonawcy i jego 
podwykonawców zasoby personalne, sprzętowe, fi-
nansowe, materialne (materiały i urządzenia), inne 
podyktowane specyfiką przedmiotu inwestycji,

kalkulacja kosztów wykonania przedmiotu inwestycji, –
system gromadzenia informacji odzwierciedlających  –

postęp robót budowlanych,
zasady pracy zespołu analitycznego powołanego  –

z przedstawicieli stron kontraktu oraz inżyniera, jeśli 
zawarto umowę opartą na ogólnych i szczególnych 
warunkach kontraktowych FIDIC,

system rozliczeń wzajemnych z uwzględnieniem po- –
stulatów zespołu analitycznego wynikających z usta-
leń w protokole uzgodnień,

system zarządzania kontraktem. –
Wymienione katalogi dokumentów powinny być wpro-
wadzone do cyfrowego modelu informacji budowla-
nej w sposób gwarantujący ich wzajemne powiązanie. 
Każda zmiana w analizowanym dokumencie powinna 
wpływać na treść pozostałych dokumentów i genero-
wać skutki cząstkowe oraz skutek końcowy. Dotyczy 
to w szczególności zarządzania inwestycją w trybie 
planowania kroczącego.
Podstawą współdziałania stron kontraktu powinno być 
codzienne aktualizowanie dokumentów odzwiercie-
dlających postęp robót budowlanych.

Każda informacja charakteryzująca zakończoną czyn-
ność na budowie powinna być wprowadzona do cy-
frowego modelu informacji budowlanej i skonfronto-
wana z dokumentami wymienionymi powyżej.
Zaleca się opracowanie harmonogramu rzeczowo-fi-
nansowego obejmującego, oprócz wykazu elemen-
tów robót budowlanych do wykonania, kosztów i ter-
minów, wykazy:

technologii wykonania tych elementów;• 
organizacji robót budowlanych, w tym wzajemnej • 

koordynacji robót charakterystycznych dla różnych spe-
cjalności, o których mowa w art. 14 ust. 1 p.b.;

zasobów niezbędnych do wykonania poszczegól-• 
nych elementów robót budowlanych i etapów harmo-
nogramu wynikających z opracowanej ścieżki krytycz-
nej z kamieniami milowymi.

3.2. Ustalanie zaleceń dla stron kontraktu
Przepisy i postanowienia umowne regulują zakres od-
powiedzialności stron kontraktu za należyte wykona-
nie przedmiotu umowy o roboty budowlane.
Zgodnie z art. 647 k.c. przez umowę o roboty budow-
lane:
1) wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzia-
nego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z:

projektem, –
zasadami wiedzy technicznej, –

Zgodnie z art. 648 k.c. integralną część umowy o ro-
boty budowlane stanowi dokumentacja wymagana 
przez właściwe przepisy. W razie wątpliwości poczy-
tuje się, iż wykonawca podjął się wszystkich robót ob-
jętych projektem stanowiącym część składową umo-
wy (art. 649 k.c.).
2) Inwestor natomiast zobowiązuje się do dokonania 
wymaganych przez właściwe przepisy:
a) czynności związanych z przygotowaniem robót, 
w szczególności do:

przekazania terenu budowy, –
dostarczenia projektu, zx –

b) oraz do:
odebrania obiektu, –
zapłaty umówionego wynagrodzenia. –

W przypadku zamówienia obejmującego zaprojek-
towanie i wykonanie obiektu przez wykonawcę rolę 
dokumentacji stanowiącej integralną część umowy 
o roboty budowlane pełni program funkcjonalno-użyt-
kowy i jego dopełnienie – koncepcja architektonicz-
no-budowlana, jeśli zostanie opracowana i przekaza-
na przez inwestora.
Określając zakres zobowiązań umownych stron kon-
traktu należy wziąć pod uwagę również przepisy:
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art. 3531 k.c., zgodnie z którym strony zawierające • 
umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego 
uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się 
właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom 
współżycia społecznego;

art. 355 § 2 k.c., zgodnie z którym należytą staran-• 
ność dłużnika w zakresie prowadzonej przez niego dzia-
łalności gospodarczej określa się przy uwzględnieniu 
zawodowego charakteru tej działalności;

art. 473 § 1 k.c., zgodnie z którym dłużnik może przez • 
umowę przyjąć odpowiedzialność za niewykonanie 
lub za nienależyte wykonanie zobowiązania z powo-
du oznaczonych okoliczności, za które na mocy usta-
wy odpowiedzialności nie ponosi.
Zakres odpowiedzialności inwestora i wykonawcy 
jest więc określony zarówno przepisami, jak i posta-
nowieniami umownymi, w których niekiedy wskazu-
je się dodatkowe oznaczone okoliczności, za które 
na mocy ustawy strona kontraktu odpowiedzialno-
ści nie ponosi, a mimo to przyjmuje za nie tę odpo-
wiedzialność.
Jeżeli zakłócenie zostało spowodowane przez jedną 
ze stron lub jego źródłem są okoliczności, za które od-
powiada, lub okoliczności o charakterze siły wyższej lub 
okoliczności spowodowane czynnościami osób (pod-
miotów) trzecich, strona druga ma prawo do roszczenia 
o zmianę terminu bądź o pokrycie kosztów usunięcia 
skutków zakłócenia (albo obu jednocześnie) na zasa-
dach określonych umową lub przepisami.
Zespół analityczny powinien niezwłocznie ocenić wagę 
zakłócenia i skutków w drodze sporządzenia protoko-
łu uzgodnień w celu:

przedsięwzięcia środków zaradczych zapobiegają-• 
cych opóźnieniu inwestycji i ograniczających skutki fi-
nansowe, a jeśli to niemożliwe

wprowadzenia zmian w dokumentach odniesie-• 
nia obrazujących dotychczasowy przebieg inwesty-
cji i przewidywany przebieg inwestycji po wystąpie-
niu zakłócenia;

wyceny ewentualnych roszczeń stron kontraktu z ty-• 
tułu poniesionych wydatków i kar umownych za opóź-
nienie z podaniem uzasadnienia dla zastosowanej me-
tody kalkulacji należnych kwot;

przeprowadzenia negocjacji z udziałem stron kon-• 
traktu.
Wszystkie czynności powinny być zawarte w treści pro-
tokołu uzgodnień.
W przypadku komunikacji za pośrednictwem platfor-
my opartej na cyfrowym modelu informacji budowla-
nej czynności te powinny być prowadzone w trybie on-
line według umówionej procedury postępowania.

4. Szczególne przypadki działań w celu 
sporządzenia protokołu uzgodnień

4.1. Analiza opóźnień
Holistyczna analiza opóźnień w realizacji przedmio-
tu inwestycji obejmuje swoim zakresem analizy do-
tyczące:
a) istotnych postanowień zawartej umowy i jej inte-
gralnych załączników, określających między innymi:

odpowiedzialność stron umowy za wystąpienie  –
okoliczności i zakłóceń wpływających na przebieg in-
westycji,

prawa do roszczeń i stosowania kar umownych  –
po wystąpieniu określonych warunków;

kalkulacji roszczeń i kar umownych z zastosowa- –
niem zasady proporcjonalności odniesionej do warto-
ści przedmiotu kontraktu lub części tego przedmiotu 
(w Kodeksie cywilnym stosuje się pojęcie miarkowa-
nia kar);
b) charakteru zdarzeń przyczynowo-skutkowych;
c) rodzaju inwestycji;
d) dostępnego czasu na przeprowadzenie analizy 
i na jej podstawie ograniczenia skutków opóźnienia, 
jeśli to możliwe w kontekście rezerwy czasowej prze-
widzianej w harmonogramie rzeczowo-finansowym.
Analizę prowadzi się na podstawie:
a) zawartej umowy z integralnymi załącznikami;
b) dokumentów odniesienia dla oceny postępu robót 
budowlanych, takich jak:

harmonogram rzeczowo-finansowy, –
wykaz zasobów niezbędnych do wykonania przed- –

miotu inwestycji i jej poszczególnych części, z podzia-
łem na będące w dyspozycji wykonawcy i jego podwy-
konawców zasoby personalne, sprzętowe, finansowe, 
materialne (wyroby budowlane i urządzenia), inne po-
dyktowane specyfiką przedmiotu inwestycji,

kalkulacja kosztów wykonania przedmiotu inwe- –
stycji,

system gromadzenia informacji odzwierciedlających  –
postęp robót budowlanych,

zasady pracy zespołu analitycznego powołanego  –
z przedstawicieli stron kontraktu oraz inżyniera, jeśli 
zawarto umowę opartą na ogólnych i szczególnych 
warunkach kontraktowych FIDIC,

system rozliczeń wzajemnych z uwzględnieniem po- –
stulatów zespołu analitycznego wynikających z usta-
leń w protokole uzgodnień,

system zarządzania kontraktem; –
c) wytwarzanych systematycznie informacji o postępie 
robót budowlanych odpowiadających informacjom za-
wartym w dokumentach wymienionych pod literą b).
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Zaleca się ścisłą współpracę przedstawicieli stron kon-
traktu w powyższym zakresie.
Zespół odpowiedzialny za sporządzenie protokołu 
uzgodnień może prowadzić analizę z uwzględnieniem 
odpowiedzialności stron umowy za wystąpienie zakłó-
ceń w dwojaki sposób:
a) identyfikując zakłócenia oraz ich wpływ na skutki 
(opóźnienie i koszty) oraz badając skutki;
b) określając skutki i badając zakłócenia oraz ich 
wpływ na wartość skutków (kwotę kosztów i czas 
opóźnienia).
Procedura obejmuje, zależnie od wyboru metody:
a) określenie ścieżki krytycznej na podstawie:

dokumentacji przyjętej do realizacji, –
udokumentowanego postępu robót i pozostałej czę- –

ści dokumentacji, której jeszcze nie zrealizowano,
wpływu opóźnienia realizacji przedmiotu inwesty- –

cji na przebieg ścieżki krytycznej, jeśli opóźnione ro-
boty są na przykład wykonywane w innych warun-
kach atmosferycznych, niż założone w dokumentacji 
projektowej;
b) zbadanie narastania opóźnienia w stosunku do 
założonego harmonogramu rzeczowo-finansowego 
z uwzględnieniem zmian w harmonogramie po wdro-
żeniu środków mających na celu zniwelowanie lub 
ograniczenie skutków zakłóceń i spowodowanego 
nimi opóźnienia.
Jeśli mimo wdrożenia procedury kroczącej nie wszyst-
kie zakłócenia i skutki dadzą się określić w czasie spo-
żytkowanym na wykonanie i ukończenie przedmiotu 
inwestycji, wówczas zespół analityczny może zastoso-
wać metodę opartą na sformułowaniu roszczeń i kar 
globalnych (mimo że nie jest zalecana), przeprowadza-
jąc analizę retrospektywną na podstawie:

dokumentacji powykonawczej,• 
wytyczonej najdłuższej ścieżki krytycznej,• 
porównania czasowych okien robót zaplanowanych • 

i wykonanych,
i po odjęciu kwot roszczeń zaspokojonych i naliczo-
nych kar umownych, określić finalne kwoty uzupeł-
niających roszczeń i kar umownych, a następnie do-
prowadzić do negocjacji stron kontraktu.

4.2. Analiza zakłóceń
W niniejszym artykule przez zakłócenia rozumie się 
utratę produktywności wykonawcy z przyczyn leżą-
cych po stronie inwestora. Niemniej podkreśla się, że re-
kompensata kosztów poniesionych przez wykonawcę 
będzie zasadna tylko wtedy, jeśli złożył rzetelną ofer-
tę uwzględniającą ryzyko zawodowe określone doku-
mentami udostępnionymi przez inwestora.

Zespół analityczny będzie więc zobowiązany do rzetel-
nej analizy wszystkich dokumentów wytworzonych:

na etapie zawierania umowy o roboty budow-• 
lane,

podczas procesu inwestycyjnego w okresie od roz-• 
poczęcia do wystąpienia poszczególnych zakłóceń.
Analiza obejmuje:
1) Badania charakterystyczne dla realizowanej doku-
mentacji projektowej w celu porównania:
a) założonej lub faktycznej produktywności wykonaw-
cy w okresie bez zakłóceń z produktywnością po wy-
stąpieniu zakłócenia (analiza mili pomiarowej);
b) założonej pracochłonności w roboczogodzinach 
na wykonanie określonego zakresu robót budowla-
nych z pracochłonnością faktyczną (analiza wartości 
wypracowanej);
c) założonego harmonogramu wykorzystania zaso-
bów wykonawcy z harmonogramem ich faktycznego 
wykorzystania (analiza harmonogramu);
d) założonego postępu robót budowlanych okre-
ślanego za pomocą przedmiarów rozplanowanych 
w czasie z obmiarami powykonawczymi lub protoko-
łami zaawansowania robót (pobieranie próbek robót 
lub transakcji);
e) pierwotnego modelu obrazującego założoną dyna-
mikę postępu robót budowlanych z modelem obrazu-
jącym rzeczywisty postęp robót budowlanych.
2) Badania porównawcze dokumentacji projekto-
wej stosowane w sytuacji, gdy zespół analityczny nie 
dysponuje wystarczającymi informacjami, o których 
mowa w pkt. 1).
Realizowany projekt porównuje się wówczas z innymi 
zrealizowanymi projektami o analogicznej treści.
3) W przypadku braku odpowiednich projektów po-
równuje się produktywność osiągniętą w procesie in-
westycyjnym z uśrednioną produktywnością charakte-
rystyczną dla specjalności budowlanych wymienionych 
w art. 14 ust. 1 p.b.
Dane odniesienia można uzyskać z odpowiednich ka-
talogów SEKOCENBUD i innych branżowych katalogów 
albo z badań rynkowych.
4) Najmniej miarodajna analiza opiera się na porówna-
niu kosztów zaplanowanych przez wykonawcę z kosz-
tami faktycznie poniesionymi, odnotowanymi w ewi-
dencjach wykonawcy, jeśli tego rodzaju analizie nie 
towarzyszą analizy wskazane w pkt. od 1) do 3).
W celu przeprowadzenia wymienionych rodzajów ana-
liz, zwłaszcza najbardziej miarodajnej, o której mowa 
w pkt. 1), strony kontraktu powinny dążyć do wdrożenia 
cyfrowego modelu informacji budowlanej i w możliwie 
pełnym zakresie wykorzystywać technologię BIM.
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4.3. Kalkulacja kosztów zmian
Strony kontraktu powinny w istotnych postanowie-
niach umownych określić zakres dopuszczalnych zmian 
istotnych postanowień umownych, w szczególności 
obejmujących:

zmiany w dokumentacji projektowej polegające w dro-• 
dze wykonania robót zamiennych i dodatkowych;

zmiany terminów pośrednich i terminu wykonania • 
przedmiotu inwestycji;

zasady wyceny robót zamiennych i dodatkowych • 
w celu jednoznacznego określenia kwoty roszczeń;

zasady wyceny kosztów stałych i zmiennych budo-• 
wy ponoszonych przez wykonawcę w celu jednoznacz-
nego określenia kwoty roszczeń z tytułu przedłużenia 
czasu realizacji inwestycji;

inne istotne czynniki wpływające na koszt realiza-• 
cji inwestycji, powiązane ze specyfiką realizowanych 
obiektów.
Tak określone postanowienia ułatwią pracę zespołu 
analitycznego i ograniczą pole potencjalnych sporów 
między stronami kontraktu.

5. Podsumowanie

Wieloletnie doświadczenie autorów niniejszego ar-
tykułu wskazuje, że główną i najczęstszą przyczyną 

sporów i konfliktów między inwestorem a wykonaw-
cą (strony konfliktu) jest nieprecyzyjne lub wręcz błęd-
ne sporządzenie umów o roboty budowlane. Dotyczy 
to zarówno zakresu robót, wycen i harmonogramów 
rzeczowo-finansowych, które powinny być zawsze za-
łącznikiem do kontraktu.
Wielu problemów można uniknąć na etapie prawi-
dłowego planowania inwestycji, a także rozwiązać 
je, wykorzystując metody wielokryterialnych opty-
malizacji. Spowodowane jest to zwykle tym, że in-
westor na etapie planowania inwestycji, a później 
wykonawca działają w zmiennym otoczeniu gospo-
darczym, ekonomicznym, finansowym, społecznym 
i politycznym.
Intencją autorów jest przekazanie w syntetyczny sposób 
zaleceń i ogólnych zasad bieżącej współpracy uczest-
ników procesu budowlanego. Pozwala to na ograni-
czenie skutków zakłóceń, które występują na wszyst-
kich etapach realizacji.
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Projekt wybranych elementów konstrukcji budynku 
mieszkalnego ze stropami przewieszonymi 
z analizą zastosowania lekkiego betonu kruszywowego 
jako alternatywy betonu zwykłego
mgr inż. Damian Nojek, dr inż. Michał Gołdyn – promotor, Wydział Budownictwa Architektury 
i Inżynierii Środowiska, Politechnika Łódzka

1. Wprowadzenie

Przedmiotem pracy magisterskiej był projekt wybra-
nych elementów konstrukcji budynku mieszkalnego 
ze stropami przewieszonymi. Szczegółowa analiza do-
tyczyła zastosowania lekkiego betonu kruszywowego 
jako alternatywy betonu zwykłego.
Inspiracją do podjęcia tego tematu był budynek miesz-
kalny (już istniejący) zlokalizowany w Argentynie. 
Obiekt, pokazany na rysunku 1, charakteryzuje się ory-
ginalną i rzadko spotykaną w Polsce formą. Niewątpli-
wie najciekawszymi elementami konstrukcji są stropy 
poszczególnych kondygnacji, które są wysunięte poza 
obrys fasady i dodatkowo przesunięte względem sie-
bie. Strop pierwszej kondygnacji pełni funkcję płyty 
transferowej, a zatem elementu, za pośrednictwem 
którego obciążenia z wyższych kondygnacji przekazy-
wane są na podpory. Strop ten podparty jest na ścia-
nach, których położenie nie pokrywa się z lokalizacją 

opartych na nim ścian i słupów stanowiących podpo-
ry stropów wyższych pięter.
Budynek zaprojektowano w konstrukcji żelbetowej i skła-
da się z sześciu kondygnacji: jednej podziemnej i pięciu 
nadziemnych. W piwnicy oraz na parterze stropy oparte 
są na ścianach żelbetowych, natomiast na piętrach jest 
to konstrukcja płytowo-słupowa, ze ścianami – tarcza-
mi jako dodatkowymi podporami liniowymi. Sztywność 
przestrzenną budynku zapewnia przede wszystkim we-
wnętrzny trzon usztywniający (klatka schodowa i szyb 
windowy) zlokalizowany w jego centralnej części. Bu-
dynek posadowiony jest na płycie fundamentowej oraz 
ławach fundamentowych. Dodatkowo strop pierwszej 
kondygnacji połączony jest liniowo na dwóch krawę-
dziach ze ścianami szczelinowymi o grubości 30 cm, 
które pełnią jednocześnie funkcję ścian oporowych za-
bezpieczających wykop.
Konstrukcję projektowanego budynku odwzorowano 
w przestrzeni trójwymiarowej za pomocą programu 
komputerowego Autodesk Revit 2021 (rys. 2). Model 
ten został wykorzystany do przygotowania rysunków 
architektoniczno-konstrukcyjnych. W ramach pracy 
wykonano łącznie 7 rysunków architektonicznych i 15 
rysunków konstrukcyjnych.
Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe przeprowa-
dzono zgodnie z normami Eurokod, posługując się 
również oprogramowaniem Autodesk Robot Struc-
tural Analysis Professional 2021 i JORDAHL ® EXPERT 
Przebicie. Drugi z programów został wykorzystany 
do wyznaczenia naprężeń stycznych, ponieważ przy-
jęty w nim algorytm zgodny z zasadami Europejskich 
Aprobat Technicznych (ETA) [5] nie pozwala na wymia-
rowanie zbrojenia na przebicie w płytach z lekkich be-
tonów kruszywowych.

Rys. 1. Budynek mieszkalny w Buenos Aires (Argentyna); źródło: 
www.archdaily.com
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2. Porównanie betonu zwykłego 
i lekkiego betonu kruszywowego

Główny cel pracy stanowiła analiza porównawcza wy-
ników uzyskanych dla płyt stropowych zaprojektowa-
nych z dwóch rodzajów betonu: betonu zwykłego oraz 
lekkiego betonu kruszywowego. Warto zatem wyja-
śnić, czym te betony się różnią.
Zgodnie z PN-EN 1992-1-1 [1] za lekkie betony kruszy-
wowe uważa się materiały o zwartej strukturze i gęstości 
nie większej niż 2200 kg/m3, których jeden ze składników 
stanowi naturalne lub sztuczne kruszywo mineralne skła-
dające się z ziaren o gęstości wahającej się od 800 kg/m3 

do 2000 kg/m3. To właśnie gęstość ziaren kruszyw lek-
kich jest jednym z podstawowych parametrów, trakto-
wanym jako wyznacznik ich przydatności do betonów 

konstrukcyjnych. We wspomnianej normie wyróżniono 
sześć klas gęstości lekkich betonów kruszywowych (ta-
bela 1). W zależności od tych klas ciężar objętościowy 
zbrojonego betonu lekkiego zmienia się od 11,5 kN/m3 

do 21,5 kN/m3, gdzie ciężar objętościowy zbrojonego 
betonu zwykłego wynosi 25 kN/m3. Pierwszą istotną 
różnicę stanowi zatem ciężar własny materiału. Ozna-
cza to, że wszędzie, gdzie kluczową rolę odgrywa ciężar 
własny konstrukcji, lekkie betony kruszywowe mogą 
stanowić racjonalną alternatywę betonów zwykłych. 
Warto jednak wspomnieć, że w praktyce, jako kon-
strukcyjne, stosowane są betony lekkie o klasie gęsto-
ści od 1,6 do 2,0. Można zatem oczekiwać ogranicze-
nia ciężaru własnego od 14 do 30%.
W projektowaniu konstrukcji z lekkich betonów kruszy-
wowych można stosować zasady dotyczące betonów 
zwykłych, uwzględniając jednak pewne modyfikacje 
wskazane w rozdziale 11 normy PN-EN 1992-1-1 [1]. 
Pod względem wytrzymałości na ściskanie, która sta-
nowi jedną z najistotniejszych cech z punktu widzenia 
projektowania konstrukcji, obecnie można uzyskiwać 
betony lekkie o wytrzymałości dorównującej wytrzy-
małości betonów zwykłych. Natomiast wyraźne różni-
ce można zaobserwować w przypadku wytrzymałości 
na rozciąganie (szacowana poprzez zastosowanie współ-
czynnika redukcyjnego η1 zależnego od gęstości) oraz 
modułu sprężystości podłużnej (szacowany poprzez 
zastosowanie współczynnika redukcyjnego ηE zależ-
nego od gęstości). Porównania wybranych cech me-
chanicznych betonu zwykłego i lekkiego betonu kru-
szywowego klasy gęstości 1,8 dokonano na rysunku 3. 
Przy tej samej wytrzymałości na ściskanie wytrzymałość 

Rys. 2. Widok modelu 3D projektowanego budynku

Rys. 3. Właściwości betonu:  
a) wytrzymałość  
na rozciąganie,  
b) sieczny moduł sprężystości  
podłużnej

Tabela 1. Klasy gęstości i odpowiadające im właściwości lekkiego betonu kruszywowego

Klasa gęstości 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0

Gęstość (kg/m3) 801–1000 1001–1200 1201–1400 1401–1600 1601–1800 1801–2000

Gęstość
(kg/m3)

Beton niezbrojony 1050 1250 1450 1650 1850 2050
Beton zbrojony 1150 1350 1550 1750 1950 2150
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na rozciąganie jest mniejsza 
o około 11%, a moduł sprę-
żystości podłużnej o około 
33%. Widać zatem, że za-
stosowanie lekkiego be-
tonu kruszywowego niesie 
za sobą nie tylko korzyści 
w postaci redukcji ciężaru 
własnego, ale także pewne zagrożenia. Mniejsza wy-
trzymałość na rozciąganie generuje większe proble-
my, m.in. z przebiciem czy zarysowaniem, natomiast 
mniejszy moduł sprężystości podłużnej może skutko-
wać zwiększonym ugięciem mimo mniejszego cięża-
ru własnego konstrukcji.
Poza tym należy pamiętać, że w przypadku elemen-
tów konstrukcyjnych z lekkich betonów kruszywowych 
konieczne jest zwiększenie minimalnego otulenia be-
tonem z uwagi na przyczepność zbrojenia, zwiększe-
nie o 50% średnicy zagięć prętów, a także zwiększe-
nie długości zakładów.

3. Analiza konstrukcji

Przedmiotem szczegółowych rozważań były dwie pły-
ty stropowe: strop II kondygnacji (strop powtarzal-
ny) oraz strop I kondygnacji (płyta transferowa). Oba 
stropy w wariancie pierwszym zostały zaprojektowa-
ne z betonu zwykłego klasy C30/37, natomiast w wa-
riancie drugim z lekkiego betonu kruszywowego kla-
sy LC30/33 (klasa gęstości 1,8).

3.1. Strop II kondygnacji
Model obliczeniowy
Strop II kondygnacji o grubości 20 cm odwzorowano 
w przestrzeni dwuwymiarowej w postaci panelu o za-
danych parametrach geometrycznych i materiałowych. 
Strop ten opiera się na żelbetowych słupach i ścianach, 
które zdefiniowano jako węzłowe i liniowe podpory 
sprężyste. Cechy podpór zostały wyznaczone na pod-
stawie ich kształtu i materiału, z jakiego zostały wyko-
nane. W celu uwzględnienia prawidłowej współpracy 
płyty z słupami wprowadzono lokalne pogrubienia pły-
ty w sąsiedztwie słupów (dodatkowe panele o kształ-
tach odpowiadających przekrojom słupów i grubo-
ści 3-krotnie większej od grubości głównego panelu tj. 
60 cm – zgodnie z zaleceniami podanymi w [7]). W mo-
delu obliczeniowym zastosowano siatkowanie złożone 

(Delaunay+Kang) o czworokątnych 4-węzłowych ele-
mentach skończonych. Podstawowy rozmiar pojedyn-
czego elementu skończonego wynosił 30 cm. W cha-
rakterystycznych miejscach, takich jak narożniki płyty 
i otworów, czy w sąsiedztwie słupów, wprowadzono 
zagęszczenie siatki w postaci emiterów. Przyjęty mo-
del obliczeniowy pokazano na rysunku 4.
Na strop II kondygnacji oddziałują obciążenia stałe, do któ-
rych można zaliczyć m. in. ciężar własny konstrukcji, war-
stwy wykończeniowe, ściany działowe czy szklane ele-
wacje oraz obciążenia zmienne, tj. obciążenie użytkowe. 
W celu zmniejszenia liczby kombinacji, a jednocześnie 
uzyskania maksymalnych wartości poszukiwanych sił 
(momentów podporowych, momentów przęsłowych, 
reakcji podporowych) przyjęto 4 podstawowe schema-
ty rozmieszczenia obciążeń użytkowych.

Momenty zginające
Porównując wyniki analizy statycznej, pokazane na ry-
sunku 5 w formie map, można zauważyć, że wskutek 
zmiany betonu zwykłego na lekki beton kruszywowy 
nastąpiła redystrybucja sił wewnętrznych. Momenty 
podporowe uległy zmniejszeniu w wybranych obsza-
rach od 3 do 14% (średnio o 11%) bądź też zwiększe-
niu od 3 do 7% (średnio o 4%). Natomiast w przypadku 
momentów przęsłowych odnotowano jedynie spadek 
wartości od 6 do 15% (średnio o 12%).

Zbrojenie na zginanie
Wskutek zmiany betonu zwykłego na lekki beton kru-
szywowy zredukowano ciężar własny betonu, jednak 
masa zużytej stali zbrojeniowej nieznacznie wzrosła. 
W obu wariantach zbrojenie jest dość podobne (zwłasz-
cza zbrojenie dolne), a różnica w głównej mierze wyni-
ka z konieczności wydłużenia zakładów w przypadku 
płyty z betonu lekkiego. W ostateczności masa zbro-
jenia dolnego wzrosła o około 0,9%, a zbrojenia gór-
nego o 0,6% (całkowity ciężar stali zbrojeniowej uległ 
zwiększeniu o około 0,7%) – patrz tabela 2.

Rys. 4. Model obliczeniowy  
– widok aksonometryczny
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Tabela 2. Porównanie zużycia stali zbrojeniowej

 Beton zwykły Lekki beton 
kruszywowy

Zbrojenie dolne [kg] 2527,51 2550,24

Zbrojenie górne [kg] 4164,98 4191,10

Suma [kg] 6692,49 6741,34

Przebicie płyty
Analiza przebicia płyty stanowiła jedno z bardziej 
skomplikowanych zagadnień rozważanych w pracy, 
co wynikało z dużej liczby i różnorodności kształtu 
podpór. Rozpatrywane były zarówno strefy podpo-
rowe z typowymi słupami wewnętrznymi i krawę-
dziowymi, jak i miejsca szczególne, takie jak słupy 
prostokątne o znacznym rozmiarze (obwód większy 
od dwunastu wysokości użytecznych płyty) czy koń-
ce i naroża ścian. Mowa tutaj o miejscach szczegól-
nych, ponieważ w tych przypadkach do weryfikacji 
przebicia podstawowe wytyczne PN-EN 1992-1-1 [1] 
były niewystarczające i trzeba było skorzystać z re-
guł uzupełniających określonych w załączniku krajo-
wym do normy niemieckiej DIN EN 1992-1-1 [4] oraz 
w europejskich aprobatach technicznych [5]. Przy-
kład jednej z rozważanych stref podporowych poka-
zano na rysunku 6.

Porównując wyniki weryfikacji przebicia płyty w po-
szczególnych strefach podporowych, można stwier-
dzić, że pomimo zmniejszenia sił przebijających śred-
nio o 10%, wskutek zmiany betonu zwykłego na lekki 
beton kruszywowy uzyskano ostatecznie większe wy-
korzystanie nośności płyty na przebicie. Między innymi 
dlatego, że wartości naprężeń stycznych vEd na podsta-
wowych obwodach kontrolnych spadły jedynie od 6 
do 12% (średnio o 8%), choć uzyskano bardzo zbliżone, 
a w przypadku niektórych słupów nawet większe po-
wierzchnie przekrojów kontrolnych. Bardzo duża róż-
nica występuje natomiast w przypadku granicznych 
naprężeń stycznych vlRd,c, które są mniejsze o 21–31% 
(średnio o 28%) od wartości charakteryzujących be-
ton zwykły vRd,c. Wynika to, nie tylko z innego stopnia 
zbrojenia głównego w strefach podporowych, ale tak-
że dodatkowej ich redukcji względem betonów zwy-
kłych, polegającej na wprowadzeniu współczynnika 
modyfikującego η1 < 1,0 zależnego od gęstości beto-
nu ρ oraz ograniczenia współczynnika empiryczne-
go z 0,18 do 0,15. W związku z tym wskazane różnice 
przełożyły się na większe wykorzystanie nośności płyty, 
a tym samym na wzrost zapotrzebowania na zbrojenie 
poprzeczne przypadające na jeden obwód (2,29 cm2 

wobec 3,11 cm2 – więcej o 36%) w sąsiedztwie dwóch 
słupów kołowych. W przypadku płyty z betonu zwy-
kłego potrzebne były jedynie dwa obwody zbroje-
nia o sumarycznym przekroju poprzecznym 6,79 cm2 
(rys. 8a), natomiast w przypadku płyty z lekkiego beto-
nu kruszywowego należało zastosować cztery obwo-
dy zbrojenia o sumarycznym przekroju poprzecznym 
15,83 cm2, tj. 2,3-krotnie więcej (rys. 8b).

Ugięcia w stanie zarysowanym
Zmiana betonu zwykłego na lekki beton kruszywowy 
spowodowała znaczny spadek ciężaru własnego stropu, 

Rys. 5. Obwiednia momentów zginających mxx: a) płyta z betonu 
zwykłego, b) płyta z lekkiego betonu kruszywowego

a)

b)

Rys. 6. Podstawowy 
obwód kontrolny 
jednego ze słupów 
prostokątnych
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przez co ugięcia płyty w stanie zarysowanym uległy 
zmniejszeniu od 10 do 14% (średnio o 12%). Stało się 
tak, mimo różnicy w siecznych modułach sprężystości 
obu betonów, która wynosi 10,56 GPa (33%).

3.2. Strop I kondygnacji (płyta transferowa)
Model obliczeniowy
Strop I kondygnacji o grubości 40 cm odwzorowano 
w przestrzeni trójwymiarowej w postaci pojedyncze-
go panelu o zadanych parametrach geometrycznych 
i materiałowych.
W celu uwzględnienia usztywnienia stropu ścianami 
monolitycznymi wprowadzono również panele piono-
we. Analizowany strop opiera się na żelbetowych ścia-
nach, które zdefiniowano jako liniowe podpory spręży-
ste. W modelu obliczeniowym zastosowano siatkowanie 

Rys. 8. Schemat rozmiesz-
czenia zbrojenia na przebi-
cie: a) płyta z betonu zwy-
kłego,  b) płyta z lekkiego 
betonu kruszywowego
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Rys. 7. Reakcje przekazy-
wane z płyty na słupy

a) b)

a) b)

złożone (Delaunay+Kang) o czworokątnych, 4-węzło-
wych elementach skończonych. Rozmiar pojedyncze-
go elementu skończonego wynosił 30 cm, natomiast 
w charakterystycznych miejscach wprowadzono za-
gęszczenie siatki w postaci emiterów. Przyjęty model 
obliczeniowy pokazano na rysunku 10.
Strop I kondygnacji pełni funkcję płyty transferowej. 
W związku z tym, poza podstawowymi obciążeniami, 
które omawiano w przypadku płyty stropowej II kondy-
gnacji, działają na niego obciążenia przekazywane z wyż-
szych kondygnacji za pośrednictwem słupów i ścian.

Momenty zginające
Porównując wyniki analizy statycznej, pokazane na ry-
sunku 11 w formie map, można zauważyć, że wskutek 
zmiany betonu zwykłego na lekki beton kruszywowy 

Rys. 9. Ugięcia w stanie zarysowanym: a) płyta z betonu zwykłego, b) płyta z lekkiego betonu kruszywowego
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nastąpiła redystrybucja sił we-
wnętrznych. Momenty przę-
słowe uległy zmniejszeniu 
od 6 do 13% (średnio o 11%), 
a momenty podporowe od 11 
do 13% (średnio o 12%).

Zbrojenie na zginanie
Zmiana betonu zwykłego 
na lekki beton kruszywowy okazała się szczególnie ko-
rzystna w odniesieniu do stropu I kondygnacji (płyty trans-
ferowej). Redukcji uległy: ciężar własny samej płyty jak 
również reakcje przekazywane ze stropów wyższych kon-
dygnacji. Przełożyło się to na ograniczenie zapotrzebo-
wania na zbrojenie, ze względu na możliwość zastoso-
wania siatki podstawowej o większym rozmiarze oczka. 
Masa zbrojenia dolnego uległa zmniejszeniu o około 20%, 
a zbrojenia górnego o około 9% (całkowity ciężar sta-
li zbrojeniowej uległ zmniejszeniu o około 14%) wzglę-
dem analogicznego stropu z betonu zwykłego – tabela 3.

Tabela 3. Porównanie zużycia stali zbrojeniowej

 Beton zwykły Lekki beton 
kruszywowy

Zbrojenie dolne [kg] 7480,89 5993,54

Zbrojenie górne [kg] 8105,22 7380,56

Suma [kg] 15586,11 13374,10

Przebicie płyty
Strop I kondygnacji pełni funkcję płyty transferowej, 
tzn. stanowi podporę dla słupów żelbetowych wyż-
szych kondygnacji. Różnice w sposobie zniszczenia 
na przebicie płyty stropowej i płyty transferowej po-
kazano na rysunku 12. W pierwszym przypadku rysa 
ukośna formuje się na krawędzi słupa dolnego, nato-
miast jej wylot wyznaczający zasięg tzw. stożka przebi-
cia widoczny jest na górnej powierzchni płyty. Przebicie 
w płycie transferowej będzie przejawiało się natomiast 
sposobem zniszczenia zbliżonym do obserwowanego 
w płytach fundamentowych, gdy podstawa stożka prze-
bicia formuje się na dolnej powierzchni płyty. Z tego 
powodu przy obliczaniu granicznych naprężeń stycz-
nych uwzględnia się zbrojenie dolne płyty.
Redukcja ciężaru własnego płyt stropowych, znajdu-
jących się powyżej rozważanego stropu, wynikająca 
ze zmiany betonu, spowodowała, że reakcje przekazy-
wane z słupów na płytę (siły przebijające) uległy zmniej-
szeniu od 3 do 11% (średnio o 8%) – rysunek 13.

Rys. 11. Obwiednia momentów zginających myy: a) płyta z betonu 
zwykłego, b) płyta z lekkiego betonu kruszywowego

Rys. 10. Model obliczeniowy  
– widok aksonometryczny

a)

b)

Pomimo zmniejszenia sił przebijających uzyskano jed-
nak większe wykorzystanie nośności płyty na przebicie. 
Między innymi dlatego, że wartości naprężeń stycznych 
vEd na podstawowych obwodach kontrolnych uległy 
zmniejszeniu maksymalnie o 11%, co wynikało z ob-
niżenia wysokości użytecznej z powodu konieczności 
zwiększenia otulenia zbrojenia głównego betonem lek-
kim, przez co uzyskano mniejsze powierzchnie przekro-
jów kontrolnych. Bardzo duża różnica występuje nato-
miast w przypadku granicznych naprężeń stycznych vlRd,c, 
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które były mniejsze o 26–31% (średnio o 28%) od warto-
ści charakteryzujących beton zwykły vRd,c. Wskazane róż-
nice przełożyły się na większe wykorzystanie nośności 
płyty na przebicie, a nawet na konieczność zastosowania 
zbrojenia na przebicie w sąsiedztwie dwóch słupów ko-
łowych (wymagane pole zbrojenia poprzecznego, przy-
padającego na jeden obwód, wyniosło 4,34 cm2) – rysu-
nek 14. W przypadku płyty z betonu zwykłego zbrojenie 
na przebicie nie było natomiast potrzebne.

Ugięcia w stanie zarysowanym
Zmiana betonu zwykłego na lekki beton kruszywowy 
spowodowała znaczny spadek nie tylko ciężaru wła-
snego stropu, ale także sił przekazywanych z wyższych 
kondygnacji, przez co ugięcia płyty w stanie zarysowa-
nym głównie uległy zmniejszeniu od 2 do 10% (śred-
nio o 7%). Ugięcia płyty transferowej w stanie zaryso-
wanym pokazano w formie map na rysunku 15.

4. Podsumowanie

W celu oszacowania globalnego wpływu zmiany be-
tonu zwykłego na lekki beton kruszywowy przeana-
lizowano różnice w kosztach wykonania wszystkich 
płyt stropowych. W ramach pracy nie wymiarowano 
wprawdzie wszystkich stropów międzykondygnacyj-
nych, jednak stropy III i IV kondygnacji oraz stropodach 
są w swojej formie zbliżone do stropu II kondygnacji 
(charakteryzują się nieco innymi wymiarami zewnętrz-
nymi, ale są podparte w ten sam sposób). Zapotrze-
bowanie na zbrojenie oszacowano na podstawie śred-
niego zużycia stali zbrojeniowej w kg/m2 uzyskanego 
w przypadku stropu II kondygnacji.
Po zsumowaniu masy zbrojenia ustalono, że w przy-
padku stropów z betonu zwykłego całkowite zużycie 

Rys. 14. Schemat rozmieszczenia zbrojenia na przebicia w płycie 
transferowej z lekkiego betonu kruszywowego

Rys. 13. Reakcje 
przekazywane z słupów 
na płytę transferową

Rys. 12. Zniszczenie związane 
z przebiciem: a) typowej płyty  
stropowej, b) płyty transferowej

a) b)
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stali zbrojeniowej wyniesie około 40,5 tony, natomiast 
w przypadku stropów z lekkiego betonu kruszywowe-
go około 38,5 tony. Widać zatem, że wskutek zmiany 
betonu zużycie stali zbrojeniowej uległo zmniejszeniu 
o około 5%. W przypadku stropów z betonu zwykłego 
koszt zakupu stali zbrojeniowej to około 180,3 tys. zł, 
 a w przypadku stropów z lekkiego betonu kruszywo-
wego to około 171,3 tys. zł (zakładając średnią cenę 
stali zbrojeniowej na poziomie 4,45 zł/kg). Analizując 
aspekt ekonomiczny, nie można jednak zapominać 
o koszcie mieszanki betonowej. Zgodnie z informa-
cjami handlowymi cena 1 m3 lekkiego betonu kru-
szywowego klasy LC30/33 jest o około 30% wyższa 
niż w przypadku betonu zwykłego klasy C30/37. Sza-
cowany koszt betonu zwykłego to około 73,0 tys. zł, 
a betonu lekkiego to około 95,0 tys. zł (różnica wyno-
si 22 tys. zł). Biorąc pod uwagę przedstawione dane, 
można stwierdzić, że w ujęciu ekonomicznym, za-
stosowanie lekkiego betonu kruszywowego będzie 
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droższe o około 13,0 tys. zł – tym samym koszt reali-
zacji wszystkich stropów będzie o około 5% wyższy. 
Koszt wykonania pozostałych elementów żelbeto-
wych powinien być zbliżony, ponieważ stosowany jest 
wszędzie beton zwykły, a gabaryty wynikają głównie 
z warunków ochrony pożarowej konstrukcji i potrze-
by zapewnienia odpowiedniej powierzchni podpar-
cia stropów (przebicie).
Z kolei aspekt środowiskowy przemawia na korzyść lek-
kiego betonu kruszywowego, ponieważ kruszywo lek-
kie może być produkowane z odpadów (popioły lotne) 
i pozwala ograniczyć zużycie kruszyw naturalnych.
Uwzględniając wszystkie argumenty, można stwierdzić, 
że korzystniejszym rozwiązaniem w przypadku ana-
lizowanego projektu jest zastosowanie betonu zwy-
kłego, przede wszystkim ze względu na koszty, które 
są mniejsze. W dzisiejszych czasach z reguły to aspekt 
ekonomiczny odgrywa główną rolę. Poza tym w pro-
jektowaniu płyt stropowych z lekkiego betonu kru-
szywowego warto zwrócić uwagę na problematykę 
zbrojenia na przebicie. Bardzo efektywne i zarazem 
najłatwiejsze w montażu są trzpienie dwugłówkowe, 

Rys. 15. Ugięcia w stanie zarysowanym: a) płyta z betonu zwykłego, 
b) płyta z lekkiego betonu kruszywowego

które zgodnie z europejskimi aprobatami technicznymi 
mogą być stosowane jedynie w płytach z betonu zwy-
kłego. W przypadku płyt z lekkiego betonu kruszywo-
wego problem ten można rozwiązać projektując strze-
miona, co wykazano w pracy. Dodatkowo dostępność 
kruszywa lekkiego jest ograniczona, a produkcja be-
tonu lekkiego wymaga dodatkowych zabiegów tech-
nologicznych (np. namaczania kruszywa ze względu 
na wysoką nasiąkliwość) i tym samym doświadczenia 
od wytwórcy. Lekki beton kruszywowy jest również bar-
dziej kruchy, głównie ze względu na mniejszą wytrzy-
małość na rozciąganie, w porównaniu z betonem zwy-
kłym o podobnej wytrzymałości na ściskanie. Z drugiej 
strony betony lekkie charakteryzują się lepszą odpor-
nością na działanie wysokiej temperatury ze względu 
na mniejszą przewodność cieplną. Poza tym stosowa-
nie kruszyw lekkich umożliwia ograniczenie ilości od-
padów poprzemysłowych, co nie pozostaje bez zna-
czenia przy zwiększającym się nacisku na ograniczenie 
wpływu człowieka na środowisko.
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KONSTRUKCJE SPRĘŻONE

Konferencja Naukowo-Techniczna Konstrukcje Sprężone KS2021
12–13 maja 2022 w Krakowie odbyła się Konferencja Naukowo-Techniczna Konstrukcje Sprężone 
KS2021. Było to czwarte wydarzenie w cyklu zainicjowanym w roku 2012, którego organizato-
rem jest Katedra Konstrukcji Żelbetowych i Sprężonych, jednostka Wydziału Inżynierii Lądowej 
Politechniki Krakowskiej.

Patronat honorowy nad konferencją objęli: Rektor Poli-
techniki Krakowskiej, prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Biał-
kiewicz, Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki 
Krakowskiej, prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata, Przewodni-
czący Polskiej Grupy Narodowej fib, dr hab. inż. Wit Der-
kowski, prof. PK, Przewodniczący Komitetu Inżynierii Lą-
dowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk, prof. dr hab. inż. 
Kazimierz Furtak, Przewodnicząca Sekcji Konstrukcji Beto-
nowych KILiW PAN, prof. dr hab. 
inż. Anna Halicka, Przewodniczą-
cy Związku Mostowców Rzeczy-
pospolitej Polskiej, dr hab. inż. 
Arkadiusz Madaj, prof. PP, Prze-
wodnicząca Polskiego Związku 
Inżynierów i Techników Budow-
nictwa, prof. dr hab. inż. Maria 
Kaszyńska oraz Przewodniczący 
Rady Małopolskiej Okręgowej 
Izby Inżynierów Budownictwa 
w Krakowie, mgr inż. Mirosław 
Boryczko. Głównym patronem 
medialnym konferencji był „Prze-
gląd Budowlany”. Konferencję 
wsparli Sponsorzy Złoci: CON-
SOLIS Polska Sp. z o.o. oraz IMB 
– Podbeskidzie Sp. z o.o., a tak-
że Sponsorzy Srebrni: RECTOR 
Polska Sp. z o.o., ASIS Sp. z o.o. 
oraz FREY SSINET Polska Sp. z o.o.
Termin konferencji został przesunięty o rok ze względu 
na pandemię COVID-19 i było to jedno z pierwszych wy-
darzeń konferencyjnych po długim okresie ich odwoły-
wania lub przenoszenia do internetu. Tematem kluczo-
wym były Konstrukcje Cięgnowe. Autorzy przygotowali 
35 wartościowych artykułów, których część, zgodnie z re-
komendacją Komitetu Naukowego Konferencji, jest za-
mieszczona dodatkowo w niniejszym numerze „Przeglą-
du Budowlanego”. Organizatorzy bardzo wysoko oceniają 

znakomicie przygotowane wystąpienia autorów i gorącą 
dyskusję uczestników, która w wielu wypadkach nie mie-
ściła się w czasie sesji i była kontynuowana w kuluarach. 
W ramach obrad przedstawiono dwa referaty kluczowe, 
prof. dr hab. inż. Andrzej Flaga omówił „Ujęcie obliczenio-
we działania turbulentnego wiatru na złożone obiekty cię-
gnowo-prętowe według teorii quasi-ustalonej”, natomiast 
prof. dr hab. inż. Andrzej Seruga zaprezentował szeroki prze-

gląd prac badawczych w zakresie 
przyczepności pt. „Przegląd me-
tod badawczych stosowanych 
w celu określenia naprężenia przy-
czepności 7-drutowych splotów 
sprężających do betonu”. Refera-
ty recenzowane były zgrupowane 
w pięciu sesjach: Stany Granicz-
ne w Projektowaniu Konstrukcji 
Sprężonych, Innowacyjne Mate-
riały w Konstrukcjach Sprężonych, 
Przykłady Realizacji Konstrukcji 
Sprężonych, Zagadnienia Pracy 
Konstrukcji Sprężonych i Mode-
lowanie Numeryczne Konstruk-
cji Sprężonych.
Prezentacje i dyskusje w czasie 
konferencji były odbiciem aktu-
alnego stanu wiedzy w odniesie-
niu do tej technologii – zarówno 
tematów badawczych, jak i ob-

serwacji wynikających z praktyki. Udział reprezentantów 
wszystkich ośrodków naukowych aktywnych na tym polu 
oraz wiodących firm jest potwierdzeniem trafnej formu-
ły cyklicznych spotkań pod wspólną nazwą Konstrukcje 
Sprężone. Już teraz organizatorzy zapowiadają kolejną, 
piątą edycję konferencji i mają nadzieję, że będzie ona 
możliwa w terminie powracającym do 3-letniego rytmu: 
w roku 2024.

dr inż. Piotr Gwoździewicz

Numer majowo-czerwcowy „Przeglądu Budowlanego” przedstawia artykuły przygotowane na konferencję „Konstrukcje Sprężone 2021”. 
Wyjątkowe podziękowania kierujemy do przewodniczącego Komitetu Naukowego prof. dr. hab. inż. Andrzeja Serugi, sekretarza KN dr. hab. 
inż. Wita Derkowskiego, prof. PK za opiekę merytoryczną oraz do przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego dr. inż. Piotra Gwoździe-
wicza i mgr. inż. Rafała Walczaka za pomoc w przygotowaniu opracowania.

Dziękujemy bardzo za dobrą współpracę – Redakcja



PRZEGLĄD BUDOWLANY  5-6/2022

A
R

T
Y

K
U

ŁY
 P

R
O

B
L

E
M

O
W

E

64

KONSTRUKCJE SPRĘŻONE

Zakotwienia w dźwigarach kablobetonowych 
KBO, KBOS i KBS
prof. dr hab. inż. Jacek Hulimka, Politechnika Śląska

1. Wprowadzenie

Kablobetonowe dźwigary dachowe stosowane były w Pol-
sce od połowy lat 50. do połowy lat 70. dwudziestego wieku. 
We wciąż istniejących obiektach ich liczbę oszacować moż-
na na kilka − kilkanaście tysięcy, stanowią zatem rozwiąza-
nie, które należy traktować jako powszechne. Różnorodność 
stosowanych dźwigarów była ogromna, bowiem obok ele-
mentów ujętych w kolejnych katalogach konstrukcji sprę-
żonych [1, 2, 3] pojawiały się nieskatalogowane projekty ty-
powe (zwykle stosowane w pojedynczych realizacjach) oraz 
elementy zgodne z normami branżowymi, a także indywidu-
alne rozwiązania nieobjęte typizacją (w tym niezrealizowane 
w praktyce). Biorąc pod uwagę poszczególne wersje typowych 
dźwigarów KBO i KBOS o tych samych oznaczeniach formal-
nych, liczba odrębnych rozwiązań stosowanych w praktyce 
dźwigarów przekraczała 50, a uwzględniając dopuszczalne 
zróżnicowanie liczby kabli sprężających w poszczególnych 
typach dźwigarów było to około 80 różnych rozwiązań [4].
Pomimo ogromnego zróżnicowania dźwigarów, praktycznie 
wszystkie sprężane były kablami systemu Freyssineta (najczę-
ściej 12Ф5 , rzadziej 9Ф5, 18Ф5 i 24Ф5 mm), co skutkowało 

stosowaniem zakotwień typu stożkowego. Zarówno bloki 
kotwiące, jak i stożki mogły być wykonane jako betonowe 
lub stalowe, co teoretycznie dawało cztery możliwe kombi-
nacje, z których w praktyce stosowano trzy [5]:

żelbetowe bloki i betonowe stożki,• 
stalowe bloki i stożki,• 
żelbetowe bloki i stalowe stożki.• 

Pewną ciekawostką jest fakt zastosowania w pierwszej w Pol-
sce realizacji dźwigarów kablobetonowych wszystkich trzech 
kombinacji w jednym obiekcie, w celu prowadzenia obser-
wacji porównawczych [6].
Pomimo powszechnego przekonania o przewadze zakotwień 
stalowych nad betonowymi w pierwszych realizacjach czę-
ściej stosowano elementy żelbetowe jako zalecane w ob-
liczu bardzo restrykcyjnych przepisów w zakresie oszczęd-
ności stali w konstrukcjach budowlanych.
Niezależnie od rozwiązań materiałowych w roku 1954 [7] 
sformułowano następujące warunki stawiane zakotwie-
niom kabli sprężających:

przekazanie sił z kabli na elementy kotwiące przez tar-• 
cie drutów o pobocznice stożków i otworów w blokach ko-
twiących,

Rys. 1. Szczegóły żelbetowych bloków i betonowych stożków kotwiących według [10, 11]
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zniszczenie połączeń przez zerwanie drutów (nośność • 
kotwienia większa od nośności kabli),

minimalizacja poślizgu drutów w zakotwieniach (w fazie • 
kotwienia i przy zniszczeniu),

wysoka trwałość elementów kotwiących.• 

2. Opis szczegółowych rozwiązań

2.1. Żelbetowe bloki i betonowe stożki kotwiące  
− rozwiązania techniczne i materiałowe
Żelbetowe bloki kotwiące w założeniu mogły być wbetono-
wane w czołowy fragment dźwigara (co było rozwiązaniem 
zalecanym [8]), ułożone poza elementem konstrukcyjnym 
(na jego czołowej powierzchni) lub wbetonowane w prefa-
brykowaną płytę (co stosowano w mostownictwie). Pierw-
sze rozwiązania bloków żelbetowych pojawiły się już w roku 
1952 [9], jednak masową ich produkcję rozpoczęto w roku 
1956. W pierwszych realizacjach eksperymentowano zarów-
no z wysokością bloków kotwiących (od 100 do 80 mm), jak 
i z kształtem otworu z tworzącymi prosto- lub krzywoliniowy-
mi. W katalogach [10, 11] pojawiły się ostatecznie rozwiąza-
nia przystosowane do kotwienia kabli od 9Ф5 do 12Ф5 mm. 
Bloki kotwiące miały tu grubość i średnicę 100 mm i silne 
zbrojenie obwodowe, a otwór na stożek kotwiący dodatko-
wo był wykończony spiralą ze stali strunowej (rys. 1).
Betonowe stożki kotwiące pierwotnie wykonywano z we-
wnętrznym zbrojeniem w postaci spirali i gładką pobocz-
nicą, ostatecznie jednak zrezygnowano ze zbrojenia, a po-
bocznicę formowano w sposób pozwalający na równomierne 
rozłożenie i ustabilizowanie drutów kabla (rys. 1). W osiach 
stożków osadzano rurki stalowe umożliwiające wprowadze-
nie iniektu do kanałów kablowych.
W katalogach [10, 11] zalecano wykonanie bloków i stożków 
kotwiących z betonu marki 400, lecz dość szybko parametry 
te uznano jako zbyt niskie. W roku 1955 [12] jako minimal-
ną uznawano markę betonu 500, a seryjnie produkowane 
w latach 60. ubiegłego wieku bloki były z betonów marek 
700−800 [9]. Część z nich wykonywano metodą prasowania 
z dojrzewaniem termicznym − które realizowano, gotując 
formy ze wstępnie związanymi elementami [13].
Bloki i stożki wykonane z betonu cieszyły się znaczną po-
pularnością jeszcze w latach 60. XX wieku, lecz w literaturze 
podkreślano kłopoty z uzyskaniem betonów drobnoziarni-
stych o odpowiednio wysokich parametrach. Przykładowo 
były one produkowane w Politechnice Krakowskiej (śred-
nica 100 mm, wysokość 80 mm, beton marki 500) i Poli-
technice Warszawskiej (wysokość 100 mm, pozostałe pa-
rametry identyczne) [14], a także przez wybrane zakłady 
przemysłowe (średnica 100 mm, wysokość 85 mm, beton 
marek 700−800) [13].
Szczegóły zakotwienia z betonu (żelbetu) pokazano na ry-
sunku 2, a przykład żelbetowego bloku kotwiącego z beto-
nowym stożkiem kotwiącym, wbetonowanego w podporo-
wy odcinek dźwigara − na rysunku 3. Rozwiązanie takie nie 

wymagało stosowania dodatkowego obetonowania ochron-
nego, bowiem elementy kotwiące były osłonięte betonem 
konstrukcyjnym.

2.2. Stalowe bloki i stożki kotwiące
Bloki i stożki kotwiące ze stali uważane były za bardziej nie-
zawodne, jednak początkowo nie były popularne z powo-
du znacznego zużycia deficytowej stali. W pierwszych kata-
logach [10, 11] jako wskazane rozwiązanie traktowano bloki 
kwadratowe lub kołowe o grubości 35 mm, wynikającej z wy-
maganej nośności na rozerwanie (rys. 4). Średnice bloków (lub 
ich krawędzie) dostosowane były do wytrzymałości betonu 
w sprężanym elemencie (co obliczano z warunków docisku); 
przykładowo dla kabli 12Ф5 mm zalecano bloki o średnicy 
od 118 do 87 mm, odpowiednio dla betonów marek od 300 

Rys. 2. Widok i przekrój zakotwienia z betonu (żelbetu)

Rys. 3. Przykład żelbetowego bloku kotwiącego widocznego 
w odkrywce
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do 600 [15]. Przedmiotem licznych dyskusji był sposób ukształ-
towania pobocznicy otworu w bloku kotwiącym oraz stożka 
kotwiącego. Początkowo jako właściwe uważano ostre kar-
bowanie trójkątne, jednak awarie tak kotwionych kabli skut-
kowały zaleceniem stosowania karbów trapezowych (detal 
„A” na rysunku 4). Zasady wykonania i stosowania stalowych 
zakotwień zostały uporządkowane w instrukcji [16] z 1967 
roku, generalnie spójnej z katalogami [10, 11].
W efekcie licznych badań opracowano zasady materiało-
we dotyczące bloków i stożków kotwiących. Zasadniczym 
parametrem była tu twardość w skali Rockwella. W więk-
szości źródeł jako wystarczającą w przypadku bloków ko-
twiących uznawano twardość 45, a w przypadku stożków 
twardość 60. Jednocześnie jednak znane są przypadki pro-
dukcji i stosowania elementów o znacznie niższych twardo-
ściach − zgodnie z normą branżową [17] od bloków ze stali 
St5 lub St6 wymagano zahartowania do twardości z zakre-
su 18−25, a od stożków ze stali St6 z zakresu 45−55. W po-
łowie lat 60. XX wieku od stożków kotwiących wymagano 
już twardości co najmniej 50 (to jest wyższej od twardości 
drutów tworzących kable sprężające), z uwagi na kruchość 
ograniczając ją do wartości 58. We wspomnianej już instruk-
cji [16] do wykonania bloków kotwiących zalecano stal 45, 
a do stożków kotwiących − stal 65.
Pierwsze zakotwienia stalowe produkowane były w Strzyb-
nickich Zakładach Betoniarskich i Żelbetowych (na potrzeby 
własne) oraz w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Żyrardowie 
− tu z pociętych na plastry zużytych osi wagonowych.
Ze względu na usytuowanie zakotwień na czołowych po-
wierzchniach dźwigarów, to jest poza betonem konstruk-
cyjnym, wymagane było ich obetonowanie ochronne. Było 
ono realizowane w różnym okresie istnienia dźwigarów, 
co wynikało z technologii sprężania. Generalnie możliwe 
były trzy scenariusze:

wykonanie obetonowania zakotwień w zakładzie prefa-• 
brykacji − stosowane w przypadku elementów sprężanych 

w wytwórni i transportowanych w całości (przykładem są 
popularne dźwigary typu KBO);

wykonanie obetonowania na placu budowy, po scaleniu • 
i jednoetapowym sprężeniu dźwigarów (typowe dźwigary 
KBOS) lub po ich wykonaniu od początku na placu budo-
wy (pierwsze realizacje elementów KBO) – „na dole”, to jest 
przed podniesieniem i wbudowaniem elementów;

jak wyżej, lecz „na górze”, to jest po podniesieniu i wbu-• 
dowaniu dźwigarów, co dotyczyło długich elementów 
(większość dźwigarów specjalnych o długości 30 i więcej 
metrów), w przypadku których część kabli była naprężana 
„na dole”, a część „na górze”, po dociążeniu konstrukcji pły-
tami dachowymi.
W literaturze tematu niewiele miejsca poświęcono zagad-
nieniom materiałowym dotyczącym obetonowań bloków 
kotwiących, lecz w zachowanych dokumentacjach projekto-
wych jest wskazany beton marki 200. Znajduje to potwier-
dzenie w poradniku [18], podczas gdy wymagania normowe 
z końcowego okresu stosowania dźwigarów [19] wymaga-
ją stosowania betonu o wytrzymałości gwarantowanej nie 
mniejszej od 180 kG/cm2.

2.3. Rozwiązanie mieszane − żelbetowe bloki i stalowe 
stożki
Rozwiązanie kombinowane, w postaci kotwienia kabli w blo-
kach żelbetowych przy użyciu gładkich stożków stalowych, 
zostało opracowane w roku 1956 [9]. W założeniach geome-
trycznych i materiałowych używane tu elementy były zgod-
ne z rozwiązaniami opisanymi w poprzednich rozdziałach. 
Kotwienie takie było zalecane w przypadkach wymagają-
cych wielostopniowego naprężania kabli, a zatem koniecz-
ności ich odkotwienia. Rozwiązanie to, jakkolwiek niezbyt 
popularne, było stosowane w Warszawskich Zakładach Be-
toniarskich i Żelbetowych [20], a wykorzystywano w nim ele-
menty (bloki i stożki) produkowane w Katedrze Prefabryka-
cji i Betonu Sprężonego Politechniki Warszawskiej.

Rys. 4. Szczegóły stalowych bloków i stożków kotwiących według [10, 11]
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3. Wady zakotwień i ich obetonowań oraz 
ocena stanu technicznego

Typowe dźwigary kablobetonowe wykonywane były z be-
tonu marki 400 (wyjątkowo 500), a zatem z materiału stano-
wiącego dobre zabezpieczenie stali zbrojeniowej i spręża-
jącej przed korozją. Jednak zakotwienia kabli sprężających 
(poza wczesnymi rozwiązaniami, w których elementy kotwią-
ce były obetonowane w konstrukcji dźwigarów) usytuowane 
były poza właściwymi elementami i chronione jedynie cienką 
warstwą betonu marki 200. Samo w sobie rozwiązanie takie 
było prawidłowe, jednak pod warunkiem wykonania beto-
nu ochronnego w odpowiednio staranny sposób. Jak opi-
sano w p. 2.2, obetonowanie zakotwień mogło być realizo-
wane w trzech różnych etapach istnienia danego dźwigara, 
co istotnie rzutowało na jakość wykonania. I tak, najlepszej 
jakości były zwykle obetonowania wykonane w wytwórni 
prefabrykatów (chociaż groziło im uszkodzenie w transpor-
cie), nieco gorsza była jakość obetonowań wykonywanych 

na placu budowy „na dole”, najgorzej natomiast wykonane 
były obetonowania realizowane „na górze”, to jest po wbu-
dowaniu dźwigarów. Powyższe należy tłumaczyć znacznie 
gorszym dostępem, zmiennymi warunkami zewnętrznymi 
oraz brakiem odpowiedniego nadzoru. Brak lub bardzo sła-
ba jakość obetonowań skutkowały brakiem właściwej ochro-
ny antykorozyjnej stalowych elementów zakotwień (rys. 5).
Kolejnym problemem było narażenie stref zakotwień kabli 
(a, tym samym, bloków i stożków kotwiących) na bezpośred-
nie lub pośrednie zawilgocenie. W skrajnych przypadkach 
źle wykonanych konstrukcji elementy te były regularnie za-
lewane wodą z połaci dachowych, a dodatkowo narażone 
na przemarzanie. Problemy te spotęgowane były złą wen-
tylacją części hal. Dodatkowy problem stanowiło spotykane 
w części obiektów wbetonowanie bloków kotwiących w bel-
ki oczepowe lub szczelne obudowanie blachami tworzący-
mi bezodpływowe przestrzenie (rys. 5e). W efekcie obetono-
wania zakotwień mające w założeniu stanowić ich ochronę 
antykorozyjną, w praktyce przyczyniały się do ich narażenia 

Rys. 5. Wybrane problemy w zakresie obetonowania bloków kotwiących: 
a) bardzo słaby beton, b, c) brak obetonowania, d) nasiąkliwy beton z kawał-
kami cegieł, e) szczelne obudowanie blachami, f ) wspólne obetonowanie blo-
ków kotwiących sąsiadujących dźwigarów

a) b)

c) d)
e)

f )
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na zawilgocenie. O ilościowym zakresie opisanego problemu 
świadczyć mogą historyczne zestawienia bazujące na prze-
glądach znacznej liczby dźwigarów − przykładowo w wy-
niku przeglądu obejmującego około 3000 elementów [21] 
stwierdzono wady obetonowania zakotwień w 35% dźwi-
garów, w tym w 7% całkowity brak zabezpieczeń.
Następnym problemem eksploatacyjnym było niedostosowa-
nie konstrukcji do warunków użytkowania. Co prawda istnia-
ły szczegółowe wytyczne w zakresie stosowania dźwigarów 
kablobetonowych w środowiskach o podwyższonej agre-
sji [22, 23], lecz nie zawsze były one stosowane. Oczywiście 
kluczowa była tu kombinacja jakości obetonowania i agresji 
środowiska − dopiero niekorzystna koincydencja złej jako-
ści obetonowań i zawilgocenia lub agresji chemicznej skut-
kowała złym stanem technicznym bloków i stożków kotwią-
cych. Niesłychanie ważny był też stan pokrycia dachowego, 
zwłaszcza w korytach spływowych na stykach naw.
Specyficznym błędem wykonawczym, spotykanym dość 
często w praktyce, było wykonanie wspólnego obetonowa-
nia stref zakotwień sąsiadujących ze sobą dźwigarów, po-
kazane na rysunku 5f. Sytuacja taka najczęściej dotyczyła 
doprężanych „na górze” dźwigarów o długości co najmniej 
30 m, w których obetonowanie stref zakotwień wykonywano 
po wbudowaniu elementów. Teoretycznie każda ze stref za-
kotwień powinna być obetonowana osobno, z pozostawie-
niem szczeliny pomiędzy dźwigarami. W praktyce wykonaw-
cy ułatwiali sobie życie, wykonując wspólne obetonowania 
− co czasem było nie do uniknięcia wobec pozostawiania 
zbyt długich końcówek kabli, uniemożliwiających wydziele-
nie dwóch odrębnych obetonowań. Opisana sytuacja skut-
kowała silnym porysowaniem betonu ochronnego wskutek 
zmian termicznych oraz ugięć dźwigarów.
Jak widać, głównym problemem technicznym zakotwień 
było ich narażenie na działania czynników korozyjnych 
w warunkach niedostatecznego zabezpieczenia powierzch-
niowego, a nawet jego braku. W efekcie powyższego pod-
stawową, powszechnie stwierdzaną wadą była i wciąż jest 
korozja elementów kotwiących i zewnętrznych końcówek 
kabli sprężających. Zasięg i intensywność uszkodzeń koro-
zyjnych zależą oczywiście od narażenia końcówki danego 
dźwigara na czynniki korozyjne oraz od jakości i stanu obe-
tonowania ochronnego. Tym samym nawet w ramach jed-
nego obiektu spotkać można bardzo szeroki zakres stanu 
elementów kotwiących − od bardzo dobrego w przypad-
ku prawidłowo obetonowanych zakotwień nienarażonych 
na zawilgocenia i agresję chemiczną, po bardzo zły w przy-
padku źle obetonowanych zakotwień zlokalizowanych pod 
przeciekami przez połać dachową. Paradoksalnie, całkowity 
brak betonu ochronnego, skutkujący możliwością szybkiego 
wysychania, często był dla zakotwień korzystniejszy od ich 
obetonowania słabym, nasiąkliwym betonem, dodatkowo 
„domkniętym” blachami utrudniającymi odpływ wody.
W zakresie diagnostyki stanu zakotwień obowiązują zasady 
identyczne jak dla każdego typu elementów konstrukcyjnych, 

z uwzględnieniem wytycznych zawartych w odpowiednich 
opracowaniach Instytutu Techniki Budowlanej, w tym naj-
nowszych wytycznych [24] z 2018 roku. Wytyczne te, a także 
zalecenia zawarte we wcześniejszych opracowaniach ITB zo-
stały szczegółowo skomentowane w monografii [4]. Odno-
śnie diagnostyki zakotwień podkreślić trzeba konieczność 
rozpoznania i oceny warunków środowiskowych (nie tylko 
aktualnych, ale także w całym okresie użytkowania obiek-
tu), co czasem jest trudne wobec braku archiwalnej doku-
mentacji technologicznej. Z pomocą przychodzą tu bada-
nia chemiczne betonu (w tym pobranego z obetonowań 
zakotwień), pozwalające na obiektywną ocenę skumulo-
wanego wpływu oddziaływań środowiskowych na elemen-
ty konstrukcyjne. Przykładem z badań własnych może być 
ogrzewana i wentylowana hala magazynowa w wizualnie 
dobrym stanie technicznym, w której odkrywki do stref za-
kotwień wykazały wyraźne uszkodzenia korozyjne. Znalazło 
to potwierdzenie w wynikach badań chemicznych betonu 
ochronnego. Analiza zachowanych fragmentów dokumen-
tacji potwierdziła prowadzenie w hali w latach 60. XX wie-
ku agresywnych procesów chemicznych.
Diagnostyka stref zakotwień kabli sprężających wydaje się 
łatwa, w większości sprowadza się bowiem do wizualnej 
oceny stanu obetonowania i stanu korozyjnego bloków 
kotwiących, stożków i końcówek kabli, a także wykonania 
wspomnianych już badań chemicznych. W praktyce prze-
gląd taki jest bardzo utrudniony z uwagi na brak dostępu 
oraz konieczność wykonywania rozkuć lub usuwania blach 
stabilizujących dźwigary. Ponadto, o czym już wspomnia-
no, stan poszczególnych zakotwień w tym samym obiek-
cie może być bardzo różny, zatem wyniki wybiórczo pro-
wadzonych badań mogą nie być reprezentatywne.
Efektem prawidłowo wykonanej diagnostyki muszą być 
zalecenia w zakresie niezbędnych do wykonania prac na-
prawczych. W przypadku zakotwień typowymi zalece-
niami są: udostępnienie i oczyszczenie niewłaściwie za-
bezpieczonych/skorodowanych elementów kotwiących 
i wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych. Generalnie 
nie należy jednak wykonywać tych prac „na siłę” − tam, 
gdzie stan obetonowań jest dobry, a korozja elementów 
stalowych ma charakter powierzchniowy, nadmierna in-
gerencja może spowodować więcej szkód jak pożytku, 
a niewłaściwie prowadzone odkrywki mogą doprowadzić 
do poluzowania stożków kotwiących. Z kolei w przypadku 
braku obetonowania zakotwień zwykle wystarczy wykona-
nie odpowiednich powłok antykorozyjnych (z wykorzysta-
niem inhibitorów korozji, bowiem dokładne oczyszczenie 
elementów z rdzy nie jest możliwe), bez próby wykonania 
obetonowań. Przekonanie takie wynika z własnych obser-
wacji dźwigarów, w których próby wtórnego obetonowa-
nia stref zakotwień nie przyniosły zahamowania postępu 
korozji. Jeśli do udostępnienia stref zakotwień konieczne 
było wycięcie blach lub profili stalowych stabilizujących 
dźwigary na podporach, nie ma potrzeby ich odtwarzania, 
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bowiem w zmontowanej konstrukcji ze zmonolityzowaną 
połacią dachową są one niepotrzebne.
Generalnym zaleceniem musi być dbałość o szczelność po-
krycia dachowego i prawidłową wentylację hal, to jest o za-
bezpieczenie stref zakotwień przed zawilgoceniem.

4. Podsumowanie

Pomimo pozornej prostoty rozwiązań technicznych, zako-
twienia kabli Freyssineta stanowiły w latach 50. i 60. dwudzie-
stego wieku poważne wyzwanie techniczne i materiałowe. 
Do podstawowych problemów należało wykonanie drobno-
ziarnistych betonów o stałych i odpowiednio wysokich para-
metrach wytrzymałościowych (w przypadku bloków żelbeto-
wych i stożków betonowych) oraz zahartowanie do optymalnej 
twardości i właściwe ukształtowanie powierzchni docisku 
(w elementach stalowych). Pomimo tego uzyskano rozwią-
zania techniczne o trwałości pozwalającej na bezawaryjne 
użytkowanie dźwigarów w długim okresie − najstarsze z nich 
mają obecnie niemal 70 lat. Większym problemem okazało 
się odpowiednio skuteczne i trwałe zabezpieczenie antyko-
rozyjne elementów kotwiących, często narażonych na silne 
zawilgocenie, a trudno dostępnych do diagnostyki i konser-
wacji − tu jednak z pomocą przychodzą obecnie dostępne 
materiały do napraw i ochrony antykorozyjnej elementów 
konstrukcyjnych. W efekcie, pomimo wielu lat eksploatacji 
w różnych warunkach, większość istniejących do dzisiaj da-
chowych dźwigarów kablobetonowych może być nadal użyt-
kowana w sposób bezpieczny.
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Właściwości reologiczne betonu lekkiego 
na kruszywie spiekanym
dr hab. inż. Paweł Lewiński, prof. ITB, mgr inż. Zbigniew Fedorczyk, inż. Łukasz Zacharski, 
Instytut Techniki Budowlanej, mgr inż. Anna Rogowska, SKB S.A.

1. Wprowadzenie

Lekkie, wysoko wytrzymałe kruszywo jest wytwarzane we-
dług krajowej technologii. Powstaje w wyniku wysoko-
temperaturowego spiekania (1000–1200°C) odpowiednio 
przygotowanych minerałów antropogenicznych w kon-
trolowanych warunkach, a następnie rozfrakcjonowania 
i ewentualnie przekruszenia. Głównym surowcem do wy-
twarzania kruszywa jest popiół powstały ze spalania węgla 
kamiennego w kotłach miałowych [1]. Dzięki temu popiół 
jest recyklingowany i może zostać z powodzeniem użyty 
ponownie. Ponadto proces spiekania sprawia, iż kruszywo 
jest mniej nasiąkliwe i mrozoodporne. Ponieważ jest to pro-
dukt z recyklingu, zatem można go uznać za proekologicz-
ny. Kruszywo spiekane i mieszankę betonową na tym kru-
szywie pokazano na rysunku 1.
Ponieważ betony lekkie stanowią grupę materiałów o zróż-
nicowanych właściwościach, potrzebna jest dokładna we-
ryfikacja ich właściwości mechanicznych. Betony lekkie 
charakteryzują się większą jednorodnością strukturalną 
w stosunku do betonów zwykłych, która wynika ze szczel-
nej budowy strefy stykowej pomiędzy zaczynem a kruszy-
wem. Zapewnia to m.in. regularny kształt ziaren kruszyw 
sztucznych. Ze względu na odmienną strukturę betony 
lekkie z reguły zachowują się w inny sposób pod wpływem 
obciążenia oraz wykazują inny me-
chanizm zniszczenia w porównaniu 
z betonami zwykłymi. W betonach 
z kruszywem lekkim pierwsze rysy 
od obciążenia pojawiają się dopie-
ro przy wytężeniu wynoszącym oko-
ło 85–90%. Zmagazynowana przez 
to duża energia sprężysta podczas 
obciążenia powoduje gwałtowną 
propagację rys, która nieodwracalnie 
prowadzi do nagłego zniszczenia ma-
teriału. W przypadku betonów zwy-
kłych zniszczenie następuje zazwyczaj 
w strefie stykowej kruszywo – zaczyn.  

W betonach lekkich rysa niszcząca przebiega zazwyczaj 
przez kruszywo, ze względu na fakt, iż w betonach tych 
to kruszywo stanowi najsłabszy element struktury kom-
pozytu, w wyniku czego betony lekkie są bardziej kruche. 
Przy tych samych proporcjach składników mieszanki beto-
nu zwykłego i lekkiego w przypadku betonu lekkiego uzy-
skanie tej samej klasy wytrzymałości wymaga zwiększonej 
klasy cementu. W przypadku betonów lekkich na wytrzy-
małość mają wpływ te same cechy, co w przypadku beto-
nów zwykłych, czyli: stosunek w/c, zawartość cementu oraz 
wiek betonu. Niemniej, ze względu na dużą absorbcję wody 
zarobowej przez kruszywo, trudno jest oszacować całkowi-
ty wpływ wskaźnika w/c na wartość wytrzymałości betonu 
na ściskanie. Moduł Younga betonu, będącego dwuskład-
nikowym kompozytem, uzależniony jest od parametrów 
zarówno kruszywa, jak i zaczynu, ich udziałów objętościo-
wych oraz wzajemnej przyczepności. Ze względu na mniej-
szą gęstość w stosunku do betonu zwykłego beton lekki 
charakteryzuje się również znacznie niższym siecznym mo-
dułem sprężystości.
W laboratorium IMiKB Politechniki Krakowskiej badania wła-
ściwości betonu lekkiego na kruszywie z popiołów prowa-
dzone są co najmniej od 2014 roku. [2–7]. Celem tych ba-
dań było określenie parametrów mechanicznych betonu,  
tj. wytrzymałości na ściskanie i wytrzymałości na rozciąganie, 

Rys. 1. Kruszywo spiekane (a) i mieszan-
ka betonowa na tym kruszywie (b)

a) b)
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modułu sprężystości, a także określenie rozwoju skurczu 
i pełzania betonu. Wyniki tych badań pokazują, że bez istot-
nych utrudnień można uzyskać odpowiednio wysokie wy-
trzymałości na ściskanie i rozciąganie do zastosowań w kon-
strukcjach sprężonych. Wyniki badań wskazują też na niski 
współczynnik pełzania betonu lekkiego na kruszywie spie-
kanym. Badania w omawianym zakresie prowadzono rów-
nież m.in. w Politechnice Łódzkiej [8] oraz w ITB [9, 10]. 
Na temat kruszyw lekkich powstało wiele obszernych pu-
blikacji, m.in. monografia [11]. Zostały w niej zaprezento-
wane właściwości kruszyw i betonów powstałych na bazie 
kruszyw popiołowych, a także betonów lekkich. Na całym 
świecie materiały te są cenione zarówno przez naukowców, 
jak i projektantów.

2. Program badań

Zakres pracy obejmuje wyznaczenie długotrwałych właści-
wości mechanicznych 2 mieszanek betonu lekkiego na spe-
cjalnym kruszywie ceramicznym, spiekanym. Wykonano 
dwie mieszanki betonowe o wskaźnikach wodno-cemento-
wych w/c odpowiednio: 0,4 i 0,5 przy wykorzystaniu skład-
ników przyjętych zgodnie z tabelą 1. Mieszanki przygoto-
wano analogicznie, jak w pracy [4].

Tabela 1. Składy mieszanek betonowych

Składnik Mieszanka C1 
[kg/m3]

Mieszanka C2 
[kg/m3]

Cement CEM I 42,5 N 409 419
Kruszywo Certyd (4/9 mm) 775 802

Piasek 682 703
Woda 164 209

Domieszki
BV 18 3,7 3,8

SKY 686 3,7 3,8

W celu zapewnienia wymaganej jakości i jednorodności 
betonu wykonanie mieszanek miało miejsce w przedsię-
biorstwie produkcji mas betonowych za pomocą specjali-
stycznego mieszalnika, zapewniającego jednorodność mie-
szanki. Cechy świeżych mieszanek betonowych określonych 
po transporcie przedstawiono w tabeli 2.

Tabela 2. Cechy świeżych mieszanek

Składnik Mieszanka 
C1

Mieszanka 
C2

konsystencja metodą opadu 
stożka

140 mm 100 mm
150 mm 110 mm

klasa S3 [12] klasa S3 [12]

zawartość powietrza
4,20% 4,30%
4,50% 4,10%

gęstość mieszanki betonowej 1960 kg/m3 1980 kg/m3

Przeprowadzono serię badań w Laboratorium Zakładu 
Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu Instytutu 

Techniki Budowlanej. W badaniach zostały wyznaczone 
następujące parametry: sieczny moduł sprężystości be-
tonu i wytrzymałość na ściskanie kostek betonowych, 
wytrzymałość na rozciąganie osiowe, przy rozłupywaniu 
i przy zginaniu, a w zakresie badań reologicznych, rozwi-
janych w czasie – skurcz betonu i odkształcenia pełzania. 
Średnie współczynniki pełzania wyznaczono po upływie 
1 roku. Wiek betonu jest elementem kluczowym dla jego 
parametrów wytrzymałościowych. Badania doświadczal-
ne rozpoczęły się już w momencie wymieszania betonu. 
Beton został wytworzony w betoniarni za pomocą spe-
cjalistycznego mieszalnika, zapewniającego jednorod-
ność mieszanki. Po zaformowaniu próbek i odpowiedniej 
pielęgnacji w warunkach laboratoryjnych badania zostały 
przeprowadzone zgodnie z odpowiednimi procedurami. 
Zakres badań obejmował oznaczenie właściwości betonu 
wg procedur zgodnych z postanowieniami odpowiednich 
norm [12–18] oraz Instrukcji ITB nr 194/88 [19]:

sieczny moduł sprężystości betonu oznaczono zgod-• 
nie z [13],

wytrzymałość na ściskanie zgodnie z [14],• 
wytrzymałość na rozciąganie osiowe zgodnie z [19],• 
wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu zgod-• 

nie z [15],
wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu zgodnie • 

z [16],
skurcz zgodnie z [17] oraz [18] (na potrzeby oznaczenia • 

odkształceń pełzania według [19]).
Zgodnie z planem badań, badania wytrzymałościowe zo-
stały wykonane po 7 i 14 dniach, a kolejne po 28, 60 i 120 
dniach i po roku. Badania skurczu prowadzono w odstę-
pach czasowych zgodnych z dokumentem odniesienia 
[17] do momentu ustabilizowania się wyników (rys. 4). 
Badania odkształceń pełzania prowadzono na sześciu 
pełzarkach przez 722 dni w przypadku betonu C1 i przez 
716 dni w przypadku betonu C2. Równocześnie badano 
skurcz według [18]. Wykonane badania pozwoliły okre-
ślić wymienione parametry wytrzymałościowe betonów 
na lekkim kruszywie spiekanym. Podstawowe urządzenia 
do badań właściwości mechanicznych betonu przedsta-
wiono na rysunkach 2 i 3. Urządzenie zastosowane do ba-
dań wytrzymałości na rozciąganie osiowe, próbkę po bada-
niu i postacie przełamów próbek pokazano na rysunku 2, 
odpowiednio a, b i c. Urządzenie zastosowane do badań 
modułu sprężystości pokazano na rysunku 3a, a pełzar-
kę na rysunku 3b. Sprzęt do badań jest w pierwszej kla-
sie dokładności.

3. Wyniki badań

3.1. Wyniki badań doraźnych
Wyniki badań doraźnych w zakresie wytrzymałości na ści-
skanie, wytrzymałości na rozciąganie osiowe, wytrzyma-
łości na rozciąganie przy rozłupywaniu, wytrzymałości 
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na rozciąganie przy zginaniu oraz siecznego modułu sprę-
żystości betonu zostały wcześniej przedstawione w pracach 
autorów [9, 10], toteż w obecnej pracy są one omawiane 
we wnioskach jedynie skrótowo.

3.2. Wyniki badań reologicznych
Wyniki badań skurczu betonu
Skurcz mierzono dwiema metodami: normową metodą 
Amslera [17] oraz na próbkach walcowych metodą nor - 
mową [18]. Wyniki badań prowadzonych według [17] obej-
mowały odczyty dokonywane początkowo w odstępach kil-
kudniowych, następnie tygodniowych, miesięcznych i dłuż-
szych. Cały proces badawczy trwał 325 dni od wykonania 
próbek. Wyniki badań rozwoju skurczu betonu podano na ry-
sunku 4. Otrzymane wyniki w zakresie odkształceń skurczo-
wych są znacznie wyższe, niż w cytowanej pracy [4]. Próbki 
betonów oznaczonych C1 i C2 wykazywały zbliżony przyrost 
skurczu w ciągu 58 dni. Ostatecznie w odniesieniu do obu ro-
dzajów betonu lekkiego uzyskano spójne wyniki, przy czym 
skurcz betonu o oznaczeniu C1 okazał się nieznacznie niż-
szy. Wyniki badań porównano do modelu obliczeniowego 

(rys. 4) według normy EC2 [20], uwzględniając współczyn-
nik zwiększający do skurczu wysychania η3 = 1,2.

Wyniki badań pełzania betonu pod wpływem obciążeń 
cyklicznych
Badania pełzania przeprowadzono na próbkach z dwóch 
betonów: C1 i C2. Próbom pełzania poddano 3 próbki be-
tonu C1 i 3 próbki betonu C2. Wyniki badań odkształceń 
pełzania betonu C1 pokazano na rysunkach 5 i 6, a wyni-
ki badań odkształceń pełzania betonu C2 – na rysunkach 7 
i 8. Wyniki pomiarów samych odkształceń pełzania oraz od-
kształceń całkowitych próbek zamieszczono na poniższych 
wykresach (rys. 4–8). Wartości odkształceń pełzania określa 
się jako różnicę odkształceń całkowitych oraz odkształceń 
sprężystych i skurczowych (mierzonych na próbkach walco-
wych metodą normową [18]). Przeprowadzono też analizę 
odkształceń pełzania na podstawie 7. modeli reologicznych, 
a na wykresach zaznaczono wyniki uzyskane przy wykorzy-
staniu modelu dziedziczenia Arutiuniana [21].
Średni końcowy współczynnik pełzania (po okresie 1 roku  
– por. [19]) uzyskany z trzech próbek betonu C1 wyniósł 2,07, 
a w przypadku betonu C2 wyniósł on 1,90. Wyniki w przypad-
ku betonu C2 charakteryzują się pewną dyspersją, co wyni-
kało z pewnej niejednorodności mieszanki C2, na co z kolei 
laboratorium ITB nie miało wpływu. Przewidywane są dal-
sze badania uściślające w tym zakresie.

3.3. Parametryzacja i modelowanie związków 
konstytutywnych
Przeprowadzono analizę odkształceń pełzania przy obciąże-
niach cyklicznych, uwzględniając całkowe prawo dziedziczenia 
[21] i siedem następujących modeli reologicznych [21, 22, 20, 
23, 24] według (1) teorii dziedziczenia ze starzeniem Arutiu-
niana, (2) teorii sprężystego dziedziczenia, (3) teorii starzenia, 
(4) zmodyfikowanej teorii dziedziczenia ze starzeniem Bažan-
ta [22], (5) modelu normowego według EC2 [20], (6) modelu 
normowego według MC 2010 [23] oraz (7) modelu normowe-
go według prEN 1992-1-1:2018 [24]. Wyniki poprawne ilościo-
wo i jakościowe (i dość zbliżone) można dosyć łatwo uzyskać 

Rys. 2. Badanie 
wytrzymałości 
na rozciąganie 
osiowe: a) urządze-
nie zastosowane 
do badań, b) próbka 
po badaniu, 
c) postacie przeła-
mów próbek

Rys. 3. Urządzenie zastosowane do badań modułu sprężystości (a) 
i pełzarka (b)

a)

a) b)

b) c)
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Rys. 4. Wyniki badań 
rozwoju skurczu  
– wartości średnie z 3 
próbek dla betonów 
C1 i C2

Rys. 5. Odkształcenia 
pełzania próbek wyko-
nanych z betonu C1

Rys. 6. Odkształcenia 
całkowite próbek 
wyko nanych  
z betonu C1

na podstawie (uwzględnionego na wykresach) modelu dzie-
dziczenia (1) i modelu (4). Wyniki poprawne jakościowo moż-
na uzyskać na podstawie modeli normowych (5)–(7), z tym, 
że zgodnie z prenormą [24] miary pełzania i skurczu należy 
zaopatrzyć we współczynniki poprawkowe wyznaczane me-
todą najmniejszych kwadratów, co powinno zapewnić zgod-
ność ilościową modeli z wynikami badań. Natomiast modele 
(2) i (3) prowadzą do wyników niepoprawnych jakościowo, 
co dyskwalifikuje je w przypadku obciążeń cyklicznych roz-
patrywanego betonu lekkiego.

4. Podsumowanie

Najnowsze badania przeprowadzone w Laboratorium Kon-
strukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu ITB potwier-
dziły celowość wykorzystania betonu lekkiego na specjal-
nym kruszywie ceramicznym, spiekanym, pochodzącym 
z popiołów, do konstrukcji sprężonych. Przebadano dwa 
typy betonu lekkiego o wskaźniku w/c odpowiednio dla 
receptury C1 równym 0,4 i C2 równym 0,5, które otrzy-
mano dzięki niewielkiej modyfikacji składów mieszanek. 
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Badania te pozwoliły określić parametry wytrzymało-
ściowe tego betonu po 7, 14, 28 i 60 dniach [9, 10]. Wy-
trzymałość na ściskanie omawianego betonu lekkiego 
po 28 dniach wynosiła według badań 57–58 MPa. Zgod-
nie z oczekiwaniami beton o recepturze C1 uzyskał nie-
znacznie wyższą wytrzymałość i niższy skurcz, niż ten o re-
cepturze C2. Uzyskany sieczny moduł sprężystości betonu 
wynoszący po 28 dniach ok. 25 GPa jest wprawdzie nie-
co niższy, niż w przypadku analogicznego betonu zwy-
kłego, ale wpływ tego parametru jest rekompensowany 
poprzez niższy ciężar objętościowy omawianego betonu 
lekkiego. Co więcej, wytrzymałość na rozciąganie osio-
we omawianego betonu lekkiego nie odbiega od war-
tości uzyskiwanych laboratoryjnie w przypadku betonu 
zwykłego klasy C20/25. Wyniki uzyskane w zakresie cech 
doraźnych nie różnią się w sposób istotny od wyników 
przedstawionych w pracy [4], co potwierdzono już w po-
przednich pracach autorów [9, 10].
Istotne różnice dotyczą natomiast cech reologicznych. W za-
kresie badań skurczu otrzymane wartości dla wieku beto-
nu ok. 116 dni są w przypadku obu betonów C1 i C2 pra-
wie dwukrotnie wyższe, niż w cytowanych pracach [3, 4, 7] 
i są one wyższe od wartości właściwych dla betonu zwy-
kłego, co jest zresztą zgodne z p. 11.3.3 normy [20]. W za-
kresie odkształceń pełzania betonu stwierdzono, że średni 

końcowy współczynnik pełzania (po okresie 1 roku) w przy-
padku próbek betonu C1 wyniósł ok. 2,1, a w przypadku 
próbek betonu C2 wyniósł on ok. 1,9. Natomiast dla wie-
ku betonu ok. 116 dni wartości współczynnika pełzania 
w przypadku obu betonów C1 i C2 uzyskano około trzy-
krotnie wyższe, niż w cytowanych pracach [3, 4, 7], jed-
nak nie odbiegają one od wartości właściwych dla betonu 
zwykłego, co jest zgodne z p. 11.3.3 normy [20]. Różnice 
te wynikają z kilku przyczyn, m.in. z odmiennych metodo-
logii badań. Przebieg odkształceń pełzania przy obciąże-
niach cyklicznych poprawnie modeluje teoria dziedziczenia 
ze starzeniem Arutiuniana [21] lub zmodyfikowana według  
Bažanta [22], a w sposób nieco mniej dokładny metody 
normowe [20, 23, 24], przy czym odpowiednie współczyn-
niki poprawkowe powinny być wyznaczane metodą naj-
mniejszych kwadratów [24].
Konieczne jest zastrzeżenie, że wyniki przedstawione w tym 
i w poprzednich artykułach [9, 10] uzyskano w stałych warun-
kach laboratoryjnych. Wbudowany beton narażony na róż-
ne czynniki zewnętrzne może zmienić swoje właściwości, 
zależne od sposobu jego wykonania i układania.

Podziękowania
Autorzy artykułu pragną wyrazić podziękowania za umożliwienie 
realizacji badań w ramach Pracy Naukowej ITB Nr NZK-100.
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pełzania próbek wyko-
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z betonu C2
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Aktualizacja modelu teoretycznego 
Mostu Rędzińskiego na podstawie pomiarów 
konstrukcji, po 10 latach eksploatacji
dr hab. inż. Krzysztof Żółtowski, mgr inż. Mikołaj Binczyk, mgr inż. Przemysław Kalitowski, 
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska

1. Wprowadzenie

Most Rędziński w ciągu Autostradowej Obwodnicy Wrocła-
wia jest najdłuższym w Polsce mostem podwieszonym z cał-
kowicie betonowymi przęsłami sprężonymi [1]. Po 10 latach 
eksploatacji Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
postanowiła w sposób kompleksowy sprawdzić konstrukcję 
mostu, mając na uwadze dalszą, bezpieczną eksploatację. 
W ramach przeprowadzonych prac eksperckich dokonano 
przeglądu konstrukcji [1], pomiarów geodezyjnych niwele-
ty i pylonu oraz dokonano identyfikacji sił w wantach me-
todą wibracyjną [2, 3, 4]. Z powodu ujawnionych w trakcie 
przeglądu zarysowań na ryglu dolnym zamontowano na nim 
światłowodowe czujniki odkształceń [6]. Wykonano również 
szereg obliczeń z wykorzystaniem modeli teoretycznych. 
W trakcie analizy konstrukcji podwieszonych bardzo waż-
nym aspektem jest prawidłowe określenie ciężarów własnych 
przęseł oraz sił napinających wanty. Miarą oceny prawidło-
wości przyjęcia tych parametrów jest geometria przęseł (ni-
weleta). Analiza stanu konstrukcji z wykorzystaniem mode-
lu numerycznego wymaga, aby zdefiniowane ciężary przęseł 
oraz siły napinające wanty odpowiadały rzeczywistym warto-
ściom jakie charakteryzują konstrukcję. Jedynie prawidłowe 
ich określenie i zaimplementowanie do modelu numerycz-
nego pozwala na przeprowadzenie miarodajnych obliczeń 
i analiz MES. W artukule przedstawiono sposób wykonanej 

aktualizacji modelu numerycznego konstrukcji mostu Rędziń-
skiego na podstawie pomiarów konstrukcji wykonanych bez-
pośrednio po zakończeniu i w trakcie budowy, jak i pomia-
rów wykonanych po 10 latach eksploatacji obiektu. W trakcie 
prac eksperckich prowadzono również szereg szczegółowych 
analiz próbujących zidentyfikować przyczyny i ocenić skut-
ki zaistniałych zarysowań rygla dolnego pylonu. Są one opi-
sane w odrębnym artykule, który zamieszczono w materia-
łach konferencji KS2021.

2. Opis konstrukcji

Konstrukcję Mostu Rędzińskiego stanowi betonowy most 
wantowy o rozpiętościach przęseł 50+256+256+50 m  
(rys. 1) w ciągu Autostradowej Obwodnicy Wrocławia (A8). 
W ramach przeprawy poza mostem głównym istnieją rów-
nież lewobrzeżne i prawobrzeżne estakady o długościach 
odpowiednio 610 i 520 m. Przęsła środkowe mostu są pod-
wieszone do pylonu w kształcie litery H, którego wysokość 
wynosi 122 m. Przekrój drogowy składa się z 3 pasów ruchu 
oraz pasa awaryjnego w każdym kierunku. Każda nitka au-
tostrady posiada odrębny pomost skrzynkowy podwieszo-
ny do pylonu za pomocą dwóch płaszczyzn want w ukła-
dzie wachlarzowym. Łącznie do pylonu zbiega się 160 lin w 4 
płaszczyznach. Producentem want była Firma Freyssinet, liny 
składają się ze splotów typu 15.7 [3,7] w liczbie od 24 do 48.

Rys. 1. Schematyczny widok z boku oraz przekrój poprzeczny Mostu Rędzińskiego
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3. Przestrzenny model numeryczny 
konstrukcji mostu Rędzińskiego

W celu przeanalizowania globalnej pracy konstrukcji mostu 
wykonano model numeryczny MES w środowisku SOFiSTiK. 
Wszystkie elementy konstrukcyjne odwzorowano za pomo-
cą dwuwęzłowych elementów skończonych o odpowiednio 
zdefiniowanym przekroju poprzecznym. Wanty mostu zde-
finiowano jako elementy cięgnowe, natomiast geometrię 
przęseł i pylonu odwzorowano za pomocą elementów bel-
kowych. Schemat statyczny modelu zaprezentowano na ry-
sunku 2a, a jego wizualizację na rysunku 2b.
Model globalny analizowano w kilku wariantach w zależno-
ści od wielkości sił napinających w wantach. W celu dalsze-
go odwoływania się do wyników z tych analiz, wariantom 
tym nadano następujące nazwy:

model MES_FREY_2011•  – model globalny konstruk-
cji, w którym zdefiniowano siły napinające wanty uzyska-
ne w fazie 3 naciągu want, zgodnie z raportem z 2011 roku 
przekazanym przez firmę Freyssinet. W modelu tym dodat-
kowo uwzględniono przyrost sił pochodzący od wykonane-
go po naciągu want wyposażenia;

model MES_FREY_2020•  – wynik analiz modelu MES_
FREY_2011, w którym zawarto teoretyczne siły w wantach 
obliczone z uwzględnieniem reologii betonu oraz osiadań 
fundamentu pylonu po 10 latach, w roku 2020. Przyjęto 
standardowe parametry reologiczne;

model MES_KBP_2011•  – model globalny konstrukcji, 
w którym poprzez symulację odwrotną uzyskano siły teore-
tyczne w wantach w roku 2011, bazując na siłach pomierzo-
nych metodą dynamiczną przez zespół ekspercki w 2020 r. oraz 
na pomiarach określających postępujące w czasie deformacje;

model MES_KBP_2020•  – wynik analiz modelu MES_
KBP_2011, w którym zawarto teoretyczne siły w wantach 
obliczone z uwzględnieniem reologii betonu oraz osiadań 
fundamentu pylonu po 10 latach, w roku 2020. Przyjęto 
standardowe parametry reologiczne.
Dodatkowo przeprowadzono walidację modelu numerycz-
nego poprzez porównanie obliczeń ugięć od obciążenia 
próbnego z wartościami w czasie prób. Zgodnie z [8] prób-
ne obciążenia statyczne polegało na realizacji 3 ustawień, 

Tabela 1. Porównanie pomierzonych przemieszczeń Mostu 
Rędzińskiego podczas próbnego obciążenia z wynikami obliczeń 
numerycznych
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S1

0 52,94 58,26 91%
1 52,17 57,92 90%
2 -129,27 -135,90 95%
3 -124,25 -130,70 95%

S2

0 -293,65 -287,14 102%
1 -294,37 -288,60 102%
2 155,05 151,33 102%
3 152,52 151,41 101%

S3

0 -206,73 -207,59 100%
1 -206,71 -207,56 100%
2 72,83 82,35 88%
3 70,35 81,02 87%

Rys. 2. Model przestrzenny Mostu Rędzińskiego: a) schemat statyczny, b) wizualizacja

a) b)

w których udział brało od 12 do 40 pojazdów ciężarowych 
o jednostkowej masie 40 ton każdy. Wartości obliczonych 
ugięć (tab. 1) w porównaniu do wartości pomierzonych 
podczas próbnego obciążenia stanowiły od 87 do 102%, 
a więc uzyskano bardzo dużą zgodność wyników. Dodat-
kowo stwierdzono zgodność częstotliwości drgań swobod-
nych konstrukcji (tab. 2), uzyskanych na podstawie badań 
doświadczalnych [8] oraz analiz teoretycznych (rozwiązania 
problemu własnego modelu MES_KBP). Wykonane spraw-
dzenia potwierdzają słuszność przyjętych sztywności po-
szczególnych elementów modelu numerycznego. Ponad-
to w ogólności analiza modalna uwzględnia zarówno masę, 
jak i sztywność konstrukcji, a więc zgodność częstotliwo-
ści własnych z analizą MES waliduje również wartości i roz-
kład mas w konstrukcji. W przypadku analizowanego mostu 
podwieszonego zmiana masy o ok. 5% nie wpływa istotnie 
na częstotliwości drgań własnych. Dlatego dla uszczegóło-
wienia analizy konieczne było określenie rzeczywistych sił 
napinających w wantach mostu.
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4. Pomiary wykonane w celu aktualizacji 
modelu MES mostu

W ramach prac eksperckich przeprowadzono pomiary geo-
dezyjne oraz pomiary wartości sił w wantach. Pomiary geo-
dezyjne obejmowały geometrię przęseł oraz pylonu. Wyko-
nano pomiar niwelety (przy wewnętrznym krawężniku) oraz 
linii pomiarowej „1 m od krawężnika zewnętrznego” dla obu 
nitek. Pomiary geometrii pylonu polegały na sprawdzeniu 
współrzędnych geodezyjnych 12 punktów pomiarowych 
znajdujących się na pylonie. Następnie wykonano porów-
nanie otrzymanych wyników z geometrią przęseł i pylonu 
pomierzoną w 2011 roku. Po analizie wyników otrzymano 
kształt i wartości deformacji przęseł oraz skrócenia pylonu 
na odcinkach pomiędzy punktami pomiarowymi. Dodat-
kowo przeprowadzono analizę osiadania płyty fundamen-
towej pylonu na podstawie [9] w okresie od 06.07.2011 r. 
do 12.01.2019 r. Sumaryczne osiadania fundamentu w tym 
okresie, w zależności od punktu pomiarowego, wyniosły 
od 52 do 62 mm.
W celu identyfikacji sił w wantach posłużono się metodą 
pośrednią poprzez analizę charakterystyk dynamicznych 

cięgna (metoda wibracyjna). Metoda ta polega na pomiarze 
dynamicznej odpowiedzi cięgna po wzbudzeniu. Następnie 
na podstawie odpowiedzi swobodnej punktu na wancie wy-
znaczane są parametry modalne (częstotliwości drgań wła-
snych). Znając długość cięgna, jego masę oraz częstotliwość 
drgań własnych, za pomocą formuł teoretycznych, możliwe 
jest zidentyfikowanie siły napinającej cięgno [4, 5]. Badania 
dynamiczne wykonano na obiekcie w godzinach nocnych 
pod koniec 2020 roku. W trakcie pomiarów zaobserwowa-
no bardzo mały ruch na obiekcie i stabilne warunki atmos-
feryczne. Temperatura powietrza wahała się od -4 do +3°C. 
Wykorzystano zestaw składający się z czujnika akcelero-
metrycznego podłączonego do wzmacniacza pomiarowe-
go. Zidentyfikowane na podstawie pomiarów siły przedsta-
wiono na rysunku 3.

5. Aktualizacja modelu MES

W celu aktualizacji modelu MES wykonano numeryczną sy-
mulację uwzględniającą etapy budowy oraz procesy reolo-
giczne. Analizowano następujące fazy pracy konstrukcji:

Faza 0 – przęsła spoczywają na podporach tymczasowych, • 
pylon wykonany jest w całości, wyposażenie wykonane jest 
w całości poza warstwą ścieralną nawierzchni;

Faza 1 – naciąg want (wszystkie 160 want w jednym kro-• 
ku obliczeniowym);

Faza 2 – pełzanie betonu – 2 miesiące;• 
Faza 3 – wykonanie warstwy ścieralnej, osiadanie pylo-• 

nu (w okresie od 06.07.2011 do 03.09.2011);
Fazy 4 -14 – efekty reologiczne i osiadanie w 10 przyro-• 

stach czasowych;
Faza użytkowa – obciążenia ruchome mostu.• 

Po przeprowadzeniu obliczeń we wszystkich wyżej wymie-
nionych fazach pracy uzyskano wartości sił wewnętrznych 
oraz naprężeń w elementach konstrukcyjnych. Dodatkowo 
otrzymano również deformacje niwelety, skrócenie pylonu 
oraz siły w wantach. Aktualny stan konstrukcji, odpowiadający 

Tabela 2. Porównanie pomierzonych częstotliwości drgań Mostu 
Rędzińskiego podczas próbnego obciążenia z wynikami obliczeń 
numerycznych

Nr formy 
drgań

Badania
doświadczalne [Hz]

Model globalny 
MES_KBP [Hz]

1 0,25 0,25

2 0,31 0,30

3 0,48 0,48

4 0,48 0,49

5 0,62 0,61

6 0,65 0,64

Rys. 3. Wykres obliczonych 
wartości sił w wantach 
na podstawie pomiarów 
metodą wibracyjną; w legen-
dzie zaznaczono kierunek 
drogi na danej nitce mostu 
oraz płaszczyznę want
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pomiarom wykonanym pod koniec 2019 r. otrzymano jako 
wynik analizy numerycznej dla fazy nr 14. W procesie ka-
libracji modelu MES_KBP_2020 wykonywano niewielkie 
modyfikacje w zakresie ciężaru własnego przęseł podwie-
szonych oraz współczynnika pełzania betonu. Po każdej mo-
dyfikacji dokonywano sprawdzenia obliczonych deformacji 
przęseł oraz skróceń pylonu z wynikami uzyskanymi z po-
miarów w 2020 roku i wprowadzano poprawki. Iteracyjny 

proces pozwolił na uzyskanie zadowalających wyników. Po-
równanie zmian niwelety pomierzonej i obliczonej za po-
mocą modelu MES_KBP przedstawiono na rysunkach 4  
oraz 5. Porównanie skróceń elementów konstrukcyjnych py-
lonu wynikających z pełzania betonu zamieszczono w tabe-
li 3. Zgodność pomierzonych geodezyjnie skróceń pylonu 
z obliczonymi za pomocą modeli numerycznych wynosiła 
od 91 do 103%.

Rys. 4. Porównanie zmiany niwelety 
przy wewnętrznym krawężniku nitki 
prawej Mostu Rędzińskiego w okre-
sie od 2011 do 2020 r.

Rys. 5. Porównanie zmian niwelety 
– 1 m od krawężnika zewnętrznego 
nitki prawej Mostu Rędzińskiego 
w okresie od 2011 do 2020 r.

Tabela 3. Porównanie skróceń pylonu Mostu Rędzińskiego w okresie od 2011 do 2020 r.

Odcinek pylonu ∆dHGeodezja [m] ∆dHMES_FREY [m] ∆dHMES_KBP [m] ∆dHGeodezja/∆dHMES_FREY ∆dHGeodezja/∆dHMES_KBP

Noga
lewa

odcinek 
górny 0,0130 0,0118 0,0119 91% 92%

odcinek 
dolny 0,0310 0,0313 0,0318 101% 103%

Noga 
prawa

odcinek 
górny 0,0125 0,0119 0,0120 95% 96%

odcinek 
dolny 0,0330 0,0335 0,0340 102% 103%

Rys. 6. Porównanie sił z pomiarów 
dokonanych w 2020 r. do sił uzy-
skanych w modelu MES_KBP_2020
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Dokonano również porównania sił w wantach z danych po-
chodzących z różnych okresów i różnych źródeł. Na wstępie, 
aby sprawdzić poprawność obliczonych sił z modelu nume-
rycznego, porównano siły pomierzone dynamicznie w 2020 r. 
z siłami w wantach z modelu (MES_KBP_2020). Porównanie 
przedstawiono na rysunku 6. Wskazuje ono, że siły w mo-
delu MES_KBP_2020 są praktycznie tożsame siłom pomie-
rzonym dynamicznie w 2020 r., tj. różnice są mniejsze niż 
1%. Podobne porównanie przeprowadzono dla sił uzyska-
nych w modelu MES_FREY_2020 (rys. 7). Maksymalne róż-
nice w tym przypadku są mniejsze niż 10%. Przedstawione 
porównania pozwalają na stwierdzenie, iż siły w modelach 
numerycznych w fazie nr 14 odpowiadają siłom panującym 
w wantach w realnej konstrukcji.

Wykonana kalibracja i sprawdzenie poprawności jej wyko-
nania poprzez przedstawione porównania pozwoliły na uzy-
skanie modeli numerycznych konstrukcji Mostu Rędzińskie-
go, które w precyzyjny sposób odzwierciedlają rzeczywistą 
konstrukcję. Analiza skalibrowanych modeli MES pozwo-
liła na uzyskanie wartości zmian sił w wantach w trakcie 
10-letniego okresu eksploatacji. Zmiany sił dla dwóch roz-
patrywanych modeli zaprezentowano na rysunkach 8 i 9. 
Niezależnie od modelu największe spadki sił napinających 
zaobserwowano w wantach znajdujących się najbliżej py-
lonu (najkrótsze wanty). Zmniejszenie siły w tych wantach 
wynosiło od 16 do 17%. Jest to znacząca wartość, która zde-
cydowanie wpływa na wartość reakcji podporowych prze-
kazywanych z przęsła na rygiel dolny pylonu.

Rys. 7. Porównanie sił z pomia-
rów dokonanych w 2020 r. 
do sił uzyskanych w modelu MES_
FREY_2020

Rys. 8. Zmiana sił w wantach 
jako stosunek sił z modelu 
MES_FREY_2020 do sił z modelu 
MES_FREY_2011

Rys. 9. Zmiana sił w wantach 
jako stosunek sił z modelu 
MES_KBP_2020 do sił z modelu 
MES_KBP_2011
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6. Podsumowanie

Przedstawiony proces kalibracji modeli numerycznych Mo-
stu Rędzińskiego pozwolił na uzyskanie modeli, w których 
wartości sił w wantach oraz deformacje przęseł i pylonu są 
zgodne z wartościami pomierzonymi na rzeczywistej kon-
strukcji. Można stwierdzić, że otrzymano „wirtualnego bliź-
niaka” Mostu Rędzińskiego. Modele posłużyły do później-
szej analizy dotyczącej sprawdzenia wytężenia głównych 
elementów konstrukcyjnych. Dzięki sporządzonym mode-
lom MES możliwe było także określenie sił przekazywanych 
przez wanty na pylon oraz przez przęsła na rygiel dolny py-
lonu. Walidacja modeli MES znacząco zwiększyła wiarygod-
ność otrzymanych wyników.
Wykonane pomiary mostu będą stanowiły również podsta-
wę do oceny konstrukcji w przyszłości. W szczególności po-
mierzone charakterystyki dynamiczne want mogą stanowić 
wartości porównawcze do identyfikacji zmian sił napinają-
cych. Przy wykorzystaniu zastosowanych danych wyjścio-
wych w obliczeniach, takich jak długość wanty i jej masa, 
błędy powstałe przy ich określeniu nie będą miały wpływu 
na rejestrację zmiany sił w wantach.
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Ocena nośności konstrukcji pylonu 
Mostu Rędzińskiego po 10 latach eksploatacji. 
Propozycje działań utrzymaniowych
dr hab. inż. Krzysztof Żółtowski, mgr inż. Mikołaj Binczyk, mgr inż. Przemysław Kalitowski, 
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska

1. Wprowadzenie

Most Rędziński we Wrocławiu jest mostem podwieszonym 
o najdłuższym w Polsce w pełni betonowym przęśle. Po kil-
ku latach eksploatacji zauważono szereg zarysowań na ry-
glu (rys. 1).
Była to bezpośrednia przyczyna wykonania przeglądu i sze-
regu badań eksperckich konstrukcji po 10 latach eksploata-
cji [1]. Kluczowym elementem każdego mostu podwieszo-
nego jest pylon. Niemal wszystkie obciążenia pojawiające się 

na pomoście są przekazywane na niego za pośrednictwem 
lin podwieszenia. Konstrukcja pylonu Mostu Rędzińskiego 
złożona jest z dwóch nóg pochylonych do środka i załama-
nych w dolnej części ku środkowi. Rygiel łączący punkty za-
łamania nóg pylonu jest silnie sprężonym elementem beto-
nowym, który przenosi siłę rozporową z nóg oraz obciążenia 
z opartego na nim pomostu. W trakcie ekspertyzy potwier-
dzono istnienie zarysowań na tym elemencie konstrukcyj-
nym. Z uwagi na zasadniczą rolę rygla w konstrukcji mostu 
(jego rozerwanie nieodzownie prowadziłoby do katastrofy 
budowlanej) przeprowadzono szereg szczegółowych ana-
liz próbujących zidentyfikować przyczyny i ocenić skutki za-
istniałych zarysowań. W pracy zaprezentowano wyniki anali-
zy tego elementu konstrukcyjnego. Analiza globalna przęsła 
mostu, związana z identyfikacją sił w wantach i z określeniem 
wpływu czynników reologicznych, jest przedmiotem innego 
artykułu, również przedstawionego na konferencji Konstruk-
cje Sprężone 2022.

2. Opis konstrukcji

Rozważana struktura to całkowicie betonowy most wan-
towy o konstrukcji symetrycznej i rozpiętościach przęseł 
50+256+256+50 m (rys. 2). Całość jest podwieszona do py-
lonu w kształcie litery H o wysokości 122 m. W przekroju 
poprzecznym most składa się z dwóch rozdzielonych po-
mostów o konstrukcji skrzynkowej. Pomosty podwieszone 
są do pylonu za pomocą w sumie 160 lin firmy Freyssinet, 
składających się z 24 do 48 splotów typu 15.7 [2, 3]. Pylon 
wykonano z betonu klasy B60.
W ramach prac eksperckich dokonano przeglądu konstruk-
cji, pomiarów geodezyjnych niwelety oraz identyfikacji sił 
w wantach metodą wibracyjną [4, 5]. Na ryglu dolnym za-
montowano światłowodowe czujniki odkształceń [6]. Na pod-
stawie otrzymanych danych wykonano także szereg obli-
czeń na modelach teoretycznych. Pierwszym z modeli był 
globalny model prętowy konstrukcji przęseł i pylonu (przed-
stawiony w innym artykule). Drugi model, ograniczony wy-
łącznie do pylonu, w szczegółowy sposób opisywał pracę 
dolnej części, obejmującej okolice rygla.

Rys. 1. Fragment pylonu Mostu Rędzińskiego w obrębie połączenia 
z dolnym ryglem; stan z 11.08.2011 (a) i 07.07.2020 (b)

a)

b)
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3. Model numeryczny pylonu

Model globalny przęseł i pylonu (model prętowy) niewystar-
czająco dokładnie odzwierciedlał zachowanie się rygla pylo-
nu. Wynika to ze zróżnicowanej geometrii rygla, sposobu po-
łączenia z pylonem oraz obiektywnych ograniczeń modelu 
belkowego. Z tego względu na potrzeby wyznaczenia miaro-
dajnych naprężeń w obrębie rygla dolnego pylonu stworzo-
no szczegółowy model numeryczny MES. Wizualizację i sche-
mat statyczny modelu przedstawiono na rysunku 3. Od płyty 
fundamentu do poziomu 8 m powyżej załamania nóg pylo-
nu model wykonano z czterowęzłowych elementów tarczo-
wych. Pozostałą część pylonu odwzorowano za pomocą ele-
mentów belkowych, przystających do modelu globalnego 
mostu. Dopełniony w ten sposób model pozwala zachować 

sztywność konstrukcji pylonu jako całości i jednocześnie uprosz-
cza obciążanie modelu wycinkowego. Model posłużył zbada-
niu zachowania konstrukcji jedynie w płaszczyźnie pylonu.
Model szczegółowy został obciążony siłami w miejscach za-
mocowania want i reakcjami z przęseł pozyskanymi z mode-
lu globalnego konstrukcji. Dodano sprężenie rygla w postaci 
obciążenia (czerwone linie na rysunku 3) zgodnie z doku-
mentacją [3]. Przekrój rygla w pobliżu jego środka rozpiętości 
oraz oznaczenia kabli sprężających pokazano na rysunku 4. 
W przypadku konstrukcji mostowej wykonywanej etapami 
obliczenia statyczne muszą uwzględniać istotne fazy mon-
tażowe. W ten sposób sumowane są przyrosty naprężeń do-
dawane na kolejnych etapach budowy. Obliczenia podzie-
lono na następujące 4 główne fazy obliczeniowe:

faza 1: Budowa konstrukcji pylonu do rzędnej ok. 20 m • 
powyżej płyty fundamentowej i sprężenie kabli KR3.1, KR 2.3 
i KR 1.3 (czerwone linie ciągłe na rys. 4),

faza 2: Budowa konstrukcji pylonu do poziomu najkrót-• 
szych want w pylonie i sprężenie kabli KR1.1, KR 1.2 i KR 2.1 
i KR 2.2 (niebieskie linie przerywane na rys. 4),

faza 3: Obciążenie modelu siłami pochodzącymi od na-• 
stępujących, pozostałych obciążeń stałych: ciężaru przęseł 

Rys. 2. Schemat Mostu Rędzińskiego we Wrocławiu

a)

Rys. 3. Model płaski pylonu Mostu Rędzińskiego: a) schemat sta-
tyczny i wizualizacja, b) model rygla dolnego z pokazaną trasą kabli 
sprężających

b)

c)

Rys. 4. Rozmieszczenie kabli sprężających w przekroju poprzecz-
nym rygla dolnego pylonu; czerwone, ciągłe prostokąty: napięte 
w fazie 1; niebieski, przerywany prostokąt: napięte w fazie 2
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i wyposażenia, budowy pozostałej 
części pylonu (uwzględniono jako 
obciążenie), osiadania podpór, re-
ologii betonu,

faza 4: Obciążenia ruchome.• 
Deformację i stan konstrukcji w po-
szczególnych fazach 1, 2 i 3 poka-
zano na rysunku 5.
Faza 3 odpowiada stanowi bezużyt-
kowemu pracy konstrukcji. Obciążenia w tej fazie przyjęto 
w 4 wariantach. Warianty różnią się przede wszystkim roz-
kładem reakcji podporowych działających na rygiel dolny. 
Istnieje szereg niepewności, które wpływają na brak możli-
wości dokładnego określenia rozkładu reakcji na wewnętrz-
ne i zewnętrzne łożysko danego dźwigara mostu podwieszo-
nego. Związane są one m.in. z kolejnością wykonywanych 
prac, etapowaniem sprężenia rygla, podparciem technolo-
gicznym rygla w trakcie prac czy lewarowaniem przęseł przy 
montażu docelowych łożysk. Na podstawie analiz modelu 
globalnego uzyskano 4 rozkłady obejmujące możliwe sta-
ny: od maksymalnego obciążenia na łożyskach zewnętrz-
nych, przez równe siły reakcji, po maksymalne dociążenie 
łożysk wewnętrznych.
W fazie 4 dodano obciążenia ruchome odwzorowując 
stan użytkowy. Obciążenie ruchome przyjęto zgodnie  
z PN-85/S-10030 jak dla klasy A, o wartościach charaktery-
stycznych. Pojazd K przyjęto po jednym na każdej z dwóch 
nitek obiektu. Lokalizację obciążenia ruchomego dobrano 
tak, żeby uzyskać maksymalną sumaryczną reakcję na rygiel. 
Siły od obciążeń ruchomych dodano do czterech wspomnia-
nych wariantów reakcji stanu bezużytkowego.
Uznano, że dodatkowym niekorzystnym czynnikiem, któ-
ry miał szansę wystąpić, jest utrata lub zaniżenie wstępnej 
siły sprężającej. W normie PN-EN 1992-1-1 [7,8] p. 5.10.9 dla 
wyznaczenia efektów sprężenia w stanie granicznym użyt-
kowalności przyjęto współczynnik zmniejszający charak-
terystyczną siłę sprężającą. Zmniejsza on wartość siły sprę-
żającej w kablobetonie do 90% dla kabli z przyczepnością 
i 95% dla kabli bez przyczepności. Zarówno dla stanu bez-
użytkowego, jak i użytkowego, w czterech wariantach każ-
dy, wyznaczono naprężenia również przy obniżonej o 10% 
całkowitej sile sprężającej we wszystkich kablach.

4. Rezultaty analiz numerycznych

Wybrane rezultaty w postaci krzyży naprężeń głównych dla 
ekstremalnych rozkładów reakcji z przęsła w fazie użytkowej 

oraz dla wartości 100% i 90% projektowanej siły sprężającej 
przedstawiono na rysunku 6. Rezultaty pokazano dla poło-
wy rygla z uwagi na niemal symetryczny charakter pracy py-
lonu. Wartości odfiltrowano, pozostawiając jedynie miejsca 
rozciągane w betonie o naprężeniach większych niż 0,1 MPa. 
Na ryglu zaznaczono również reakcje przekazywane na ło-
żyska (w kN) w danej fazie i wariancie rozkładu reakcji. Wy-
niki wskazują na znaczną różnicę w rozkładach naprężeń 
w zależności od przyjętego rozkładu reakcji. W wariancie 1 
(ekstremalne reakcje zewnętrzne) wskutek obciążeń i sprę-
żenia, rygiel jest rozciągany niemal równomiernie, z tenden-
cją do rozciągania we włóknach górnych. Z kolei w wariancie 
4 (ekstremalne reakcje wewnętrzne) głównie rozciągane są 
włókna dolne. We wszystkich wariantach obciążenia rygla 
z przęseł analiza wskazuje na rozciągania w betonie. Niestety 
zgodnie z dokumentacją budowy beton rygla uległ poryso-
waniu skurczowemu po zabetonowaniu. Tym samym stracił 
swoje własności wytrzymałościowe przy rozciąganiu.

5. Propozycja działań utrzymaniowych

Rygiel pylonu jest bardzo odpowiedzialnym elementem 
konstrukcji. Jego potencjalne uszkodzenie zagraża wprost 
bezpieczeństwu całej konstrukcji podwieszonej. W trakcie 
przeglądu zauważono liczne zarysowania sprężonej kon-
strukcji rygla. Rozpatrując projektowane działania utrzy-
maniowe, na wstępie zdefiniowano dwie funkcje pełnio-
ne przez rygiel. Funkcja pierwsza to przejmowanie rozporu 
z nóg pylonu. Funkcja druga to podparcie przęseł w stre-
fie pylonu. Obie funkcje generują naprężenia rozciągające 
w ryglu i narzucają wymóg jego sprężenia. Obecnie po 10 
latach i uwzględnieniu reologii oraz osiadania podpór za-
uważono, że sprężenie wprowadzone w rygiel nie spełnia 
w 100% swojej funkcji. Należy podkreślić, że nie stwierdzo-
no obecnie zagrożenia bezpieczeństwa konstrukcji. Nie-
miej jednak ze względu na występujące zarysowanie kon-
strukcji sprężonej stwierdzono, że zagrożona jest trwałość 
obiektu, z uwagi na potencjalną korozję kabli sprężających. 

a) b) c)Rys. 5. Rozpatrywane fazy pracy kon-
strukcji pylonu: a) faza 1, b) faza 2, 
c) faza 3 wraz z zaznaczonymi siłami 
zewnętrznymi uzyskanymi z modelu 
globalnego; skala deformacji: 200:1
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W istniejących warunkach zagrożenie jest realne, a degra-
dacja całkiem prawdopodobna przy braku działań napraw-
czych. Rygiel pylonu znajduje się w klasie ekspozycji XF4 we-
dług PN-EN 206:2014. Założono więc, że działania naprawcze 
powinny być ukierunkowane na zapewnienie pełnego sprę-
żenia rygla i zabezpieczenie jego powierzchni przed działa-
niem wody deszczowej i wody z jezdni.
Na początku rozważono poprawę pracy rygla poprzez zwięk-
szenie siły naciągu w najkrótszych wantach przy pylonie. Ta-
kie działanie zmniejsza obciążenia pionowe rygla pocho-
dzące od przęseł, co intuicyjnie powinno obniżyć wytężenie 
rygla. Jednakże rygiel jest elementem, który pracuje w zło-
żonym stanie obciążeń: rozciąganie i zginanie od nóg py-
lonu, zginanie od reakcji z przęseł oraz zginanie i ściskanie 

od sprężenia. Z tego względu wykonano analizę wpływu 
naciągu want na naprężenia w ryglu. Po pierwsze określo-
no, że na wartość obciążenia pionowego rygla mają istot-
ny wpływ jedynie siły naciągu w trzech pierwszych zesta-
wach want od strony pylonu, z czego wanty najbliższe rygla 
mają znaczenie decydujące. W modelu globalnym przyję-
to naciąg 8 najkrótszych want do wartości ok. 50% siły zry-
wającej w fazie użytkowej mostu, dla obciążeń charaktery-
stycznych. Siły wynikowe wprowadzono do modelu rygla, 
a przykładowe wyniki obliczeń pokazano na rysunku 7.
Rezultaty (rys. 7) pozwoliły stwierdzić, że samodzielne nacią-
gnięcie want nie rozwiązuje problemu występowania naprę-
żeń rozciągających w ryglu dolnym. W zasadzie niezależnie 
od wariantu rozkładu reakcji, ich sumaryczne zmniejszenie 

a)

c) d)

b)

Rys. 6. Naprężenia główne na kierunku I i II – tylko rozciąganie – stan użytkowy: a) wariant 1 rozkładu reakcji – sprężenie 100%, b) wariant 
4 rozkładu reakcji – sprężenie 100%, c) wariant 1 rozkładu reakcji – sprężenie 90%, d) wariant 4 rozkładu reakcji – sprężenie 90% [MPa]
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wskutek naciągu want powoduje rozciąganie rygla po jego 
górnej stronie. Obliczenia wskazały, że w wielu wariantach 
ogólny stan wytężenia rygla pogorszy się przy samodziel-
nym napięciu want.
Wnioski wynikające z analizy rezultatów pracy rygla po sa-
modzielnym, dodatkowym naciągnięciu want nasunęły dru-
gą koncepcję poprawy sytuacji w postaci zwiększenia siły 
naciągu w wantach i jednoczesnego doprężenia rygla. Za-
łożono sprężenie prostoliniowe o całkowitej sile nacią-
gu odpowiadającej 10 kablom 31-splotowym – takim sa-
mym, jakie zastosowano w istniejącym sprężeniu rygla. 

Sumaryczna siła nominalna dodatkowego naciągu wynio- 
sła ΔF = 10 · 6487 = 64 870 kN. Założono sprężenie kablami 
prostymi, bezprzyczepnościowymi. W analizach numerycz-
nych sprawdzono dwa warianty dodatkowego sprężenia róż-
niące się lokalizacją jego zakotwień. W pierwszym warian-
cie kabel wypadkowy dodatkowego sprężenia pokrywa się 
z osią geometryczną rygla (1,25 m od spodu rygla). W dru-
gim wariancie kabel wypadkowy dodatkowego sprężenia 
znajduje się 0,5 m poniżej poziomu rygla.
W toku obliczeń iteracyjnych dobrano siłę napinającą w wan-
tach, która dla różnych wariantów rozkładu reakcji gwarantuje 

Rys. 7. Stan naprężeń w ryglu po zwiększeniu naciągu najkrótszych want. Naprężenia główne kierunek I i II – wariant rozkładu reakcji 
pośredni – tylko rozciąganie – sprężenie 90%: a) stan bezużytkowy, b) stan użytkowy [MPa]

a)

a)

b)

b)

Rys. 8. Stan naprężeń w ryglu po zwiększeniu naciągu najkrótszych want i doprężeniu rygla. Naprężenia główne na kierunku I i II – tylko 
rozciąganie – stan użytkowy – sprężenie bazowe 90%: a) sprężenie w osi rygla, wariant reakcji 4, b) sprężenie poniżej rygla, wariant 
reakcji 4 [MPa]
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najbardziej równy rozkład naprężeń ściskających w przekro-
ju środkowym rygla. Zgodnie z wcześniejszymi wnioska-
mi zauważono, że napięcie najkrótszych want nie powo-
duje dużej zmiany sił w wantach sąsiednich. Podwojenie 
siły naciągu w najkrótszych wantach zmniejszyło naciąg 
kolejnych want o mniej niż 5%. Wybrane rezultaty w fazie 
użytkowej dla naciągu najkrótszych want i dwóch warian-
tów dodatkowego sprężenia przedstawiono na rysunku 8. 
Analiza wyników po jednoczesnym naciągu najkrótszych 
want i sprężeniu dodatkowym pozwala wyciągnąć nastę-
pujące wnioski:

oba warianty sprężenia siłą • ΔF = 64 870 kN, połączone z na-
ciągiem najkrótszych want pozwoliły na uzyskanie pełnego 
sprężenia rygla, niezależnie od wariantu rozkładu reakcji;

niestety nie udało się wyeliminować rozciągania z trój-• 
kątnych obszarów w połączeniu rygla z nogami pylonu. Są 
to elementy dobetonowane po pierwotnym sprężeniu i pra-
cują w II fazie żelbetu;

sprężenie usytuowane w osi rygla jest efektywniejsze • 
od sprężenia poniżej rygla. Dodatkowa siła normalna w ryglu 
przy sprężeniu wariantem osiowym wynosi ok. 42 400 kN, 
a w wariancie poniżej rygla 31 500 kN. Większa efektywność 
sprężenia w osi objawia się większym i bardziej równomier-
nym ściskaniem rygla;

sprężenie prostoliniowe rygla niezależnie od położe-• 
nia względem rygla (w racjonalnych granicach) powodu-
je większe ściskanie górnych włókien rygla niż dolnych. 
Z tego względu odciążenie rygla przez naciąg najkrót-
szych want (zwiększa naprężenia rozciągające górą), przy 
jednoczesnym doprężeniu rygla, pozwala uzyskać najlep-
szy rezultat.

5. Podsumowanie

W trakcie badań po 10 latach eksploatacji Mostu Rędziń-
skiego stwierdzono, że jedynym budzącym niepokój ele-
mentem konstrukcji obiektu jest rygiel dolny pylonu. Jego 
rola dla bezpieczeństwa i trwałości konstrukcji jest funda-
mentalna. Każde zagrożenie związane z nośnością i stanem 
technicznym tego elementu powinno być gruntownie anali-
zowane, ponieważ potencjalna awaria rygla przekreśla funk-
cjonalność całego mostu.
Obecnie występujące zarysowania betonu na konstrukcji 
rygla świadczą o lokalnie niewystarczającej sile sprężają-
cej. Autorom nie udało się ustalić, kiedy pojawiły się rysy. 
Fakt ich wystąpienia można łączyć z efektami reologiczny-
mi konstrukcji. Trudno też jest obiektywnie określić wpływ 
fazowania sprężania rygla na stan obecny. Dodatkowym 
niekorzystnym elementem są informacje dotyczące wie-
lu rys skurczowych ujawnionych tuż po zabetonowaniu. 
Niezależnie od występujących niewiadomych zarysowanie 
rygla ujawniło się w analizach teoretycznych, pomiarach 
światłowodowych i oględzinach konstrukcji. Jak widać, ge-
neza rys jest trudna do określenia, można przypuszczać, 

że rysy wywołane są głównie interakcją rozciągania po-
chodzącego od rozporu pylonu, krzywoliniowego spręże-
nia i ciężaru opierających się na ryglu przęseł. Ta interak-
cja nie pozwala na proste działanie utrzymaniowe przez 
zmniejszenie reakcji od przęseł (mocniejsze napięcie naj-
krótszych want), ponieważ efektem jest zarysowanie rygla 
górą w wyniku działania istniejącego sprężenia. Z kolei po-
zostawienie obecnych obciążeń na ryglu może generować 
zarysowania dołem.
Biorąc jednak pod uwagę znaczenie konstrukcji rygla w pra-
cy całego mostu, nie można zostawić problemu bez dzia-
łań naprawczych. Rygiel pracuje w agresywnym środowi-
sku wodnym szczególnie w okresach zimowych. W takim 
wypadku rysy wywołują realne zagrożenie korozyjne dla 
stali splotów sprężających. Ponadto stwierdzono, że rysy 
nie pojawiły się w początkowym okresie życia mostu. Dla-
tego fakt ich wystąpienia można tłumaczyć spadkiem/redy-
strybucją siły sprężającej w czasie. Takie zjawiska są opisa-
ne w literaturze i dają się w prosty sposób przewidzieć dla 
standardowych konstrukcji zginanych [9, 10]. W przypad-
ku pylonu Mostu Rędzińskiego problem jest bardzo trud-
ny do oszacowania z uwagi na złożone i zmienne w czasie 
stany naprężeń w konstrukcji, która jednocześnie podle-
ga rozciąganiu i znakozmiennemu zginaniu. Wykazano, 
że połączenie odciążenia rygla z jednoczesnym jego do-
prężeniem pozwala na redukcję naprężeń rozciągających 
do zera. Takie działanie naprawcze byłoby wysoce korzyst-
ne dla trwałości rygla.
Należy nadmienić, że pomimo zarysowań konstrukcja ry-
gla spełnia swoją funkcję. Poziom sprężenia jest globalnie 
wystarczający i obecny stan techniczny nie zagraża bezpie-
czeństwu mostu.
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Kondycja dachu katowickiego Spodka w świetle 
aktualnych pomiarów sił w dźwigarach linowo-prętowych
dr hab. inż. Rafał Szydłowski, prof. uczelni, mgr inż. Barbara Łabuzek, Politechnika Krakowska

1. Wprowadzenie

Budowę odważnego na owe czasy obiektu, jakim jest Hala 
Widowiskowo-Sportowa Spodek w Katowicach, rozpoczęto 
w 1964 roku i trwała ona przez 5 lat. Realizacja została poprze-
dzona konkursem. Pierwszą nagrodę w konkursie otrzymał 
projekt Biura Studiów i Projektów Typowych Budownictwa 
Przemysłowego w Warszawie, którego architekturę inspiro-
waną kształtem dachu Supersamu przy ulicy Puławskiej 2 
w Warszawie opracowali Maciej Gin-
towt i Maciej Krasiński, a konstruk-
cję Wacław Zalewski. Zaproponowa-
no bryłę hali w kształcie latającego 
Spodka. Zwycięski projekt nie miał 
swojego odpowiednika w budow-
nictwie światowym. W pierwszym 
zamyśle halę planowano wznieść 
na przedmieściach Katowic, jednak 
ze względu na jej niepowtarzalną for-
mę lokalizację zmieniono, sytuując 
ją w samym centrum Katowic.
Uroczyste otwarcie hali odbyło się 8 
maja 1971 roku. Ze względu na inno-
wacyjność projektu konstrukcji od-
danie obiektu do użytkowania po-
przedzono próbą obciążenia dachu. 
Do próbnego obciążenia zaproszo-
no 4000 żołnierzy, którzy obciążając 
konstrukcję dynamicznie poprzez 
skakanie i tupanie potwierdzili po-
prawność założeń przyjętych na eta-
pie projektowania. Przez lata hala 
pełniła różnorakie funkcje. Odbyło 
się w niej między innymi spotkanie 
polskiej młodzieży z Fidelem Castro, 
liczne koncerty znanych gwiazd pol-
skich i światowych, wydarzenia spor-
towe i seanse kinowe. Pierwszym 

wydarzeniem, które najbardziej rozsławiło obiekt w kształ-
cie ufo, był jednak pokaz Fiata 126p podczas Wielkiej Wy-
stawy Samochodów w 1972 roku.

2. Konstrukcja obiektu i dachu wiszącego

Zmiana lokalizacji hali znacząco wpłynęła na jej układ kon-
strukcyjny. Największą trudnością, jaka stanęła przed zespo-
łem projektowym, było dostosowanie konstrukcji do trudnego 

Rys. 1. Schemat konstrukcji hali (a), 
budowa dźwigara linowo-prętowego 
(b), widok dźwigarów w kondygnacji 
technicznej (c)

a)

b)

c)
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terenu, który wybrano na budowę hali Spodka. Wybrano te-
ren, na którym występowały liczne szkody górnicze po zakoń-
czonej już eksploatacji węgla. Dodatkowym utrudnieniem 
okazał się grunt, który był bardzo zróżnicowany i nierówno-
miernie uwarstwiony. Wyżej opisane trudności przyczyni-
ły się do ewolucji projektu i ostatecznie zrealizowano jego 
czwartą koncepcję. Schemat zrealizowanej konstrukcji po-
kazano na rysunku 1, a dokładny przebieg etapów projek-
towych opisano w [1]. W finalnej wersji projektu konstrukcję 
o kształcie spodka oparto na sprężonym pierścieniu funda-
mentowym, który wsparto na pochylonych słupach składa-
jących się z dwóch części: górnych słupów krzyżakowych 
i dolnych wahaczy, które w poziomie terenu połączone są 
pierścieniem pośrednim.
Konstrukcję dachu hali pokazano w przekroju budynku 
na rysunku 1a i w rzucie na rysunku 2. Konstrukcję wspor-
czą dachu stanowi 120 wspornikowych słupów kratowych 
połączonych na górze stalowym pierścieniem o przekro-
ju skrzynkowym (stalowy pierścień zewnętrzny). Na pier-
ścieniu zewnętrznym rozpięto konstrukcję dachu złożoną 
ze 120 linowo-prętowych kratownic połączonych w środku 
pierścieniem wewnętrznym o budowie kratowej. Na pier-
ścieniu wewnętrznym wsparto stalową konstrukcję kopu-
ły o średnicy 32,0 m i wysokości 16,0 m. Kopułę tworzy 40 
południkowych żeber kratownicowych, dodatkowo skrato-
wanych obwodowo.
Dźwigar linowo-prętowy o rozpiętości 36,0 m zaprojekto-
wano w formie płaskiej kratownicy (rys. 1b), w której pas 
górny i dolny oraz krzyżulce wykonane są z lin, natomiast 
geometria kratownicy utrzymana jest przez stalowe słupki 
główne i słupki tłumiące. Pas górny jest równocześnie kon-
strukcją dachu, a pas dolny konstrukcją stropu podwieszone-
go, na którym zlokalizowano liczne urządzenia mechanicz-
ne i instalacje – wentylacyjną i elektryczną. Dźwigar linowy 
tworzy 12 lin nośnych (wiązek). 4 liny zbudowane są z 9 dru-
tów Ф5 mm, a 8 lin zbudowanych jest z 18 drutów Ф5 mm. 
Budowę liny 18Ф5 mm pokazano na rysunku 3b. Druty roz-
mieszczono w 3 warstwach i w 3 rządach pionowych. Łączna 
liczba drutów Ф5 mm w dźwigarze wynosi 180. Rozmiesz-
czenie lin w poszczególnych cięgnach dźwigara pokazano 
na rysunku 1b. W cięgnach nośnych umieszczono odpowied-
nio: 2 liny 18Ф5 mm w cięgnie 1, 2 liny 18Ф5 mm + dwie 
liny 9Ф5 mm w cięgnie 2 oraz 4 liny 18Ф5 mm w cięgnie 3. 
W cięgnie usztywniającym umieszczono 2 liny 9Ф5 mm. 
Liny kotwione są w zakotwie-
niach biernych na pierścieniu 
wewnętrznym i w zakotwie-
niach czynnych na pierścieniu 
zewnętrznym, po 9 drutów 

w zakotwieniu. Lina 18Ф5 mm jest więc rozwidlona i ko-
twiona z każdej strony w 2 zakotwieniach. Na każdym koń-
cu dźwigara zainstalowano łącznie 20 zakotwień. Wiązki lin 
przebiegające w pasach górnych i dolnych oraz krzyżulcach 
są obudowane blachą ocynkowaną, tworząc szczelne rynny 
o przekroju prostokątnym (rys. 1c). Rynny w celu zabezpie-
czenia stalowych lin zostały wypełnione kompozycją bitu-
miczną. W analogiczny sposób zabezpieczono zakotwienia 
bierne. Konstrukcję głowicy zakotwienia czynnego wypeł-
niono betonem żywicznym.
System zakotwień i naciągu lin został opracowany przez In-
stytut Materiałów i Konstrukcji Budowlanych Politechniki Kra-
kowskiej [2]. W laboratorium PK zaprojektowano, wykonano 
badania i opracowano technologię produkcji systemu zako-
twień gwintowanych z kotwieniem drutów za pomocą głó-
wek. Wykonano 4800 zakotwień oraz 48000 główek. Widok 
zakotwienia pokazano na rysunku 3a. Zakotwienia czynne 
tak zaprojektowano, aby umożliwiły wstępny naciąg oraz 
pomiar i regulację siły w linach w poszczególnych fazach 
montażu przekrycia hali. Dwudzielne zakotwienie zbudo-
wane jest z gwintowanego trzpienia oraz nakrętki z gwin-
tem M38. Do wykonania zakotwień użyto stali narzędziowej  

Rys. 2. Rzut dachu z zaznaczaniem dźwigarów podlegających 
kontroli siły

Rys. 3. Widok dwudzielnego zako-
twienia gwintowanego (a), widok 
wiązki 18Ф5 mm (b) [2]

a) b)
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55 (obecnie C55). Na etapie przy-
gotowań przeprowadzono ba-
dania zakotwień obciążając liny 
do zerwania oraz dodatkowo wy-
konując testy zmęczeniowe

3. Realizacja dachu i pomiary sił 
w trakcie realizacji

Dźwigary linowe prefabrykowano na placu budowy, na któ-
rym wydzielono stanowiska do poszczególnych etapów 
prac. Pierwszym etapem było prostowanie strun i formo-
wanie lin. Wyprostowane liny przycinano na odpowiednią 
długość, a następnie przeciągano w celu poprawy parame-
trów wytrzymałościowych. Ostatnim etapem prefabrykacji 
było formowanie dźwigarów, które jako kompletne monto-
wano w konstrukcji. Po montażu wszystkich 120 dźwigarów 
równocześnie napinano liny w 3 dźwigarach rozmieszczo-
nych co 120°. Pierwsze napinano liny usztywniające 9Ф5 mm 
do siły 7,5 T, a po nich jednocześnie liny nośne.
Montaż konstrukcji dachu miał charakter wieloetapowy, 
co wywoływało wielokrotną zmianę sił w linach. Po wyko-
naniu 99 dźwigarów zdemontowano montażowe podpory 
pierścienia zewnętrznego. Miało to istotny wpływ na war-
tości sił w zamontowanych już dźwigarach. Konieczne było 
wykonanie pomiaru przyrostów sił, aby móc wprowadzić ko-
rektę sił w montowanych później dźwigarach.
Pomiary siły kotwiącej w wybranych dźwigarach lino-
wych przeprowadzono w 7 kolejnych fazach obciążenia. 
Istotne znaczenie dla otrzymania jednolitej połaci dacho-
wej miało uzyskanie w linach usztywniających dźwigara 
jednakowej siły równej 7,5 T. W tym celu, po zamontowa-
niu wszystkich 120 dźwigarów, przeprowadzono pomiar 
i regulację siły do tej wartości. Wyniki pomiarów pokaza-
no na rysunku 4. Linia łamana przedstawia siłę zarejestro-
waną w linach usztywniających po napięciu wszystkich 
120 dźwigarów, przed regulacją sił. Po wykonaniu regu-
lacji sprawdzono wyrywkowo wartość sił, co pokazało, 
że wartości tylko nieznacznie odbiegają od wartości pro-
jektowanej 7,5 T. Rozkład całkowitych sił w dźwigarach, 
zarejestrowany po ostatnim etapie montażu dachu, kie-
dy zamontowano wszystkie elementy dachu, tj. pokrycie 
dachowe, zabezpieczenie antykorozyjne lin, wyposażenie 
kondygnacji technicznej pokazano na rysunku 5. Wartość 
sił wynosiła od 55 do 75 ton.
Bloki z zakotwieniami czynnymi w 7 dźwigarach zostały 
przystosowane do wykonywania kontroli sił w wiązkach. 

Lokalizacje i numerację tych dźwigarów pokazano na rysun-
ku 2. Kontrolne pomiary sił wykonano w latach 1978, 1985, 
1990, 2006 oraz 2019 [3], a najnowsze pomiary po moder-
nizacji wyposażenia kopuły, będące przyczynkiem do po-
wstania niniejszej pracy, przeprowadzono w 2021 roku. Po-
miar siły w zakotwieniach czynnych dźwigarów każdorazowo 
wykonywany jest za pomocą zestawu, który skonstruowa-
no i wykorzystywano do regulacji sił w trakcie wznoszenia 
obiektu (rys. 6). Zestaw ten (rys. 7) zbudowany jest z siłomie-
rza pierścieniowego oraz śruby naciągowej wraz z nakrętką 
napinającą opartą na stoliku oporowym za pośrednictwem 
łożyska ślizgowego. Pomiar siły polega na odciąganiu zako-
twienia śrubą naciągową przez dokręcanie nakrętki. Pomię-
dzy zakotwieniem a śrubą naciągową zainstalowany jest 
siłomierz, którego deformacja jest miarą siły. Za rzeczywi-
stą siłę uznaje się wartość pomierzoną przez siłomierz, gdy 
możliwy jest swobodny ruch nakrętki.
Wyniki pomiarów sił w linach (wiązkach) dźwigara nr 3, prze-
prowadzone w 2021 roku przedstawiono w tabeli 1. War-
tości sił w poszczególnych wiązkach 9Ф5 wynoszą od 23,8 
do 40,1 kN, a wartość średnia siły w wiązce 32,1 kN. Śred-
nie naprężenia w stali wynoszą 181,2 MPa. Wartość całko-
witej siły w linach wynosi 642 kN. Wartości sił w pozostałych 
dźwigarach wynoszą: 488 kN w dźwigarze nr 13a, 431 kN 
w dźwigarze nr 28a, 529 kN w dźwigarze nr 33 i 511 kN 

Rys. 5. Rozkład sił w dźwigarach linowych po ukończeniu konstruk-
cji dachu

Rys. 4. Wyniki pomiaru sił 
w wiązkach 9Ф5 mm w cięgnach 
usztywniających po zmontowaniu 
wszystkich 120 dźwigarów, przed 
regulacją siły [2]
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w dźwigarze nr 18. Otrzymane 
wartości sił warto w tym miejscu 
porównać z wartościami pomie-
rzonymi po ukończeniu montażu dachu, które zmieniały się 
od 550 do 750 kN (rys. 5). Pomierzone obecnie siły nie wy-
kraczają poza zarejestrowany wówczas zakres sił w linach.
Zmianę sił w badanych dźwigarach na przełomie lat od 1971 
aż do chwili obecnej pokazano graficznie na rysunku 8. Ła-
two zauważyć, że część dźwigarów w niektórych pomiarach 
wyłączono z pomiarów. W 1985 roku nie wykonano pomia-
rów w dźwigarach 57a, 48 i 33 (prawdopodobnie ze wzglę-
du na czasowy brak dostępności do tych głowic, do których 
dostęp był jedynie z dachu).
W latach 2019 i 2021 nie wykonywano pomiarów w dźwiga-
rach 57a i 48. Dźwigary te zostały już wyłączone z kontroli, 
ponieważ w trakcie wykonywania wymiany pokrycia dacho-
wego pomiędzy latami 2006, a 2019 zrezygnowano z klap 
rewizyjnych w dachu, które pierwotnie wykonano w celu
umożliwienia dostępu do głowic. Średnie wartości pomie-
rzonych sił w poszczególnych latach wynoszą: 669 kN w 1971 
roku, 691 kN w 1977 roku, 674 kN w 1985 roku, 695 kN 
 w 1990 roku, 742 kN w 2006 roku, 682 kN w 2019 roku 
oraz 507 kN w 2021 roku. Można zauważyć, że w okresie 
do 2006 roku średnia wartość siły systematycznie wzrasta-
ła, a wartość wzrostu wyniosła 10,9% (średnia siła w 1971 
roku wynosiła 669 kN, a w 2006 roku 742 kN). Największy 
wzrost o 6,8% wystąpił pomiędzy 1990 a 2006 rokiem. Sys-
tematyczny wzrost sił łatwo wytłumaczyć zwiększającym 
się systematycznie obciążeniem dachu, wywołanym cią-
głym wzrostem wyposażenia montowanego na stropie 
technicznym. Od 2006 roku siły w dźwigarach, w dwóch 
kolejnych pomiarach znacząco spadają. Pomiary w 2019 
roku wykazały spadek średniej siły w stosunku do poprzed-
nio zarejestrowanej wartości o 8,1%. W okresie pomiędzy 
2006 a 2019 rokiem przeprowa-
dzono gruntowny remont dachu. 
Zmieniono pierwotne pokrycie 
dachowe wykonane z warstwo-
wych płyt azbestowo-cemento-
wych na znacznie lżejsze pokry-
cie w postaci nowoczesnych płyt 
warstwowych.

Spadek średniej siły pomiędzy 2021 a 2019 rokiem wyniósł 
aż 26%. Przyczyną spadku sił był remont i wymiana wypo-
sażenia technicznego znajdującego się wewnątrz kopuły, 
które wymieniono na nowoczesne i znacznie lżejsze. Za-
biegi te były przyczyną zlecenia pomiarów kontrolnych 
w celu oceny wpływu remontu na bezpieczeństwo dachu 
przed zaplanowanymi w obiekcie meczami Mistrzostw Eu-
ropy w Piłce Siatkowej Mężczyzn w 2021 roku. Stąd wynika 
niewielka przerwa pomiędzy ostatnimi pomiarami wyno-
sząca zaledwie 2 lata oraz dostęp do najnowszych danych 
o wartościach sił w dźwigarach. Całkowity spadek średniej 
siły od 2006 roku wynosi 38%.
Analizując otrzymane z pomiarów wartości sił w linach 
stwierdzono, że zarejestrowana średnia wartość naprę-
żeń w stali wynosi obecnie 147 MPa (powierzchnia stali 
3534 mm2), a wartość maksymalna 226,7 MPa (tabela 1). 
Źródła nie podają wytrzymałości stali, lecz powszechnie 
stosowana do sprężania konstrukcji stal miała wówczas 
wytrzymałość maksymalną równą 1470 MPa. Przed mon-
tażem dźwigarów wszystkie liny, w celu ich przetestowa-
nia, poddano przeciąganiu wstępnemu przez okres 10 
minut przy naprężeniach wynoszących 950 MPa [2]. Były 
to naprężenia ponad czterokrotnie wyższe od maksymal-
nych, obliczonych dla pełnego obciążenia dachu. Bio-
rąc pod uwagę pomierzone aktualnie wartości naprężeń, 
można stwierdzić, iż w chwili obecnej konstrukcja dachu 
pracuje z dużym współczynnikiem bezpieczeństwa, który 
bez uwzględnienia obciążenia śniegiem, wynosi 4,2 w sto-
sunku do wytrzymałości lin sprawdzonej doświadczalnie 
przed montażem dachu oraz 6,5 w stosunku do teoretycz-
nej wytrzymałości stali na zerwanie.

Rys. 6. Zestaw do pomiaru siły 
w wiązkach drutów 9Ф5 mm: a) 
w trakcie wykonywania dachu [2], 
b) podczas aktualnie wykonywa-
nych pomiarów [3]

Rys. 7. Budowa zestawu 
do pomiaru siły

a) b)
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4. Podsumowanie

Dach Hali Widowiskowo Sportowej Spodek w Katowicach 
to unikatowa jak na ówczesne czasy konstrukcja wisząca. 
Przeznaczenie obiektu oraz brak odpowiednich narzędzi 
obliczeniowych pozwalających na weryfikację konstrukcji 
wywołały wątpliwości autorów rozwiązania. Było to przy-
czynkiem do prowadzonych cyklicznie pomiarów napięcia 
lin nośnych w dźwigarach dachowych. Pomiary takie zleca-
no cyklicznie (z maksymalnym odstępem czasu co 16 lat), jak 
również po gruntownej modernizacji dachu. Prowadzone 
pomiary pozwoliły poznać historię obciążenia dachu, które 
do 2006 roku systematycznie i powoli wzrastało, a od 2006 
roku bardzo spada (w wyniku wymiany wyposażenia da-
chu na lżejsze i nowocześniejsze). Ostatnie przeprowadzone 
w 2021 roku pomiary wykazały, że średnia zarejestrowana 
siła na bloku kotwiącym dźwigara jest obecnie o 38% mniej-
sza niż największa w 2006 roku. W chwili prowadzenia ostat-
nich pomiarów w 2021 roku mierzone dźwigary pracowały 
ze współczynnikiem bezpieczeństwa równym 4,2 w stosun-
ku do wytrzymałości lin sprawdzonej doświadczalnie przed 

montażem dachu oraz 6,5 w stosunku do teoretycznej wy-
trzymałości stali na zerwanie.
Należy mieć na uwadze, że wszystkie pomiary były prowa-
dzone przy braku śniegu na dachu, którego wpływ bez nu-
merycznego zamodelowania konstrukcji jest trudny do osza-
cowania. Przy wysokich współczynnikach bezpieczeństwa 
można stwierdzić, że w dachu drzemią duże zapasy nośno-
ści i poziom bezpieczeństwa jest wysoki. Wzrósł on po od-
ciążeniu dachu od 2006 roku.
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Tabela 1. Wyniki pomiaru sił w linach w dźwigarze nr 3

Zakotwienie 1/A 1/B 1/C 1/D 1/E 1/F
ΔLi , mm 2,30 2,01 2,81 1,81 2,70 2,11
Ni , kN 30,26 26,45 36,97 23,82 35,53 27,76
σi , MPa 171,0 149,4 208,9 134,6 200,7 156,9
Zakotwienie 2/A 2/B 2/C 2/D 2/E 2/F
ΔLi , mm 2,55 2,09 2,35 1,84 2,78 2,8
Ni , kN 33,55 27,50 30,92 24,21 36,58 36,84
σi , MPa 189,6 155,4 174,7 136,8 206,7 208,1
Zakotwienie 3/A 3/B 3/C 3/D 3/E 3/F
ΔLi , mm 2,55 3,02 2,23 2,2 3,05 2,67
Ni , kN 33,55 39,74 29,34 28,95 40,13 35,13
σi , MPa 189,6 224,5 165,8 163,5 226,7 198,5

Siła w zakotwieniu: N, kN = 577,24 Średnie naprężenie:  σ, MPa = 181,18

Rys. 8. Wyniki wszystkich przeprowadzonych dotąd pomiarów kontrolnych sił w dźwigarach po oddaniu obiektu do użytkowania
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Analiza przyczepności prętów żebrowanych 
w betonie metodą pull-out na próbkach centrycznych 
i mimośrodowych
mgr inż. Marcin Burdziński, dr hab. inż. Maciej Niedostatkiewicz, prof. uczelni, Katedra 
Konstrukcji Inżynierskich, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska

1. Wprowadzenie

Przyczepność to chemiczno-fizyczno-mechaniczny opór, 
który umożliwia przekazywanie sił ze zbrojenia na otacza-
jący je beton. Zjawisko to wykorzystuje się w konstrukcjach 
wykonanych z betonu – w konstrukcjach sprężonych (stru-
nobeton) i żelbetowych. Na przyczepność pręta zbrojenio-
wego w betonie wpływa wiele czynników, które determi-
nują jakość tej współpracy. Do podstawowych czynników 
zalicza się te związane z wytrzymałością betonu i geome-
trią pręta (średnica, użebrowanie), gdyż rzutują one bezpo-
średnio na mechanizm przyczepności.
Jednym z podstawowych badań przyczepności jest próba 
bezpośredniego wyciągania pręta zakotwionego w beto-
nie znana w literaturze jako test pull-out. Celem tego eks-
perymentu jest wyznaczenie krzywej zależności naprężenie 
przyczepności-poślizg τb(s) oraz ustalenie maksymalnej war-
tości naprężenia przyczepności uzyskanej w badaniu (ang. 
bond strength). Badanie to jest najczęściej przeprowadzane 
na próbkach, w których pręt zbrojeniowy jest umiejscowio-
ny w centralnej części betonowego bloku [1–3]. W literatu-
rze można znaleźć niewiele publikacji, w których opisywane 
są badania na próbkach z prętem umiejscowionym mimo-
środowo [4–5].
Kształt krzywej τb(s) zależy od rodzaju zniszczenia przy-
czepności, jaki zachodzi w badanym elemencie. Wyróżnia 
się dwa podstawowe typy zniszczenia przyczepności: przez 
wyrwanie pręta z betonu (ang. pull-out failure) oraz przez 
rozłupanie betonu (ang. splitting failure) [6]. O tym, jaki 
typ zniszczenia przyczepności będzie miał miejsce w da-
nym przypadku, decyduje skrępowanie pręta w betonie, 
na które składa się: betonowe otulenie pręta, obecność 

zbrojenia poprzecznego i występowanie zewnętrznych 
naprężeń ściskających\rozciągających [7], a także długość 
zakotwienia. Dla prętów żebrowanych przyczepność jest 
uzyskiwana głównie przez mechaniczne zazębienie pręta 
w betonie dzięki żeberkom (ok. 80%), w mniejszym stop-
niu dzięki adhezji i tarciu (ok. 20% łącznie) [8]. Pręty żebro-
wane wykazują o około 1,5 razy wyższą przyczepność niż 
pręty gładkie [9], dlatego obecnie w praktyce inżynierskiej 
tylko takie pręty są stosowane.
Siła działająca na pręt wymusza powstanie dwóch sił w oko-
licy żeberka: siły nacisku FN prostopadłej do powierzchni 
żeberka oraz siły tarcia FT równoległej do powierzchni że-
berka. Wówczas powstałą siłę wypadkową FW można rozło-
żyć na dwie składowe: składową poziomą Fb przenoszącą 
siły z pręta na beton i powodującą ściskanie betonu mię-
dzy żeberkami oraz składową pionową Fp odpowiedzialną 
za rozłupywanie betonu. Opisany schemat pokazano na ry-
sunku 1 według [10]. To, która składowa okaże się być do-
minująca w danym przypadku, zależy od skrępowania prę-
ta w betonie.
Innym sposobem analizy przyczepności pręta zbrojeniowe-
go w betonie jest analiza numeryczna oparta na Metodzie 
Elementów Skończonych (MES). W przypadku właściwego 
odwzorowania warunków panujących w przeprowadzo-
nych doświadczeniach możliwe jest otrzymanie wyników, 
które nie sposób uzyskać podczas eksperymentów. Symu-
lację testu pull-out można wykonać dwojako. Pierwsza me-
toda polega na zastosowaniu rzeczywistego kształtu zbro-
jenia, czyli wymodelowaniu pręta wraz z użebrowaniem. 
Wówczas należy określić właściwości przyczepności zwią-
zane jedynie z tarciem i adhezją, gdyż zjawisko mechanicz-
nego zazębienia wynika z geometrii pręta [11–12]. Druga 

Rys. 1. Siły działające na żeberko pręta zbrojeniowego [10]
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metoda polega na wymodelowaniu próbki z prętem gład-
kim, który jest połączony z betonem za pomocą warstwy 
pośredniej z określonymi właściwościami symulującymi 
przyczepność [13–14]. W takim przypadku konieczne jest 
zastosowanie gotowego modelu przyczepności opisujące-
go zależność τb(s) lub wykorzystanie rezultatów otrzyma-
nych z eksperymentów.
Celem niniejszego artykułu jest ocena wpływu położenia prę-
ta w betonowym bloku na zachowanie przyczepności w ba-
daniu pull-out. Ponadto przeprowadzono również analizę 
numeryczną elementów badawczych, w których przyczep-
ność wymodelowano za pomocą pręta gładkiego i warstwy 
pośredniej symulującej przyczepność. Właściwości przy-
czepności zdefiniowano na dwa sposoby: za pomocą mo-
delu przyczepności opisanego w fib Model Code 2010 [15] 
oraz za pomocą uśrednionych krzywych τb(s) uzyskanych 
z testów. Pozwoliło to zweryfikować poprawność przyjęte-
go modelu przyczepności w stosunku do otrzymanych re-
zultatów z doświadczeń.

2. Metody i materiały

Do wyznaczenia lokalnej zależności przyczepność-poślizg 
wykorzystano test pull-out (POT). Badanie to polega na wy-
ciąganiu pręta zakotwionego w betonowym bloku na od-
cinku przyczepności lb nie większym niż pięciokrotność 
średnicy pręta, tj. lb ≤ 5db . Wówczas można założyć, że na-
prężenia normalne w pręcie maleją liniowo na długości lb , 
a więc rozkład naprężeń przyczepności jest stały. Podczas 
eksperymentu dokonuje się dwóch pomiarów – siły wycią-
gającej F i odpowiadającego poślizgu s, czyli względnego 
przemieszczenia betonu względem pręta. Uwzględniając 
ww. założenie, naprężenia przyczepności można wyzna-
czyć według poniższego wzoru:

τb = F

π · db · lb  
(1)

W próbkach zastosowano beton klasy C35/45 według nor-
my [16] oraz pręty stalowe B500SP [17]. Dla każdego zaro-
bu betonu wykonano próbki do badania wytrzymałości 
betonu na ściskanie fc i rozciąganie fct oraz modułu spręży-
stości Ec , których średnie wartości wyniosły odpowiednio: 
43,1 MPa, 3,2 MPa, 32,8 GPa. Wyznaczono również wybra-
ne parametry stali, tj. granicę plastyczności fy i wytrzymało-
ści fu oraz ciągliwość k i moduł sprężystości ES , które miały 
średnią wartość, kolejno: 556 MPa, 656 MPa, 1,18, 209 GPa. 
Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że beton 
spełnia wymagania klasy C35/45, zaś stal zbrojeniowa od-
powiada gatunkowi B500SP.
Próbka do POT (rys. 2) składała się z pręta o średnicy 12 mm, 
betonowego sześciennego bloku o boku długości 160 mm 
oraz plastikowej rurki oddzielającej pręt od betonu gwarantu-
jącej przyjętą długość zakotwienia. Ponadto przestrzeń mię-
dzy rurką a prętem została wypełniona pianką montażową, 

Rys. 2. Schemat próbek do testu pull-out

Rys. 3. Schemat stanowiska badawczego do testu pull-out
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która zapewniała stałe położenie pręta podczas betonowa-
nia. Dodatkowo koniec rurki znajdujący się w betonie był 
zabezpieczony gumową nakładką zapobiegającą niepożą-
danemu wpłynięciu betonu do jej wnętrza. Tak zaprojektowa-
na próbka jest wynikiem przeprowadzonych serii próbnych 
POT, które miały na celu eliminację potencjalnych błędów 
wpływających na rezultaty eksperymentu.
Elementy badawcze umieszczano w specjalnej stalowej 
klatce, która była zamontowana w maszynie wytrzymało-
ściowej (rys. 3). W celu zminimalizowania tarcia na styku be-
tonowy blok-stalowa płyta zastosowano podkładkę składa-
jącą się z warstwy dolnej – guma o grubości 3 mm i warstwy 
górnej – płyta polietylenowa o grubości 6 mm. Obciążenie 
było kontrolowane przez stały przyrost przemieszczenia 
ruchomej trawersy maszyny równy 1 mm/min, co pozwo-
liło na prowadzenie badania po osiągnięciu maksymalnej 
siły wyciągającej. Poślizg mierzono ekstensometrem pod-
łączonym do maszyny wytrzymałościowej. Ruchome ramię 
ekstensometru było oparte o aluminiowy ceownik przykle-
jony do powierzchni bloku. Test kończył się wraz z osiągnię-
ciem poślizgu równego 30 mm. Wszystkie badania wykona-
no po 28 dniach od wykonania próbek.
W ramach analizy doświadczalnej przeprowadzono trzy 
serie testu pull-out na próbkach centrycznych i mimośro-
dowych. Parametrem zmiennym badania była grubość be-
tonowego otulenia pręta na kierunku pionowym, która 
wynikała z różnego położenia pręta w betonie. Każda se-
ria składała się z sześciu próbek. Szczegóły badań zesta-
wiono w tabeli 1.
Do analizy numerycznej wykorzystano program ABAQUS. 
Aby przeprowadzić symulacje MES konieczne było określenie 
modeli materiałowych betonu i stali zbrojeniowej oraz spo-
sobu modelowania przyczepności wraz z jej właściwościami. 
Dla betonu użyto modelu betonu plastycznego ze zniszcze-
niem (ang. Concrete Damaged Plasticity, CDP). Do opisu zło-
żonego stanu naprężenia zastosowano kąt tarcia wewnętrz-
nego równy 35°, zaś dla pozostałych parametrów modelu 
CDP skorzystano z domyślnych wartości. Natomiast do opi-
su zachowania betonu w stanie jednoosiowym posłużono 
się zależnością naprężenie-odkształcenie dla ściskania oraz 
naprężenie-przemieszczenie dla rozciągania według [18]. 
Dla stali zbrojeniowej wykorzystano model liniowo-spręży-
sty. W modelach materiałowych zastosowano rzeczywiste 
parametry uzyskane z badań. Do modelowania styku be-
ton-pręt użyto metody kohezyjnej powierzchni kontaktu 

(ang. Contact Cohesive Behavior, CCB) dostępnej w progra-
mie ABAQUS. Metoda ta pozwala na odzwierciedlenie za-
chowania przyczepności. Dzięki CCB możliwe jest symulowa-
nie liniowo-sprężystego zakresu współpracy betonu i pręta, 
jak również uszkodzeń i zmian degradacji sztywności przy-
czepności wiązania z wykorzystaniem prawa Traction-Sepa-
ration. Podstawowe równanie tej metody jest następujące:

t = (1 – D) . K . δ (2)

gdzie t, δ interpretowane są kolejno jako naprężenia przy-
czepności i poślizg, K – początkowa sztywność przyczep-
ności, D – zmienna degradacji sztywności przyczepności. 
Określenia zmian degradacji dokonano na dwa sposoby. 
Pierwszy sposób polegał na wykorzystaniu gotowego mo-
delu przyczepności opisanego w fib Model Code 2010 [15], 
który pokazano na rysunku 4. Linia ciągła reprezentuje znisz-
czenie przyczepności przez wyrwanie pręta, natomiast po-
zostałe dwie krzywe dotyczą zniszczenia przez rozłupanie 
w obecności strzemion – linia kreskowa i przez rozłupanie 
bez strzemion – linia kropkowana.
Drugi sposób polegał na wykorzystaniu uśrednionych krzy-
wych z eksperymentów dla każdej z przeprowadzonych 
serii oraz skalibrowaniu modelu tak, aby odpowiadał rela-
cji τb(s) otrzymanej z doświadczeń. Degradację sztywności 
przyczepności określono tabelarycznie w programie ABA-
QUS podając wartości zmiennych degradacji i odpowiada-
jące im poślizgi.

Tabela 1. Szczegóły serii badań pull-out

Nazwa serii Typ próbki
Grubość otulenia

(górne/dolne/boczne)
[mm]

Długość zakotwienia
[mm] Liczba próbek

POT-C centryczna 74/74/74 60 6

POT-M1 mimośrodowa 108/40/74 60 6

POT-M2 mimośrodowa 128/20/74 60 6

Rys. 4. Model przyczepności wg fib Model Code 2010 [15]
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3. Analiza doświadczalna – rezultaty

Na podstawie przeprowadzonych serii testów pull-out na prób-
kach centrycznych i mimośrodowych powstały krzywe lo-
kalnej zależności naprężenie przyczepności-poślizg. Krzywe 
przedstawiające przebieg τb(s) dla wszystkich próbek z każ-
dej serii badania pokazano na rysunkach 5–7. Wartości mak-
symalnych naprężeń przyczepności uzyskanych w POT τb,max 
i odpowiadające im poślizgi smax wraz z typami zniszczenia 
przyczepności zestawiono w tabeli 2.
Największe wartości τb,max otrzymano dla próbek centrycz-
nych. Dla próbek mimośrodowych widać redukcję średnich 

naprężeń o 10,2% dla serii POT-M1 i 36,1% dla POT-M2. Róż-
nica między wartością maksymalną i minimalną τb,max wynio-
sła 2,10, 2,90, 3,84 MPa odpowiednio dla serii POT-C, PO-
T-M1, POT-M2, co stanowi kolejno 7,7, 12,1, 22,5% średniej 
wartości z badania. Biorąc pod uwagę probabilistyczną na-
turę wytrzymałości betonu i przyczepności, można uznać 
uzyskane rozrzuty za akceptowalne. Spadek wartości mak-
symalnych naprężeń przyczepności dla próbek mimośrodo-
wych wynika ze zmniejszenia skrępowania pręta w betonie 
przez otulinę. Im to skrępowanie było mniejsze, tym mniej-
sze wartości naprężeń τb były osiągane.
Zniszczenie przyczepności przez wyrwanie pręta nastąpiło 
dla próbek centrycznych, natomiast dla próbek mimośrodo-
wych zaobserwowano zniszczenie przez rozłupanie. Oznacza 
to, że dla próbek z serii POT-C dominująca okazała się być po-
zioma składowa siły przyczepności Fb , zaś dla próbek POT-M 
składowa pionowa Fp . W drugim przypadku, po osiągnięciu 
piku, sztywność przyczepności ulegała znacznie szybszej re-
dukcji niż w próbkach centrycznych. Redukcja była tym szyb-
sza, im skrępowanie pręta w betonie było mniejsze. Na pod-
stawie krzywych pokazanych na na rysunkach 6 i 7 widać, 
że dla rozłupania wartości τb,max występowały dla mniejszych 
poślizgów, co odpowiada krzywej oznaczonej linią kresko-
wą na rysunku 4, pomimo braku strzemion w elementach 
badawczych. Rozłupanie otuliny spowodowało „rozluźnie-
nie” pręta w betonie pozwalającego jednak na zachowanie 
sztywności przyczepności, co umożliwiło dalszą współpra-
cę między materiałami.

Tabela 2. Wybrane rezultaty badania pull-out

Nazwa serii
τb,max [MPa] smax [mm] Typ  

zniszczenia 
przyczepnościMIN MAX Średnia MIN MAX Średnia

POT-C 25,22 27,32 26,69 1,04 1,65 1,36 wyrwanie

POT-M1 22,47 25,37 23,97 0,46 0,89 0,68 rozłupanie

POT-M2 15,52 19,36 17,06 0,28 0,64 0,40 rozłupanie

Rys. 5. Lokalna zależność naprężenie przyczepności-poślizg dla 
serii POT-C

Rys 6. Lokalna zależność naprężenie przyczepności-poślizg dla serii 
POT-M1

Rys. 7. Lokalna zależność naprężenie przyczepności-poślizg dla 
serii POT-M2
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4. Analiza numeryczna – rezultaty

Ze względu na kształt krzywych τb(s) uzyskanych z ekspe-
rymentów przyporządkowano do serii POT-C krzywą i pa-
rametry odpowiadające mechanizmowi wyrywania dla do-
brych warunków przyczepności (linia ciągła na rysunku 4), 
zaś dla serii POT-M1 i POT-M2 dla mechanizmu rozłupania 
również dla dobrych warunków przyczepności (linia kre-
skowa na rysunku 4). Wartości punktów charakterystycz-
nych modelu wraz ich definicjami w zależności od typu 
zniszczenia przedstawiono w tabeli 3. Przyjęto domyśl-
ną wartość parametru α = 0,4 charakteryzującego kształt 
krzywej τb(s) przed pikiem, zaś cclear jest rozstawem żebe-
rek pręta w świetle.
Do symulacji numerycznych wykorzystano elementy skoń-
czone typu C3D8. Na podstawie przeprowadzonej analizy 
zbieżności przyjęto rozmiar ES równy 5 mm. Siatki zdykre-
tyzowanych próbek pokazano na rysunku 8.

Wartości maksymalnych na-
prężeń przyczepności oraz od-
powiadających im poślizgów 
uzyskanych z doświadczeń i sy-
mulacji numerycznych zestawio-
no w tabeli 4. Maksymalne war-
tości naprężenia przyczepności 
otrzymane z analizy MES wyko-
rzystującej model przyczepności  
według [15] odpowiadają 62, 39, 
54% τb,max z doświadczeń kolej-
no dla POT-C, POT-M1, POT-M2. 
Warto zwrócić uwagę, że dla PO-

T-M1 i POT-M2 zastosowano jednakową krzywą τb(s), stąd 
niemal identyczne wyniki dla τb,max z obu serii. Tak duże nie-
doszacowanie bierze się ze sposobu wyznaczania maksy-
malnych naprężeń przyczepności, gdyż wartość ta zależy je-
dynie od wytrzymałości betonu na ściskanie, która nie jest 
jedynym istotnym czynnikiem decydującym o przyczepno-
ści. Natomiast τb,max uzyskane z symulacji MES dla uśrednio-
nej krzywej eksperymentalnej nie różnią się o więcej niż 6% 
w odniesieniu do doświadczeń.
Poślizgi odpowiadające maksymalnym naprężeniom  
przyczepności uzyskanym z analizy MES są akceptowalne, 
biorąc pod uwagę wartości minimalne i maksymalne pośli-
zgów uzyskanych w eksperymentach (tab. 2).
Krzywe naprężenie przyczepności-poślizg otrzymane z do-
świadczeń i symulacji MES porównano na rysunku 9. Jak wi-
dać, linia ciągła niemal idealnie pokrywa się z kropkowaną, 
co oznacza bardzo dobre dopasowanie parametrów mo-
delu numerycznego do rezultatów doświadczalnych. Linia 

Rys. 8. Podział na elementy skończone próbek do symulacji MES (od lewej: POT-C, POT-M1, POT-M2)

Tabela 4. Wybrane doświadczeń i symulacji numerycznych testu pull-out

τb,max [MPa] smax [mm]

POT-C POT-M1 POT-M2 POT-C POT-M1 POT-M2

Eksperyment
krzywa uśredniona 26,69 23,97 17,06 1,36 0,68 0,40

Symulacja MES
krzywa wg MC2010 16,42 9,27 9,13 1,22 0,46 0,33

Symulacja MES
krzywa uśredniona 27,01 25,00 18,02 1,63 0,49 0,49

Tabela 3. Przyjęte wartości punktów charakterystycznych modelu przyczepności według [15]

Wyrywanie
POT-C

Rozłupywanie
POT-M1 i POT-M2

τb,max 2,5√fcm
16.41 MPa 16.41 MPa

τb,split,2 8,0 · (fcm/25)0,25 nd. 9.17 MPa

s1 1,0 mm/s(τb,split,2) 1.0 mm 0.23 mm

s2 2,0 mm/s2 2.0 mm 0.23 mm

s3 cclear/0,5 cclear 6.0 mm 3.0 mm

τbf 0,4τb,max/0,4τb,split,2 6.57 MPa 3.67 MPa
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kreskowa reprezentująca symulację MES opartą na mode-
lu przyczepności według [15] sporo odbiega od uśrednionej 
krzywej eksperymentalnej, szczególnie w przypadku τb,max. Nie-
mniej jednak sam przebieg krzywej, szczególnie w początko-
wym i końcowym zakresie, poprawnie opisuje relację τb(s) .

5. Podsumowanie

Zmniejszenie betonowego otulenia pręta w próbkach krót-
kich wpływa na redukcję maksymalnych naprężeń przy-
czepności oraz na typ zniszczenia przyczepności, co po-
woduje zmianę przebiegu lokalnej zależności naprężenie 
przyczepności-poślizg. Rezultaty uzyskiwane dla próbek mi-
mośrodowych w teście pull-out mogą stanowić cenną in-
formację w aspekcie analizy przyczepności próbek długich  
(lb > 5db), co będzie przedmiotem dalszych badań.
Stosowanie kohezyjnej powierzchni kontaktu (CCB) w pro-
gramie ABAQUS pozwala na poprawne odwzorowanie krzy-
wej przyczepność-poślizg. Dla tego typu symulacji kluczo-
we jest określenie początkowej sztywności przyczepności 
oraz inicjacji i rozwoju jej degradacji. Zaproponowany w 
fib Model Code 2010 [15] model przyczepności poprawnie 
oddaje przebieg zależności τb(s) , natomiast dla przeprowa-
dzonych eksperymentów nieskutecznie określa maksymal-
ną wartość naprężenia przyczepności.
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Analiza nośności dźwigarów mostowych przed  
i po wzmocnieniu przy użyciu naprężonych taśm CFRP  
z zastosowaniem metody gradientowej
prof. dr hab. inż. Renata Kotynia, dr inż. Michał Staśkiewicz, Katedra Budownictwa Betonowego, 
Politechnika Łódzka

1. Wprowadzenie

Badania doświadczalne przedstawione w tym artyku-
le wykonano w ramach polsko-szwajcarskiego projektu 
„Innovative Structural Health Monitoring in Civil Engine-
ering Infrastructure Sustainability”, akronim TULCOEMPA, 
realizowanego przez Politechnikę Łódzką we współpra-
cy ze szwajcarskim instytutem badawczym EMPA Swiss 
Federal Laboratories for Materials Science and Technolo-
gy, Dübendorf. Głównym celem projektu było wykonanie 
pionierskiego wzmocnienia dźwigarów mostu w Szczer-
cowskiej Wsi, przy użyciu naprężonych taśm kompozyto-
wych CFRP z zastosowaniem innowacyjnej metody gra-
dientowego kotwienia taśm. Warunkiem tej aplikacji była 

doświadczalna weryfikacja efektywności wzmocnienia 
przed przystąpieniem do realizacji na moście. W tym celu 
przeprowadzono badania laboratoryjne dwóch dźwiga-
rów mostowych, obejmujące:

rekonstrukcję dźwigarów mostowych w skali 1:1,• 
wykonanie wzmocnienia identycznie do rozwiązania ist-• 

niejącego mostu,
analizę efektywności wzmocnienia na podstawie badań.• 

2. Realizacja programu badawczego

2.1. Budowa dźwigarów w laboratorium EMPA
Na potrzeby badań laboratoryjnych zrekonstruowano w wa-
runkach laboratoryjnych dwa dźwigary kablobetonowe 

Rys. 1. Przekrój i zbrojenie dźwigarów laboratoryjnych (wymiary w cm)
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wraz z fragmentami płyty pomostu. Dźwigary wykonano 
w skali 1:1 w stosunku do dźwigarów mostowych, co ozna-
cza, że każdy z dźwigarów miał całkowitą długość 18,4 m 
i wysokość przekroju dwuteowego równą 1,0 m. Na każ-
dym z dźwigarów wykonano płytę żelbetową reprezen-
tującą fragment płyty pomostu, o szerokości 1,25 m i gru-
bości 0,21 m (rys. 1). Rekonstrukcję dźwigarów wykonano 
w laboratorium EMPA.
Główne zbrojenie rozciągane wykonano z 8 prętów o śred-
nicy 6 mm w dolnej półce dźwigara, a zbrojenie ściskane 
z 10 prętów o średnicy 6 mm w górnej półce. Zbrojenie po-
przeczne wykonano z pionowych strzemion dwuciętych 
o średnicy 8 mm w rozstawie co 10–30 cm. Strefy zakotwie-
nia kabli sprężających dodatkowo zbrojono 4 strzemionami 
poziomymi o średnicy 6 mm oraz wielokrotnie odgiętymi 
strzemionami pionowymi. W szalunkach umieszczono dwie 
płyty stalowe łożysk stycznych stanowiących podpory dźwi-
gara. Płyty o wymiarach 300x80 mm i grubości 30 mm usy-
tuowano symetrycznie w rozstawie osiowym 18,0 m. Za do-
starczenie zbrojenia sprężającego odpowiadała szwajcarska 
firma Stahlton AG. Na podstawie archiwalnej dokumentacji 
projektowej mostu w Szczercowskiej Wsi zastosowano ka-
ble ze stali sprężającej o wytrzymałości charakterystycznej 
na rozciąganie Rr = 16500 kG/cm2 (co odpowiada wytrzyma-
łości Rr =1618 MPa) w postaci wiązek 18 drutów o średnicy 
5 mm (o polu Ap = 353 mm2). Do wykonania zbrojenia belek 
laboratoryjnych wykorzystano ostatecznie wiązki 9 drutów 
ze stali gatunku Y1670C o średnicy 7 mm i charakterystycz-
nej wytrzymałości na rozciąganie ftk = 1670 MPa.
Betonowanie belek wykonano w odstępie czasowym jed-
nego tygodnia. Do betonowania każdej belki użyto 3,1 m3 

betonu samozagęszczalnego C35/45, co odpowiadało ma-
sie 7,5 tony. Podczas betonowania dźwigarów wykonano 
próbki sześcienne oraz prostopadłościenne w celu doświad-
czalnego badania wytrzymałości betonu po 7 i 28 dniach 
od betonowania oraz w dniu badania każdego z dźwigarów. 
Sprężanie dźwigarów wykonano 28 dni po betonowaniu. 
Do naciągu kabli użyto siłownik hydrauliczny kompatybil-
ny z głowicami sprężającymi BBRV Typ A. W ostatnim eta-
pie wykonano żelbetowe płyty o szerokości 1,25 m i grubo-
ści 0,21 m, odpowiadające współpracującej szerokości płyty 
pomostu w moście (rys. 2).

3. Wzmacnianie dźwigara

3.1. Przygotowanie dźwigara do wzmocnienia
W pierwszym etapie dolna powierzchnia dźwigara została 
oczyszczona i przygotowana do reprofilacji w procesie hy-
dromonitoringu. Następnie w strefach przypodporowych, 
po obu stronach dźwigara, zamontowano stalowe obejmy 
ze śrubami kotwiącymi i otworami służącymi do montażu 
urządzeń sprężająco-kotwiących w procesie naprężania kom-
pozytów CFRP. W kolejnym etapie na bocznych powierzch-
niach dźwigara przyklejono betonowe bloki o kształcie 
trapezu, które miały wypełnić przestrzeń między półkami 
dwuteowego dźwigara do jednolitego przekroju prosto-
kątnego i umożliwić wykonanie oplotów z mat CFRP wo-
kół przekroju belki (rys. 3). W ostatnim etapie wykonano 
reprofilację dolnej powierzchni dźwigara przy użyciu za-
prawy AP UVM 8, nakładanej maszynowo metodą torkre-
towania „na sucho”. Powierzchnia, na której zaplanowano 
przyklejenie naprężonych taśm CFRP, została wyrównana 

Rys. 2. Zbrojenie dźwigara (a), dźwigar po betonowaniu i sprężeniu (b), dźwigar po dobetonowaniu płyty pomostu (c)

a) b) c)

Rys. 3. Sposób wzmocnienia dźwigara
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Rys. 4. Schemat wzmocnienia z widokiem urządzeń sprężających

Rys. 5. Komplet  
urządzeń sprężająco- 
-kotwiących

do poziomu i zrównana z dolnymi powierzchniami zamon-
towanych wcześniej stalowych obejm.
W miejscu instalacji urządzenia grzewczego zamontowa-
no zestaw 6 śrub M10. Ze względu na niewielkie obciąże-
nia działające na urządzenie grzewcze, wynikające jedynie 
z jego ciężaru własnego, śruby do jego montażu zamocowa-
no przy użyciu oddzielnych kątowników stalowych przykle-
jonych do dolnej i bocznej powierzchni dźwigara oraz przy 
użyciu kotew umieszczonych w osi belki. Komplety stalo-
wych obejm, kątowników i kotew zamontowano symetrycz-
nie w obu strefach przypodporowych dźwigara przeznaczo-
nego do wzmocnienia (rys. 4).
Wzmocnienie dolnej powierzchni dźwigara wykonano przy 
użyciu urządzeń sprężająco-kotwiących systemu S&P Clever 
Reinforcement, w skład których wchodzą: aluminiowe szczęki 
zaciskowe z szynami prowadzącymi; aluminiowe bloki opo-
rowe do montażu siłowników hydraulicznych; urządzenia 
grzewcze kontrolujące temperaturę wiązania zaprawy, po-
dzielone na 8 sektorów; siłowniki hydrauliczne wraz z prze-
wodami oraz ręczne pompy hydrauliczne z manometrami 
analogowymi i cyfrowymi (rys. 5). Dźwigar został wzmocnio-
ny na zginanie z wykorzystaniem innowacyjnej „metody gra-
dientowej” opracowanej przez Stoecklina i Meiera [1] i dalej 
rozwijanej w EMPA. Odkształcenia taśm CFRP kontrolowano 
przy użyciu tensometrów elektrooporowych umieszczonych 
w środku rozpiętości taśm. W metodzie gradientowej końce 
naprężonego kompozytu kotwiono poprzez przyspieszanie 
wiązania kleju na odcinku taśmy oraz redukcję siły sprężającej 
na jej końcu. Przyspieszone wiązanie kleju osiągnięto, stosując 

elektroniczne urządzenie grzewcze. Powtarzając tę procedu-
rę na kolejnych odcinkach taśmy otrzymano stopniową re-
dukcję siły sprężającej w taśmach CFRP do zera na ich końcu. 
Szczegółowy opis działania metody gradientowej przedsta-
wiono w publikacjach [2, 3, 4].
Po zamontowaniu systemu sprężająco-kotwiącego wykonano 
sprężenie taśmy CFRP przy użyciu siły 120 kN, co odpowia-
dało odkształceniom εfp = 6 ‰. Bezpośrednio po wykonaniu 
sprężenia rozpoczęto proces gradientowego zakotwienia ta-
śmy. Panel roboczy urządzenia grzewczego podzielono na 8 
sektorów o długości 100 mm każdy, co umożliwiło kontrolo-
wanie temperatury odrębnie w każdym sektorze. W pierwszej 
kolejności uruchomiono podgrzewanie pierwszego odcinka 
taśmy o długości 30 cm (sektor 1, 2 i 3 – rysunek 6).
Temperatura grzania ok. 140°C pozwoliła osiągnąć tem-
peraturę zaprawy klejowej równą 100°C mierzoną przy 
użyciu termopar. Podgrzewanie pierwszego odcinka ta-
śmy trwało 35 minut, po czym grzałki wyłączono i rozpo-
częto 10-minutową fazę studzenia kleju. Po 10 minutach 
rozpoczynano podgrzewanie drugiego odcinka taśmy 
o długości 200 mm (sektor 4 i 5) przez kolejne 35 minut, 
a następnie po kolejnych 5 minutach od rozpoczęcia pod-
grzewania drugiego odcinka wykonano pierwszą redukcję 
siły sprężającej w taśmie. Siłę naciągu taśmy zredukowa-
no o 50 kN, to znaczy do poziomu 70 kN, co potwierdzi-
ły odkształcenia taśmy CFRP ustabilizowane po redukcji 
na poziomie 3,5 ‰. Po wzmocnieniu na zginanie (rys. 7a) 
wykonano wzmocnienie na ścinanie przy użyciu 12 oplo-
tów z mat CFRP (rys. 7b).
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4. Badania doświadczalne

4.1. Badania materiałowe
Badania wytrzymałości betonu na ściskanie i rozciąga-
nie wykonano na próbkach sześciennych, a moduł sprę-
żystości betonu na próbkach prostopadłościennych 
100x100x500 mm (tab. 1).
Charakterystyki wytrzymałościowe zbrojenia pasywnego oraz 
taśm CFRP określono w badaniach na rozciąganie, podczas 

gdy stali sprężającej i mat określono na podstawie danych 
producentów BBRV, 2010 [5] oraz S&P, 2012 [6] (tab. 2).

4.2. Badania doświadczalne dźwigarów
Badania obu dźwigarów realizowano w schemacie jedno-
przęsłowym o rozpiętości 18,0 m, z obciążeniem czterema 
siłami skupionym. Siłowniki ustawiono symetrycznie wzglę-
dem środka rozpiętości, w rozstawie co 1,20 m (rys. 8). Pod-
czas badania dźwigarów realizowano pomiary ugięć:

Tabela 1. Charakterystyki wytrzymałościowe betonu dźwigarów i płyt dla obu dźwigarów D1/D2

Element Parametr Jednostka
Wiek betonu

7 dni 28 dni Wiek badania/badania

Dźwigar 1/
Dźwigar 2

fcm,cube MPa 47,2/47,5 61,4/62,1 64,6 (143 dni)/66,9 (617 dni)

fctm MPa - 3,8/3,6 4,3 (143 dni)/4,7 (617 dni)

Ecm GPa - 34,9/33,5 34,6 (143 dni)

Płyta 1/
Płyta 2

fcm,cube MPa 36,0/42,0 47,5/51,1 50,0 (79 dni)/53,5 (550 dni)
fctm MPa -/2,0 2,1/2,2 3,9 (79 dni)/3,9 (550 dni)

Ecm GPa - 33,3/34,0 32,1 (79 dni)/-

fcm,cube – wytrzymałość kostkowa betonu na ściskanie, fctm – wytrzymałość betonu na rozciąganie, Ecm – moduł sprężystości podłużnej betonu
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Rys. 7. Wzmocnienie dźwigara: a) na zginanie; b) na ścinanie

a) b)
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Rys. 9. Widok zerwanych taśm kompozytowych, powstrzymany przez oploty mat CFRP

Tabela 2. Charakterystyki wytrzymałościowe stali zbrojeniowej, 
sprężającej i taśm CFRP

Parametr Jedn.
Stal zbrojeniowa Stal sprężająca

6 mm 8 mm druty 7 mm*
fyk MPa 387 461 1440
ftk MPa 487 545 1670
Es GPa 227 216 205
εu ‰ 153 105 35

Taśma S&P CFK 150/2000 Mata S&P C-Sheet
ffu MPa 2875 3800*
Ef GPa 168 240*
εfu ‰ 16,8 15,5*

fyk, ftk – charakterystyczna granica plastyczności i wytrzymałość na roz-
ciąganie, Es – moduł sprężystości, εu – odkształcenia przy zerwaniu,  
* wartości według producenta [5]; ffu – wytrzymałość na rozciąganie 
kompozytu, Ef – moduł sprężystości kompozytu, εu – odkształcenia 
graniczne kompozytu, * wartości według producenta [6]

Rys. 8. Schemat  
z pomiarami  
(wymiary w cm)

5 par czujników LVDT o długości bazy pomiarowej 200 mm • 
do pomiaru odkształceń betonu w strefie rozciąganej na po-
ziomie środka ciężkości głównego zbrojenia rozciąganego 
(BB2.1–BB6.2),

2 siłomierze wbudowane w siłowniki rejestrujące obcią-• 
żenie (P1 i P2).
Program badań obejmował dwa etapy: najpierw element ob-
ciążono wstępnie siłami 4x100 kN, a w drugim etapie element 
obciążano stopniowo do zniszczenia. Dźwigar niewzmocnio-
ny uległ zniszczeniu na skutek uplastycznienia zbrojenia sprę-
żającego. Przy obciążeniu równym 4x80 kN zaobserwowano 
znaczący spadek sztywności badanego elementu skutkujący 
wyraźnym przyrostem ugięć i odkształceń betonu, mimo nie-
znacznego przyrostu obciążenia. Element niewzmocniony nie 
utracił nośności na zginanie, ale ze względu na ograniczenia 
techniczne dotyczące maksymalnego wysunięcia siłowników 
badanie przerwano. Dźwigar wzmocniony zniszczył się na sku-
tek zerwania taśm kompozytowych CFRP. Pod obciążeniem 
bliskim granicznemu pojedyncze pasma taśm ulegały kolej-
no zerwaniu, na skutek czego odspajały się od powierzchni 
betonu w środkowej strefie dźwigara. Dalsze odspojenie było 

7 czujników przemieszczeń liniowych LVDT (D1–D7),• 
5 par tensometrów do pomiaru odkształceń betonu • 

w strefie (SG2.1–SG6.2),
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skutecznie powstrzymywane przez pionowe 
oploty z mat CFRP, dzięki czemu odspojenie 
nie postępowało w kierunku podpór (rys. 9).
Przy obciążeniu równym FuD2 = 960 kN do-
szło do całkowitego zerwania obu naprę-
żonych taśm. Zniszczenie miało gwałtow-
ny charakter i było sygnalizowane dużym 
ugięciem dźwigara oraz trzaskami zrywa-
jących się włókien taśm CFRP. Jednocze-
śnie nie zaobserwowano uszkodzeń ani odspojenia oplo-
tów mat CFRP, zarówno w strefach przypodporowych, jak  
i w środku rozpiętości, gdzie maty powstrzymywały postę-
pujące odspojenie naprężonych taśm. Wzmocnienie dźwi-
gara skutkowało wzrostem obciążenia rysującego o 16%, 
obciążenia wywołującego uplastycznienie zbrojenia o 22% 
oraz obciążenia niszczącego o 24% (rys. 10, tab. 3). 

5. Podsumowanie

Na podstawie analizy wyników badań doświadczalnych obu 
dźwigarów sformułowano następujące wnioski:

dźwigar niewzmocniony uległ zniszczeniu na skutek • 
uplastycznienia zbrojenia, natomiast dźwigar wzmocnio-
ny na skutek zerwania taśm CFRP,

wzmocnienie dźwigara przy użyciu naprężonych taśm • 
CFRP skutecznie zwiększyło nośność, i ograniczyło ugięcia 
oraz odkształcenia betonu,

wzmocnienie skutkowało 24% wzrostem nośności dźwi-• 
gara i 16% wzrostem momentu rysującego,

wzmocnienie skutkowało zmniejszeniem maksymalnych • 
odkształceń betonu w strefie ściskanej o 35%, oraz ograni-
czaniem maksymalnych ugięć o 19%,

przyrost odkształceń taśm CFRP podczas badania wy-• 
niósł 10 ‰, co doprowadziło do ich zerwania, to potwier-
dza 100% wykorzystanie nośności taśm CFRP,

w chwili zniszczenia nie zaobserwowano typowego od-• 
spojenia ICD, ale doszło do zerwania taśm,

w badaniach dźwigara niewzmocnionego i wzmocnio-• 
nego nie zaobserwowano żadnych oznak przekroczenia no-
śności na ścinanie.
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Rys. 10. Porównanie zależności obciążenie-ugię-
cie dźwigarów: referencyjnego i wzmocnionego

Tabela 3. Wyniki badań dźwigarów

Parametr Czujnik D1 D2 η
Obciążenie rysujące, 4Fcr [kN] P1-2 380 440 +16%
Obciążenie przy uplastycznieniu stali, 4Fy [kN] P1-2 720 880 +22%
Obciążenie niszczące, 4Fu [kN] P1-2 772 960 +24%
Ugięcie, vmax [mm] D4.1-4.2 260 210 -19%
Odkształcenia betonu – ściskanie, εc,c [‰] SG4.1-4.2 2,3 1,5 -35%
Odkształcenia betonu – rozciąganie, εc,t [‰] BB4.1-4.2 8,7 9,4 +8%
Odkształcenie wstępnie taśm CFRP, εfp [‰] - - 6,0 -
Przyrost odkształceń taśm CFRP, εf,test [‰] CFRP4.1-4.2 - 10,0 zerwanie

D1, D2 – Dźwigary niewzmocniony i wzmocniony; η – stopień wzmocnienia
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Strunobetonowe płyty kanałowe w stropie o nośności 
qk = 10 i 15 kN/m2 z równoczesnym ruchem dwóch 
wózków widłowych Qk = 20 kN każdy
dr inż. Jarosław Michałek, dr inż. Aleksy Łodo, dr inż. Piotr Kozioł, Politechnika Wrocławska

1. Wprowadzenie

W budynku biurowo-produkcyjnym o wymiarach rzutu 
poziomego 90,0x12,5 m pierwotnie nad piwnicą był prze-
widziany strop żelbetowy typu Filigran o grubości 280 
i 300 mm z betonu klasy C25/30. Strop zaprojektowano pod 
statyczne obciążenia zmienne qk = 10 i 15 kN/m2 w zależno-
ści od przewidywanego ciężaru magazynowanych surow-
ców w danej strefie. Na etapie realizacji obiektu zmieniono 
strop żelbetowy na strunobetonowy z płyt kanałowych 
o wysokości 265 mm i modularnej szerokości 1,20 m z be-
tonu klasy C40/50, różnicując sprężenie (n = 4, 6, 8 i 10 cię-
gien Ø12,5 mm ze stali Y1860 S7) w zależności od rozpięto-
ści płyt L = 2,21–6,97 m i obciążenia stałego gk = 6,7 kN/m2 

oraz zmiennego qk = 10 i 15 kN/m2.
Po ułożeniu płyt na ścianach piwnicy i wykonaniu wieńców 
i złączy podłużnych między płytami okazało się, że w pro-
jekcie stropu nie uwzględniono obciążeń od dwóch wóz-
ków widłowych o udźwigu Q = 20 kN każdy. Wstrzyma-
no wykonanie nadbetonu na płytach w celu weryfikacji 
aktualnej nośności stropu bez i z nadbetonem [1]. Na tej 
podstawie podjęto decyzję o wzmocnieniu stropu na ści-
nanie i zginanie poprzez zespolenie płyt z nadbetonem 
o grubości maksymalnej 50 mm w przęśle do 80 mm przy 
podporach i dodatkowo na ścinanie przez częściowe zabe-
tonowanie kanałów na długości obliczeniowej lpt2 = 0,90 m 
transmisji siły sprężającej z cięgien na beton.

2. Nośność stropu ze strunobetonowych płyt 
kanałowych

Nośność obliczeniową strunobetonowych płyt kanało-
wych na zginanie MRd i ścinanie VRd,c oraz stany graniczne 
użytkowalności na zarysowanie Mcr i ugięcie sprawdzo-
no według norm [2, 3]. Graniczne obciążenia qk,d na zgi-
nanie w przęśle i qk,c na ścinanie w odległości lx = 0,27 m 
od czoła płyty swobodnie opartej na ścianach (tab. 1 i 2) 
wyznaczono z uwzględnieniem obciążeń stałych gk = 3,7 + 
+2,0 + 1,0 = 6,7 kN/m2 (kolejno: ciężar własny płyt z wy-
pełnieniem złączy podłużnych, nadbeton o grubości 50–
80 mm i instalacje podwieszone). Dla obliczeniowych ob-

ciążeń zmiennych qEd = γQ · qk,d (zginanie) i qEd,c = γQ · qk,ci (ści-
nanie) przyjęto współczynnik obciążenia γQ = 1,5. Dla ob-
ciążeń stałych gEd = γG · gk = 9,045 kN/m2 przyjęto γG = 1,35 [4]. 
Zarysowanie i ugięcie dopuszczalne sprawdzono dla 
współczynnika obciążeń γf = 1,0.
Wszystkie płyty kanałowe wbudowane w strop nad piw-
nicą są prawidłowo dobrane pod względem przenosze-
nia obciążeń zmiennych na zginanie qk,d > qk, zarysowanie 
od zginania qk,cr > qk i ugięcie qk,a > qk przy założeniu rów-
nomiernie rozłożonych obciążeń stałych gk = 6,7 kN/m2 
i użytkowych qk = 10 lub 15 kN/m2. Płyty o długościach 
L = 2,21–5,38 m ze sprężeniem 4Ø12,5 mm (tab. 1) i pły-
ta L = 5,45 m ze sprężeniem 6Ø12,5 mm (tab. 2) spełniają 
także wymagania stanu granicznego nośności na ścinanie 
qk,c1x i qk,c2x > qk według norm [2 i 3].
Płyty kanałowe ze sprężeniem 6 i 8 cięgien Ø12,5 mm 
dobrane są prawidłowo, jeśli nośność obliczeniowa płyt 
na ścinanie VRd,c2x liczona jest według normy [3] ze wzoru 
6.4. Z warunku VRd,c2x = VEd uzyskano obciążenia graniczne 
qk,c2x > qk (tab. 2). Jeśli nośność obliczeniowa na ścinanie 
VRd,c1x liczona jest według normy [2] ze wzoru podanego 
w rozdziale 4.3.3.2.2.3, to uzyskane wyniki są negatyw-
ne qk,c1x < qk (tab. 2). Z powodu zaniżonej wartości obcią-
żeń zmiennych na ścinanie (qk,c1x < qk) dla większości płyt 
ze sprężeniem 6, 8 i 10 cięgien Ø12,5 mm (wyniki w tab. 2 
zaznaczone gwiazdką), sprawdzono nośność tych płyt 
na ścinanie VRdt [2] po wypełnieniu strefy przypodporowej 
części kanałów betonem klasy C30/37.
Nośność płyt h = 265 mm na ścinanie VRd,c2x i VRd,c2p według 
normy [3] oraz VRd,c1x i VRd,c1p według normy [2] w odległo-
ściach odpowiednio lx = 0,27 m i lpt2 = 0,90 m od czoła płyt 
zestawiono w tabeli 3. Nośność płyt na ścinanie VRd,c2x bez 
wzmocnienia strefy przypodporowej wyznaczona według 
normy [3] jest 27–29% większa od nośności według nor-
my [2]. Wzmocnienie płyt VRdt = VRd,c2x (1x) + 2/3 · n · bc · d · fctd 

(tab. 3) po częściowym wypełnieniu strefy przypodporo - 
wej 1. kanału o średnicy bc = 185 mm betonem klasy C30/37 
(fctd = fctk0,05 / γc = 2,0 / 1,4 = 1,43 MPa) tę różnicę zmniejsza 
do 18,6–19,9% (tab. 3). Należy zwrócić uwagę, że norma [2] 
zaleca do obliczeń VRdt używać nośność VRd,c2x określoną 
według normy [3] w tabeli 3. Na podstawie pomiarów 
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Tabela 1. Obciążenia graniczne płyt kanałowych ze sprężeniem 4Ø12,5 mm

Opis oznaczeń Płyty h = 265 mm ze sprężeniem 4Ø12,5 mm
Obciążenie projektowe qk, kN/m2 10,0 15,0
Długość płyty L, m 4,96 5,38 2,21 3,31 3,57 4,12

Długość obliczeniowa L0, m 4,88 5,30 2,13 3,23 3,49 4,04

qk,d, kN/m2 z warunku MRd = MEd 13,91 10,87 98,59 39,47 32,99 23,06

qk,c1x, kN/m2 z warunku VRd,c1x = VEd

(VRd,c1x wg PN-EN 1168+A3:2011 [2]) 13,59 11,87 46,68 25,44 22,71 18,24

qk,c2x, kN/m2 z warunku VRd,c2x = VEd

(VRd,c2x wg PN-EN 1992-1-1:2008 [3]) 18,10 15,99 58,79 32,68 29,31 23,82

Zarysowanie qk,cr, kN/m2 20,73 16,58 136,76 55,76 46,82 33,27

Ugięcie dopuszczalne qk,a, kN/m2 37,01 28,11 449,88 132,10 104,82 67,22

qk,max, kN/m2 13,59 10,87 46,68 25,44 22,71 18,24

Tabela 2. Obciążenia graniczne płyt kanałowych ze sprężeniem 6, 8 i 10Ø12,5 mm

Opis oznaczeń
Płyty h = 265 mm ze sprężeniem

6Ø12,5 mm 8Ø12,5 mm 10Ø12,5 mm
Obciążenie projektowe qk, kN/m2 10,0 15,0 10,0 15,0
Długość płyty L, m 5,45 5,38 5,40 6,97 5,95 6,97

Długość obliczeniowa L0, m 5,37 5,30 5,32 6,89 5,87 6,89

qk,d, kN/m2 z warunku MRd = MEd 18,18 18,82 18,63 12,93 20,09 17,24

qk,c1x, kN/m2 z warunku VRd,c1x = VEd

(VRd,c1x wg PN-EN 1168+A3:2011 [2]) 12,65 12,92* 12,84* 8,92* 11,75* 9,58*

qk,c2x, kN/m2 z warunku VRd,c2x = VEd

(VRd,c2x wg PN-EN 1992-1-1:2008 [3]) 16,83 17,16 17,06 12,19 15,64 12,93*

Zarysowanie qk,cr, kN/m2 22,09 22,85 22,63 14,14 21,93 17,50

Ugięcie dopuszczalne qk,a, kN/m2 30,68 32,02 31,63 14,52 25,36 16,53

qk,max, kN/m2 12,65 12,92* 12,84* 8,92* 11,75* 9,58*

Tabela 3. Nośności obliczeniowe na ścinanie VRd,c i VRdt dla płyt ze sprężeniem 6, 8 i 10Ø12,5 mm

Opis oznaczeń
Płyty h = 265 mm ze sprężeniem

6Ø12,5 mm 8Ø12,5 mm 10Ø12,5 mm
Obciążenie projektowe qk, kN/m2 10,0 15,0 10,0 15,0
Długość płyty L, m 5,45 5,38 5,40 6,97 5,95 6,97

Rozpiętość w świetle ścian Ls, m 5,29 5,22 5,24 6,81 5,79 6,81

Długość transmisji lpt2, m 0,92 0,92 0,92 0,91 0,91 0,90

VEd,kr, kN – reakcja na krawędzi podpory 76,3 98,8 99,2 98,2 110,0 128,9

VEd,c, kN – siła poprzeczna w odległości 
l1 = 378 mm od krawędzi oparcia płyty 
na ścianie

65,4 84,5 84,9 87,3 95,7 114,6

VEd,pt2, kN – siła poprzeczna w odległości 
l2 = 1,0 m od krawędzi oparcia płyty na ścianie 52,6 67,8 68,2 74,5 79,0 97,9

Nośność VRd,c2x [3] i (VRd,c1x) [2], kN w odległości 
lx = 0,27 mm od czoła płyty bez nadbetonu

104,2 
(81,9)

104,2 
(81,9*)

104,2 
(81,9*)

109,9 
(86,0*)

109,9 
(86,0*)

115,0
(89,8*)

Nośność VRd,c2p [3] i (VRd,c1p) [2], kN w odległości 
lpt2 = 0,9 m od czoła płyty bez nadbetonu 142,8 (110,4) 142,8 

(110,4)
142,8 

(110,4)
156,2 

(120,4)
156,2 

(120,4)
167,6

(128,9)

Nośność po zabetonowaniu n kanałów 
VRdt,2x(p) = VRd,c2x(p) + n·ΔVRdt, kN
(VRdt,1x(p) = VRd,c1x(p) + n·ΔVRdt, kN)
dla lx = 0,27 m i lpt2 = 0,90 m

n=1 VRdt,2x = 143,0 VRdt,2p = 181,6
(VRdt,1x = 120,6) (VRdt,1p = 149,2)

147,4 193,7
(123,5) (157,9)

151,7   204,3 
(126,5)   (165,6)

n=2 VRdt,2x =181,8 VRdt,2p = 220,4
(VRdt,1x =159,4) (VRdt,1p = 188,0)

184,9 231,2
(161,0)   (195,4)

188,4   241,0 
(163,1)   (202,3)

ΔVRdt, kN – przyrost nośności na ścinanie 
po zabetonowaniu 1 kanału 38,8 37,5 36,7
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w naturze założono, że beton wypełniający kanały sięga 
40 mm w głąb oparcia płyty na ścianie. Zatem zbrojenie 
podłużne #10 mm odgięte w postaci pętli zabetonowanej 
w kanale ma zapewnione zakotwienie (rys. 1). W płytach 
kanałowych sprężonych czterema i sześcioma cięgnami 
Ø12,5 mm wysokość użytecznej części przekroju wynosi  
d = h - ap1 = 265 - 45 = 220 mm, a dla 8 i 10 cięgien w dwóch 
warstwach odpowiednio d = 212,5 i 208 mm.
Na długości obliczeniowej lpt2 transmisji (przekazania) siły 
sprężającej z cięgien na beton nośność płyty na ścinanie 
VRd,c zwiększa się od wartości 0 kN dla lx = 0 m do warto-
ści maksymalnej VRd,c na końcu lpt2. Dla lx > lpt2 przyjmuje się 
stałą wartość VRd,c nośności na ścinanie. Nośność VRd,c2x [3] 
i VRd,c1x [2] przy podporze określono dla lx = 0,27 m, przyjmu-
jąc kąt zniszczenia na ścinanie β = 350 [2]. W obliczeniach 
nie uwzględniono niezamierzonego efektu częściowego 
zamocowania płyt kanałowych na podporach [5].
Wypełnienie betonem klasy C30/37 jednego z pięciu kana-
łów płyty o wysokości h = 265 mm wystarczająco podnosi 
nośność na ścinanie VRdt > VEd,c (tab. 3) nawet bez współpra-
cy płyty z nadbetonem. Po wzmocnieniu płyt na ścinanie 
strop przenosi przewidziane w pierwotnym projekcie ob-
ciążenia stałe gk = 6,7 kN/m2 i zmienne qk = 10 i 15 kN/m2 
ze względu na zginanie (qk(MRd) > qk), ścinanie (qk(VRdt) > qk), 
zarysowanie (qk(Mcr) > qk) i ugięcie (qk(a) > qk). Niezbędna 
okazała się jednak analiza oddziaływań na strop obciążeń 
równomiernie rozłożonych gk i qk łącznie z dwoma wózka-
mi widłowymi o udźwigu Qk = 20 kN każdy.

3. Nośność stropu obciążonego dodatkowo 
wózkami widłowymi

Na stropie nad piwnicą w budynku biurowo-produkcyj-
nym eksploatowane będą dwa wózki widłowe o parame-
trach jak w tabeli 4.
Na potrzeby analizy obciążeń rozpatrzono dwa reprezen-
tatywne układy rozmieszczenia dwóch wózków w szeregu 
oraz w rzędzie (rys. 2). Dla każdego z przypadków założono 
jednostronne przyleganie powierzchni roboczych, co od-
powiada możliwie małej odległości pomiędzy wózkami. 
W przypadku pracy wózków w szeregu przyjęto, że najbar-

dziej obciążone osie przednie wózków usytuowane będą 
w osi podłużnej płyty (rys. 2a). W miejscu pracy wózków 
nie ma obciążenia użytkowego qk = 10 kN/m2 lub 15 kN/m2. 
Szczegółowe obliczenia statyczne płyt kanałowych obcią-
żonych dwoma wózkami widłowymi i obciążeniem rów-
nomiernie rozłożonym stałym gk = 6,7 kN/m2 i użytkowym 
qk = 10 lub 15 kN/m2 przedstawiono w opracowaniu [1].
Oddziaływania w płytach swobodnie podpartych wyzna-
czono dla obciążeń stałych gk i zmiennych qk oraz od dwóch 
wózków widłowych (rys. 2) z uwzględnieniem współpracy 
poprzecznej płyt kanałowych. Przyjęto, że złącza podłużne 
między płytami zostały prawidłowo wykonane i mają wy-
starczającą nośność na ścinanie podczas przekazywania 
części obciążeń na płyty sąsiednie.
Współpracę poprzeczną płyt w przenoszeniu obciążeń 
skupionych od nacisku kół wózków uwzględniono dla płyt 
o długości powyżej L = 4,0 m poprzez przemnożenie war-
tości sił skupionych przez współczynniki α1 i α2 rozdziału 
poprzecznego obciążeń. Wartość współczynnika rozdziału 
zależy m.in. od rozpiętości płyty oraz współrzędnej przy-
łożenia siły skupionej. Przyjęto asekuracyjnie, że jeżeli 
obciążenie działa w połowie rozpiętości płyty o długości 
powyżej L = 4,0 m, to współczynnik rozdziału dla płyty 
bezpośrednio obciążanej wynosi α1 = 0,5. Pozostała część 
siły skupionej przenoszona jest przez dwie sąsiednie płyty 
(α2 = 0,25). Współczynnik rozdziału poprzecznego α1 rośnie 
w trakcie zbliżania się sił skupionych do podpory, osiągając 

Rys. 1. Zbrojenie zespala-
jące płytę z nadbetonem 
w strefie otwartego kanału

Tabela 4. Parametry techniczne wózków widłowych

Parametr
Wózek
STILL 

RX-20-20

Wózek
STILL 

SD-20-20

Udźwig [kN] 20 20

Ciężar pojazdu [kN] 32,0 14,0

Obciążenie osi z ładunkiem 
przód/tył [kN] 46,7/5,5 19,7/14,3

Rozstaw kół przód/tył [mm] 942/168 380/507

Typ opon pełne z gumy pełne z gumy

Długość całkowita [mm] 2892 2130

Szerokość całkowita [mm] 1138 796
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w odległości 0,1 L od podpory wartość α1 = 1,0 (płyty są-
siednie nie współpracują na kierunku poprzecznym z płytą 
bezpośrednio obciążoną). W obliczeniach uwzględniono 

współczynnik dynamiczny φd = 1,1 zgodnie z [6, 7], jeśli pra-
cują dwa wózki. Jeśli pracuje tylko jeden wózek, to φd = 1,2.
Wyniki obliczeń stanów granicznych nośności na zginanie 
(MRd i MRd,2) i ścinanie (VRd,c i VRdt) dla sprężonych płyt kana-
łowych h = 265 mm w stropie magazynowym zestawio-
no w tabelach 5 i 6. W obliczeniach nośności granicznej 

a)

Rys. 2. Usytuowanie wózków widłowych w trakcie pracy: a) ustawienie w szeregu 
(jeden obok drugiego), b) ustawienie w rzędzie (jeden naprzeciw drugiego)

b)

Tabela 5. Nośność obliczeniowa na ścinanie i zginanie dla płyt ze sprężeniem 4Ø12,5 mm z uwzględnieniem współpracy z nadbetonem 
(obciążenia: gk, qk i 2 wózki widłowe)

Opis oznaczeń Płyty h = 265 mm ze sprężeniem 4Ø12,5 mm
Obciążenie projektowe qk, kN/m2 10,0 15,0
Długość płyty L, m 4,96 5,38 2,21 3,31 3,57 4,12

Długość obliczeniowa L0, m dla VEd i MEd 4,88 5,30 2,13 3,23 3,49 4,04

Reakcja od obciążeń stałych, zmiennych i dwóch wózków 
widłowych VEd, kN 125,5 132,4 77,6 105,1 110,5 124,5

Siła poprzeczna VEd,p, kN w odległości lpt2 = 0,9 m 88,4 91,6 31,8 56,9 62,3 75,5

VRd,c2, kN wg [3] (bez nadbetonu  
i bez zabetonowanych kanałów)

w odległości lx = 0,27 m 98,02 98,02 98,02 98,02 98,02 98,02

w odległości lpt2 = 0,9 m 127,30 127,30 127,30 127,30 127,30 127,30

VRd,c2, kN wg [3]
(z nadbetonem, ale bez 
zabetonowanych kanałów)

VRd,c2x w odległości lx = 0,27 m 116,97 116,97 116,97 116,97 116,97 116,97

VRd,c2p w odległości lpt2 = 0,9 m 143,39 143,39 143,39 143,39 143,39 143,39

Liczba zabetonowanych kanałów 2 3 2 2 2 2

ΔVRdt,1, kN (przyrost nośności na ścinanie 
po zabetonowaniu 1 kanału)

bez nadbetonu 38,80 38,80 38,80 38,80 38,80 38,80

z nadbetonem 52,91 52,91 52,91 52,91 52,91 52,91

VRdt = VRd,c2 + n · ΔVRdt,1, kN wg [2] 
(bez nadbetonu i z zabetonowanymi 
kanałami)

w odległości lx = 0,27 m 175,62 214,42 175,62 175,62 175,62 175,62

w odległości lpt2 = 0,9 m 204,90 243,70 204,90 204,90 204,90 204,90

VRdt, kN wg [2] (z nadbeto-
nem i z zabetonowanymi 
kanałami)

VRdt2x w odległości lx = 0,27 m 222,79 275,70 222,79 222,79 222,79 222,79

VRdt2p w odległości lpt2 = 0,9 m 249,21 302,12 249,21 249,21 249,21 249,21

Spełnienie warunku nośności na ścinanie strefa podporowa: VRdt2x > VEd strefa przęsłowa: VRd,c2p > VEd,p

MEd,max, kNm 135,9 133,3 35,1 73,8 82,5 111,7

MRd1, kNm (płyty bez zespolenia z nadbetonem) 106,79 106,79 106,79 106,79 106,79 106,79

MRd2, kNm (płyty zespolone z nadbetonem 50 mm) 142,6 142,6 142,6 142,6 142,6 142,6

Spełnienie warunku nośności na zginanie MRd2 > MEd,max
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na zginanie MRd,2 w przęśle uwzględniono zespolenie płyt 
z nadbetonem o grubości hn = 50 mm. Wartości oddziały-
wań maksymalnych MEd i VEd wynikające z obciążeń stałych 
gk = 6,7 kN/m2 i zmiennych użytkowych qk = 10 lub 15 kN/m2 

oraz obciążeń od wózków widłowych porównano z nośno-
ściami granicznymi płyt MRd, VRd,c i VRdt (tab. 5 i 6).
Otwarcie i zabetonowanie kanałów na obliczeniowej dłu-
gości transmisji lpt2 = 0,90 m oraz uwzględnienie zespolenia 
płyt strunobetonowych h = 265 mm z nadbetonem zwięk-
szyło nośność VRdt płyt na ścinanie (tab. 5 i 6). Poza odcin-
kiem zabetonowanych kanałów nośność płyt na ścinanie 
wynosi VRd,c2p > VEd,p (tab. 5 i 6). Nośność ta jest wystarczająca 
do bezpiecznego przenoszenia sił poprzecznych od obcią-
żeń stałych gk i zmiennych qk oraz od dwóch wózków widło-
wych. Zespolenie nadbetonu o grubości hn = 80 mm przy 
podporach z płytami kanałowymi o wysokości h = 265 mm 
podniosło nośność płyt na ścinanie 9–12%, a na zginanie 
23–28% (tab. 6 i 7). Nośność płyt na zginanie wzrosła wsku-

tek zwiększenia się wysokości użytecznej płyt o grubość 
nadbetonu (np. dla płyt z czterema i sześcioma cięgnami 
d = 220 mm zwiększyło się do wartości dz = 270 mm).

4. Realizacja wzmocnień stropu

Cięcia podłużne sklepienia kanałów wykonano na szeroko-
ści 80–100 mm bez nacięć poprzecznych wiertnicą koron-
kową o średnicy 90–100 mm (rys. 3). Otwarte kanały wy-
pełnione były częściowo szlamem i gruzem betonowym. 
Górna powierzchnia płyt była gładka bez mechanicznych 
uszkodzeń. Czoła płyt przed betonowaniem wieńców były 
wyposażone w dekle z tworzywa sztucznego. Dekle te 
zlokalizowane są w odległości około 40 mm od krawędzi 
oparcia płyt na ścianach. Przestrzeń ta nie była wypełnio-
na betonem. Wykorzystano ją do zakotwienia zbrojenia 
podłużnego (rys. 1) wsuwanego przez wycięte otwory po-
dłużne w płytach (rys. 1 i 3).

Tabela 6. Nośność obliczeniowa na ścinanie i zginanie dla płyt ze sprężeniem 6, 8 i 10Ø12,5 mm z uwzględnieniem współpracy z nadbeto-
nem (obciążenia: gk, qk i 2 wózki widłowe)

Opis oznaczeń
Płyty h = 265 mm ze sprężeniem

6Ø12,5 mm 8Ø12,5 mm 10Ø12,5 mm

Obciążenie projektowe qk, kN/m2 10,0 15,0 10,0 15,0

Długość płyty L, m 5,45 5,38 5,40 6,97 5,95 6,97

Długość obliczeniowa L0, m dla VEd i MEd 5,37 5,30 5,32 6,89 5,87 6,89

Reakcja od obciążeń stałych, zmiennych
i dwóch wózków widłowych VEd, kN 134,5 151,8 152,2 157,8 151,4 171,5

Siła poprzeczna VEd,p, kN w odległości lpt2 = 0,9 m 
od podparcia płyty 97,0 102,7 106,1 122,2 108,1 131,0

VRd,c2, kN wg [3]
(bez nadbetonu i bez 
zabetonowanych kanałów)

w odl. lx = 0,27 m 104,22 104,22 104,22 109,87 109,87 115,00

w odl. lpt2 = 0,9 m 142,82 142,82 142,82 156,16 156,16 167,59

VRd,c2, kN wg [3]
(z nadbetonem, ale 
bez zabetonowa-
nych kanałów)

VRd,c2x w odl. lx = 0,27 m 122,47 122,47 122,47 127,59 127,59 132,34

VRd,c2p w odl. lpt2 = 0,9 m 158,19 158,19 158,19 171,19 171,19 182,62

Liczba zabetonowanych kanałów 2 3 3 3 2 3

ΔVRdt,1, kN
(przyrost nośności na ścinanie 
po zabetonowaniu 1 kanału)

bez nadbetonu 38,80 38,80 38,80 37,48 37,48 36,68

z nadbetonem 52,91 52,91 52,91 51,59 51,59 50,79

VRdt = VRd,c2 + n · ΔVRdt,1,  
kN wg [2] (bez nadbetonu 
i z zabetonowanymi 
kanałami)

w odl. lx = 0,27 m 181,82 220,62 220,62 222,31 184,83 225,04

w odl. lpt2 = 0,9 m 220,42 259,22 259,22 268,60 231,12 277,63

VRdt, kN wg [2]
(z nadbetonem 
i z zabetonowanymi 
kanałami)

VRdt2x w odl. lx = 0,27 m 228,29 281,20 281,20 282,36 230,77 284,71

VRdt2p w odl. lpt2 = 0,9 m 264,01 316,92 316,92 325,96 274,37 334,99

Spełnienie warunku nośności na ścinanie strefa podporowa: VRdt2x > VEd strefa przęsłowa: VRd,c2p > VEd,p

MEd,max, kNm 169,6 182,1 183,3 226,1 194,9 278,5

MRd1, kNm (płyty bez zespolenia z nadbetonem) 157,02 157,02 157,02 202,48 248,48

MRd2, kNm (płyty zespolone z nadbetonem 50 mm) 201,9 201,9 201,9 255,8 255,8 307,1

Spełnienie warunku nośności na zginanie MRd2 > MEd,max
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Rys. 3. Zbrojenie wkładane do otwartych kanałów w płycie

Rys. 5. Zabetonowane kanały do wysokości około 20 mm poniżej 
górnej powierzchni płyt

Rys. 6. Strop przygotowany do ułożenia nadbetonu 

Rys. 4. Zbrojenie zszywające ustabilizowane wewnątrz otwartych 
kanałów

Po usunięciu z kanałów szlamu i gruzu betonowego po-
wierzchnię wewnętrzną oczyszczono z pyłu i umyto wodą. 
Do kanałów wsunięto korki styropianowe ograniczają-
ce rozpływ mieszanki betonowej podczas betonowania. 
W celu umożliwienia włożenia zbrojenia korki przesunięto 
w głąb kanału poza strefę kontaktu z wkładanym zbro-
jeniem. W otwartych kanałach umieszczono zbrojenie 
poprzeczne i zszywające (rys. 1). Po włożeniu szkieletu 
zbrojeniowego cofnięto korek i zabezpieczono go przed 
przesunięciem podczas betonowania. Otwarte kanały 
z umieszczonym zbrojeniem (rys. 4) najpierw wypełniono 
betonem do wysokości około 20 mm poniżej górnej po-
wierzchni płyt (rys. 5). Świeżo ułożony beton klasy C30/37 
zabezpieczono przed wysychaniem poprzez zraszanie 
jego powierzchni wodą przez 7 dni.
W czasie dojrzewania betonu wypełniającego kanały re-
alizowano prace związane z mocowaniem zbrojenia zszy-
wającego nadbeton z płytami w strefie przęsłowej. W tym 
celu w złączach podłużnych pomiędzy płytami poza zasię-
giem otwartych kanałów nawiercono ślepe otwory piono-
we Ø10 i 12 mm na głębokość 200 mm w celu chemicz-
nego zakotwienia w nich zbrojenia zszywającego z prętów 

#6 i 8 mm w postaci litery „n” (rys. 1). Następnie na oczysz-
czoną powierzchnię stropu ułożono zgrzewane siatki 
zbrojeniowe nadbetonu z prętów #8 mm o fyk = 500 MPa 
i oczkach co 100 mm (rys. 6).
Na zwilżoną wodą powierzchnię stropu z płyt kanałowych 
układano nadbeton niskoskurczowy klasy C30/37 o gru-
bości 50–80 mm. Mieszankę betonową na płytach ukła-
dano polami naprzemiennymi o wymiarach 12,5x12,5 m 
w dwóch etapach przesuniętych o kilka dni. Warstwę 
nadbetonu oddylatowano od ścian elastyczną przekładką 
o grubości 5 mm. Świeżo ułożony beton zabezpieczono 
przed wysychaniem poprzez zraszanie jego powierzchni 
wodą przez minimum 14 dni.

5. Podsumowanie

Strop magazynu surowców o wymiarach rzutu poziome-
go 90,0x12,5 m pierwotnie został zaprojektowany i wy-
konany przy użyciu strunobetonowych płyt kanałowych 
h = 265 mm z betonu klasy C40/50 na statyczne obciąże-
nia stałe gk = 6,7 kN/m2 (ciężar własny płyt, nadbetonu i in-
stalacji podwieszonych) i zmienne qk = 10 lub 15 kN/m2. 
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W obliczeniach nie uwzględniono obciążeń pochodzących 
od poruszających się po stropie dwóch wózków widłowych 
o udźwigu Q = 20 kN każdy, co zauważono przed wykona-
niem warstwy wyrównującej o grubości 50–80 mm.
Płyty wbudowane w strop nad piwnicą są prawidłowo do-
brane pod względem nośności na zginanie, zarysowanie 
i ugięcie przy założeniu statycznych obciążeń jak wyżej 
(tab. 1 i 2). Płyty o długościach L = 2,21–5,38 m ze spręże-
niem 4Ø12,5 mm (tab. 1) oraz płyty L = 5,45 m ze spręże-
niem 6Ø12,5 mm (tab. 2) spełniały także wymagania do-
tyczące nośności na ścinanie. Natomiast płyty kanałowe 
ze sprężeniem 6, 8 i 10Ø12,5 mm nie spełniały wymagań 
normy [2] ze względu na ścinanie qk,c < qk (tab. 2). Płyty 
L = 5,38 m i 5,40 m oraz 5,95 m dla obciążeń qk = 15 kN/m2 

i płyta L = 6,97 m dla qk = 10 kN/m2 spełniały warunki normy 
[3] ze względu na ścinanie. Płyty L = 6,97 m dla obciążeń 
qk = 15 kN/m2 nie spełniały warunku nośności na ścinanie 
VRd,c ≥ VEd dla wymagań obu norm [2 i 3].
Wypełnienie w strefie przypodporowej jednego kanału 
betonem klasy C30/37 (tab. 3) zwiększyło wystarczająco 
nośność na ścinanie VRdt > VRd,c wbudowanych płyt kana-
łowych (zaznaczono je w tabeli 2 gwiazdkami), nawet bez 
uwzględnienia współpracy płyty z nadbetonem. Przed-
miotowy strop przenosiłby przewidziane w projekcie sta-
tyczne obciążenia użytkowe qk = 10 i 15 kN/m2 ze względu 
na zginanie, ścinanie, zarysowanie i ugięcie, ale bez obcią-
żeń od dwóch wózków widłowych Qk = 20 kN każdy.
Wyznaczając obciążenie pochodzące od poruszających 
się po stropie dwóch wózków widłowych, uwzględniono 
współpracę płyt na kierunku poprzecznym. Na podstawie 
oględzin przyjęto, że styki podłużne między płytami są 
dokładnie wypełnione betonem i mają wystarczającą no-
śność na ścinanie. Mają więc zdolność do przekazywania 
części obciążeń od wózków na płyty sąsiednie. W oblicze-
niach uwzględniono współczynniki dynamiczne.
Ze względu na dużą grubość nadbetonu (hn = 80 mm przy 
podporach i hn = 50 mm w przęśle) układanego na zmon-
towanym stropie z płyt kanałowych zdecydowano się 
na zastosowanie minimalnego zbrojenia w nadbetonie 
ze względu na naprężenia skurczowe w postaci siatek 
zgrzewanych z prętów #8 mm co 10 cm. Celem tego zbro-
jenia było zmniejszenie szerokości rozwarcia rys skurczo-
wych w nadbetonie i zabezpieczenie przed przebiciem 
płyt przez koła dwóch wózków widłowych o udźwigu 
20 kN każdy.

W celu zespolenia nadbetonu z płytami kanałowymi 
w otwartych kanałach umieszczono zbrojenie zszywa-
jące i poprzeczne w postaci gotowych kratownic (pręty 
#5 mm ze stali o fyk = 500 MPa w rozstawie co 100 mm  
– rysunek 1) wykorzystywanych do produkcji belek stro-
pów Teriva. Poza zasięgiem kratownic zastosowano piono-
we zbrojenie o kształcie litery „n” z prętów #6 i 8 mm wkle-
jane w nawiercone otwory w złączach podłużnych między 
płytami. W obliczeniach przyjęto naturalną szorstkość 
betonu w płaszczyźnie zespolenia z górną powierzchnią 
płyt (zrezygnowano z frezowania górnej powierzchni płyt). 
Przed ułożeniem nadbetonu górną powierzchnię płyt sta-
rannie odkurzono i zmyto wodą.
Strunobetonowe płyty kanałowe h = 265 mm pracują 
w stropie magazynowym jako elementy swobodnie pod-
parte. Po wypełnieniu dwóch lub trzech kanałów w każ-
dej płycie na długości minimum 1,0 m betonem klasy 
C30/37 i po zespoleniu płyt z nadbetonem klasy C30/37 
strop spełnia wymagania stanów granicznych nośno-
ści i użytkowalności dla obciążeń stałych gk = 6,7 kN/m2 
i zmiennych qk = 10 lub 15 kN/m2 (w zależności od funk-
cji powierzchni magazynu) oraz obciążeń ruchomych 
od dwóch wózków widłowych o udźwigu 20 kN każdy. 
Po wykonaniu wszystkich zaleceń dotyczących wzmoc-
nień stref przypodporowych płyt i zespolenia płyt z nad-
betonem strop pracuje bezawaryjnie. Uratowano strop, 
ale kosztem znacznego nakładu robocizny na otwieranie 
około 790 kanałów w 147 płytach (w tym w 27 węższych 
od 1,20 m) i oczyszczenie ich powierzchni wewnętrznej 
oraz montaż zbrojenia na ścinanie i zszywającego nadbe-
ton z płytami.
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Pomiar sił sprężających w elemencie kablobetonowym
mgr inż. Rafał Walczak, Politechnika Krakowska, dr hab. inż. Wit Derkowski, prof. uczelni, 
Politechnika Krakowska, Linnaeus University

1. Wprowadzenie

W celu przeprowadzenia analizy bezpieczeństwa istniejącej kon-
strukcji sprężonej jest wymagana znajomość wielkości sił sprę-
żających w poszczególnych cięgnach, między innymi dlatego, 
że sprężenie zapobiega zarysowaniu lub redukuje szerokość 
rys, co ogranicza ekspozycje na czynniki zewnętrzne i zwięk-
sza trwałość konstrukcji w trudnych warunkach środowisko-
wych. Ponadto określenie aktualnej wielkości sił sprężających 
jest niezbędne przy diagnostyce okresowej obiektów oraz 
przy projektowaniu napraw i wzmocnień konstrukcji, np. wy-
nikających z potrzeby zwiększenia dopuszczalnych obciążeń.
Siły w kablach sprężających mogą być określone na dro-
dze obliczeń, jeżeli znane są parametry zastosowanej sta-
li sprężającej i betonu, technologia produkcji oraz spręże-
nia elementu (czas sprężenia, początkowe siły naciągu), jak 
i historia użytkowania elementu (obciążenia/przeciążenia, 
wilgotność powietrza, temperatura). Na podstawie tych 
informacji możliwe jest oszacowanie strat doraźnych oraz 
reologicznych sił sprężających. Procedury obliczenia strat 
zawarte są np. w EC2 [1], MC2010 [2] czy ACI 318 [3]. Tak 
oszacowane wartości sił sprężających mogą niestety od-
biegać od wartości rzeczywistych, z uwagi na dość znacz-
ne uproszczenia stosowane w normie przy uwzględnianiu 
skomplikowanych zjawisk wpływających na wielkość strat. 
Wysoki stopień niepewności oszacowania dotyczy zwłasz-
cza strat opóźnionych, które w praktyce projektowej ana-
lizujemy podejściem uproszczonym [2]. W związku z po-
wyższym podejmowane są próby określenia rzeczywistej 

wielkości sił sprężających drogą eksperymentalną [4–13]. 
W niniejszym artykule zestawiono wybrane metody pomia-
ru sił sprężających oraz przedstawiono badanie siły spręża-
jącej w kablobetonowej prefabrykowanej belce podsuwni-
cowej eksploatowanej przez ponad 55 lat.

2. Metody pomiaru sił sprężających

Istnieje szereg metod pomiaru sił sprężających, które z uwa-
gi na rejestrowaną wielkość fizyczną możemy podzielić na: 
metody wibracyjne (pomiar przyspieszenia), metody impe-
dancyjne (pomiar oporu elektrycznego), metody akustoela-
styczne (pomiar prędkości rozchodzenia się fali), metody ela-
stomagnetyczne (pomiar przenikalności magnetycznej) oraz 
metody bazujące na pomiarze odkształcenia.
Metodę pomiaru należy adekwatnie dobrać, uwzględniając 
przedmiot oraz zakres koniecznych badań. Czynniki wpływa-
jące na zakres stosowania poszczególnych metod pomiaro-
wych [14] zebrano w tableli 1. Zastosowano skalę, w której 
oznaczenie „+ + +” reprezentuje najbardziej pożądaną, a „+” 
najmniej pożądaną właściwość danej metody.
W praktyce inżynierskiej najpowszechniej stosowane są me-
tody elastomagnetyczne (głównie w konstrukcjach wanto-
wych i zastosowaniach geotechnicznych) oraz metody od-
kształceniowe.
W przypadku metod pomiaru sił sprężających bazujących 
na pomiarze odkształceń można wyróżnić badania niszczą-
ce, seminiszczące oraz nieniszczące (dopuszczające zaryso-
wanie użytkowanej konstrukcji):

Tabela 1. Porównanie metod kontroli sił sprężających

Metody
Wibracyjne Impedancyjne Elasto-magnetyczne Akusto-elastyczne Odkształceniowe

Czułość pomiaru + + + + + + + + + +
Wpływ czynników

środowiska + + + + + + + 1 ? 2 + + + 1

Łatwość wykonania 
pomiaru + + + + + + + + + + + + +

Możliwość zastosowania 
in situ + + + 3 + + 3 + + 4 + + +

Lokalny lub globalny 
pomiar siły sprężającej Globalny Globalny 5 Lokalny Globalny Lokalny

1 możliwa kompensacja lub kalibracja zapewnia stabilny pomiar niezależnie od czynników środowiska
2 wpływ czynników środowiska nie został wystarczająco zbadany dla metod akustoelastycznych
3 wykonalne po wcześniejszej kalibracji
4 wykonalne przy zastosowaniu tłumienia
5 możliwość lokalnego pomiaru siły jedynie w okolicy zakotwienia cięgien
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metoda niszcząca:• 
metoda cięcia kabla – siła sprężająca jest obliczana na pod- –

stawie pomiaru odkształceń przecinanego, wcześniej odsło-
niętego, kabla sprężającego [5];

metody seminiszczące:• 
metoda cięcia otuliny betonowej – siła sprężająca jest ob- –

liczana na podstawie zmian odkształceń powierzchni bloku 
betonowego na możliwie jak najkrótszym odcinku między 
dwoma równoległymi cięciami otuliny betonowej, rejestro-
wanych tensometrycznie [6, 7],

metoda wiercenia otworu w betonie, w okolicy zbroje- –
nia sprężającego – siła sprężająca jest obliczana na podsta-
wie zmian odkształceń powierzchni betonu rejestrowanych 
tensometrycznie w bezpośrednim sąsiedztwie wywierco-
nego otworu [6],

metoda obciążenia kabla – wcześniej odsłonięty kabel  –
sprężający poddaje się obciążeniu prostopadłemu do jego 
osi, a siła sprężająca obliczana jest na podstawie wielkości 
siły odginającej i przemieszczenia kabla [9];

metoda nieniszcząca:• 
metoda odpowiedzi konstrukcji – siła sprężająca jest ob- –

liczana na podstawie określenia wielkości momentu rysu-
jącego lub momentu dekompresji (przy ponownym otwie-
raniu rysy), powodowanego kontrolowanym obciążeniem 
zewnętrznym [6–8].
Do zastosowania niektórych metod wymagana jest znajo-
mość materiałowych parametrów mechanicznych, np. do wy-
znaczenia siły sprężającej na podstawie momentu rysujące-
go jest niezbędna znajomość rzeczywistej wytrzymałości 
betonu na rozciąganie, co w przypadku konstrukcji wciąż 
użytkowanych może być trudne. Dodatkowo pewną wąt-
pliwość może budzić pytanie, którą wartość wytrzymałości 
betonu na rozciąganie należy wykorzystać w obliczeniach 
(wytrzymałość przy osiowym rozciąganiu czy przy zginaniu, 
wytrzymałość średnią, minimalną czy charakterystyczną)? 
Przy metodzie bazującej na momencie dekompresji elimi-
nujemy niepewność tego parametru, a ponadto umożliwia 
ona wielokrotne przeprowadzenie pomiaru.

3. Określenie siły sprężającej w elemencie 
kablobetonowym

Określenie siły sprężającej wykonano w typowej, prefabry-
kowanej, kablobetonowej belce podsuwnicowej o prze-
kroju dwuteowym, zdemontowanej z hali przemysłowej 
po ponad 55 latach eksploatacji. Belka ta odpowiada ty-
powi KBP 80/6, zgodnie z katalogiem Projektów Typowych 
Budownictwa Przemysłowego [15]. W belce zastosowano 
pierwszy wariant zbrojenia sprężającego, który przewidu-
je jeden górny oraz cztery dolne prostoliniowe kable sprę-
żające 12Ф5 mm ze stali II gatunku o wytrzymałości nomi-
nalnej 15000 at. (1471 MPa w przeliczeniu na jednostki SI). 
Kable sprężające zakotwiono w stalowych zakotwieniach 
stożkowych o wymiarach 100x100 mm. Według dokumen-
tacji projektowej kable sprężające zostały naprężone do war-
tości 10000 at., co w przeliczeniu na jednostki SI daje 981 
MPa. Zatem początkowa siła naciągowa pojedynczego ka-
bla została zaprojektowana na około 230 kN.
Stanowisko badawcze dla badań metodą seminiszczącą i nisz-
czącą przedstawiono na rysunku 1. Na dolnej powierzch-
ni półki dolnej belki wydzielono trzy obszary pomiarowe, 
oznaczone kolejno PP1 – PP3. W celu uzupełnienia niniej-
szej analizy siłę sprężającą oszacowano również na podsta-
wie obliczeń strat siły sprężającej metodą normową zawar-
tą w Eurokodzie 2 [1].

3.1. Pomiar siły sprężającej metodą cięcia otuliny 
betonowej
W pierwszym etapie badania siły sprężającej w dolnych ka-
blach przedmiotowej belki, we wszystkich punktach pomia-
rowych zainstalowano tensometry elektrooporowe o ba-
zie pomiarowej 60 mm, które rejestrowały odkształcenia 
na powierzchni betonu w bezpośrednim sąsiedztwie kabli 
sprężających. Następnie nacinano otulinę betonową z obu 
stron tensometrów na głębokość ~30 mm za pomocą piły 
tarczowej. Wydzielony w ten sposób blok otuliny betono-
wej o szerokości 100 mm lokalnie utracił naprężenia ściska-
jące, będące efektem sprężenia (rys. 3a).

Rys. 1. Schemat 
stanowiska 
do badania siły 
sprężającej
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Obliczenia siły sprężającej bazowały na założeniu, że w prze-
kroju z naciętą otuliną betonową czynny przekrój elementu 
ulega zmianie. W konsekwencji charakterystyki geometrycz-
ne przekroju sprowadzonego również zostały zredukowane 
(rys. 2 oraz tab. 2). Wysokość, na której zredukowano efek-
tywny przekrój elementu uzasadniono (rys. 2b) numerycz-
nie oraz analitycznie (zakładając rozchodzenie się naprężeń 
w betonie niezbrojonym z nachyleniem 1:3). Wybrane wy-
kresy zmian odkształceń zarejestrowanych podczas badania 
metodą cięcia otuliny betonowej przedstawia rysunek 4a.
Pomierzone wartości zmiany odkształcenia betonu Δεa oraz 
wyniki obliczeń siły sprężającej Pmt na podstawie pomiarów 
wykonanych w badaniach seminiszczących zawarto w tabeli 
3. Wartość siły Pmt

1 reprezentuje uśrednioną siłę naciągu po-
jedynczego kabla sprężającego 12Ф5, natomiast σp.mt średnią 
wartość naprężenia rozciągającego w stali sprężającej.

3.2. Pomiar siły sprężającej metodą cięcia kabla
W kolejnym etapie badania przedmiotowej belki kablo-
betonowej przeprowadzono pomiar metodą cięcia kabla. 
W każdym z trzech punktów pomiarowych, po odkuciu 

wstępnie naciętej otuliny betonowej w badaniu seminisz-
czącym i oczyszczeniu zewnętrznych drutów kabli spręża-
jących z iniekcji cementowej, bezpośrednio na powierzchni 
drutów naklejono tensometry elektrooporowe o bazie po-
miarowej 5 mm (rys. 3b). Po zabezpieczeniu tensometrów 
przecięto druty w obu dolnych kablach.
W badaniu tym siłę sprężającą określono w wyniku bezpo-
średniej rejestracji zmiany odkształceń opomiarowanych 
drutów w trakcie ich przecinania. Dokładność wyznacze-
nia siły sprężającej zależy przede wszystkim od znajomo-
ści modułu sprężystości stali sprężającej – w obliczeniach 
przyjęto wartość Ep = 194 GPa, uzyskaną w badaniach dru-
tów sprężających wyciętych po badaniu [16]. Należy zazna-
czyć, że w przypadku kabli sprężających składających się 
z grupy równoległych cięgien (w tym przypadku drutów) 
naciąg poszczególnych cięgien może być zróżnicowany. 
Dlatego istotne jest wykonywanie pomiaru na dużej licz-
bie drutów danego kabla.
Wybrane wykresy zmian odkształceń zarejestrowanych pod-
czas badania metodą cięcia kabla przedstawia rysunek 4b. 
Obliczenia siły sprężającej Pmt i Pmt

1 oraz naprężenia σp.mt, 

Rys. 2. Zredukowany 
przekrój elementu (a), 
lokalny efekt nacięcia 
otuliny betonowej (b)

a) b)

Tabela 2. Charakterystyki geometryczne przekroju sprowadzonego – podstawowy i zredukowany

Charakterystyki przekroju 
sprowadzonego

h Acs Scs vcs v`cs Ics zcp
1 zcp

2

[mm] [cm2] [cm3] [mm] [mm] [cm4] [mm] [mm]

Przekrój podstawowy 800 2018 85036 421 379 1504682 316 329
Przekrój zredukowany 782 1960 81455 415 367 1403834 328 317

Tabela 3. Obliczenia rzeczywistej siły sprężającej – nacięcie otuliny betonowej

Numer 
tensometru PP1-1 PP1-3 PP2-1 PP2-2 PP2-3 PP3-1 PP3-2 PP3-3 Odchylenie 

standardowe
Wartość 
średnia

Δεa [με] 253 316 243 220 218 199 255 243 33 243

Pmt [kN] 802,3 1002,1 770,6 697,6 691,3 631,0 808,6 770,6 104,3 771,8

Pmt
1 [kN] 160,5 200,4 154,1 139,5 138,3 126,2 161,7 154,1 20,9 154,4

σp.mt [MPa] 681 851 654 592 587 536 686 654 89 655
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określonych na podstawie pomierzonych zmian odkształ-
ceń Δεb, przedstawiono w tabeli 4.

3.3. Obliczenia siły sprężającej w kablu na podstawie 
danych projektowych
Obliczenia obecnie istniejącej siły sprężającej wykonano 
w oparciu o założenie, że wszystkie kable zostały nacią-
gnięte z jednakową siłą, podaną w dokumentacji projekto-
wej elementu typowego. Straty siły sprężającej obliczono 
na podstawie p. 5.10 Eurokodu 2 [1]. Podstawowe założe-
nia przyjęte przy obliczeniach strat siły sprężającej zesta-
wiono w tabeli 6.
Należy pamiętać, że końcowa wartość strat siły sprężają-
cej bardzo zależy od założeń obliczeniowych. Na przykład 
w wypadku krótkich elementów strata siły spowodowana 
poślizgiem cięgien w zakotwieniu ma bardzo istotny udział 

w całkowitych stratach. Wielkość jednoczesnego poślizgu 
drutów zakotwionych stożkiem stalowym wynosi około 
3–6 mm, w zależności od dokładności dobicia stożka ko-
twiącego [17]. W pracy tej potwierdzono, że poślizgi 3-mi-
limetrowe występowały w przypadku realizacji sprężenia 
przy dużej dokładności prac, co jest szczególnie wymaga-
ne w krótkich elementach kablobetonowych. W przypadku 

Rys. 4. Wybrane wyniki pomiarów tensometrycznych: a) metoda 
seminiszcząca, b) metoda niszcząca

Rys. 3. Element z naciętą otuliną betonową po badaniu seminiszczącym (a), tensometry na powierzchni drutów przygotowane do badania 
niszczącego (b)

a)

a)

b)

b)

Tabela 4. Obliczenia rzeczywistej siły sprężającej – przecięcie kabla

Nr opomiaro-
wanego drutu Δεb [με] Pmt [kN] Pmt

1 [kN] σp.mt [MPa]

1 3574 816,8 163,4 693

2 3305 755,4 151,1 641

3 2913 665,8 133,2 565

4 4367 998,1 199,6 847

5 4551 1040,1 208,0 883

6 3784 864,8 173,0 734

7 3566 815,0 163,0 692

8 3292 752,4 150,5 639

9 3044 695,7 139,1 591

10 3808 870,3 174,1 739

11 4118 941,2 188,2 799

12 3724 851,1 170,2 722

Odchylenie 
standardowe 479 109,6 21,9 93

Wartość średnia 3671 838,9 167,8 712
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mocnego dobicia stożka o pobocznicy profilowanej uzy-
skiwano dolne wartości poślizgu. Różnica wielkości straty 
siły spowodowanej poślizgiem wyznaczonej dla poślizgu 
równego 3 mm, w porównaniu do poślizgu 6 mm wynosi  
122,5 kN (zmiana o 11% siły początkowej P0).
Moduł sprężystości betonu w chwili sprężenia założo-
no na poziomie 85% wartości uzyskanej z badań próbek 
betonowych wyciętych po badaniu siły (wartość średnia  

Ecm = 34,9 GPa [16]). Procentowy przyrost modułu spręży-
stości betonu założono na podstawie badań betonu na kru-
szywach granitowych zawartych w pracy [18].
Wyniki obliczeń strat siły sprężającej przedstawiono w ta-
beli 5. Wartości strat zawarte w tabeli obliczono w przekro-
ju środka rozpiętości belki, co w analizowanym elemencie 
w przybliżeniu reprezentuje średnią wartość strat (oraz siły 
sprężającej) na długości belki.

Tabela 5. Obliczenia strat siły sprężającej

Wartość 
całkowita

Wartość dla 
Ap1

1
Wartość dla 

Ap2
2

Wartość 
uśredniona3

Zmiana 
względem P0

P0 – początkowa siła naciągowa kabli 1155,3 kN 924,2 kN 231,1 kN 231,1 kN -

ΔPμ – strata w wyniku tarcia cięgien  
o kanał kablowy 4,4 kN 3,5 kN 0,9 kN 0,9 kN < 1%

ΔPsl – strata w wyniku poślizgu cięgien 
w zakotwieniach

122,4 kN
 (244,9 kN)* 98,0 kN 24,4 kN 24,5 kN 11%

ΔPc – strata wywołana odkształceniem 
sprężystym betonu 18,0 kN 18,8 kN - 0,8 kN 3,6 kN 2%

Pm0 – siła sprężająca po stratach doraźnych 1010,5 kN 803,9 kN 206,6 kN 202,1 kN 13%

ΔPc+s+r – straty opóźnione 163,5 kN 144,2 kN 19,3 kN 32,7 kN 14%

Pmt (t50) – siła sprężająca po stratach 
całkowitych 847,0 kN 659,7 kN 187,3 kN 169,4 kN 27%

* wartość obliczona przy założeniu długości poślizgu kabla w zakotwieniu 6 mm; dla dalszej analizy założono długość poślizgu 3 mm 
– wartość spodziewana

1 wartość dla dolnych kabli sprężających 4x 12Ф5 Ap1 = 942 mm2

2 wartość dla górnego kabla sprężającego 1x 12Ф5 Ap2 = 236 mm2

3 wartość uśredniona dla pojedynczego kabla sprężającego 12Ф5 Ap = 236 mm2

Tabela 6. Założenia do obliczenia strat siły sprężającej

P0 – początkowa siła naciągowa kabli
Początkowe naprężenie naciągowe według 
projektu KBP 80/6 σp.mt = 981 MPa

ΔPμ – strata w wyniku tarcia cięgien o kanał kablowy
– naciąg jednostronny
– prostoliniowa trasa kabli
– kanał kablowy bez osłonek

μ = 0,17
k = 0,008 rad/m

ΔPsl – strata w wyniku poślizgu cięgien 
w zakotwieniach

ap = 3 mm (ap* = 6 mm) x0 > L

ΔPc – strata wywołana odkształceniem sprężystym 
betonu

– 5 operacji naciągowych
– kolejność naciągu kabli według projektu
– w chwili sprężenia Ecm0 = 0,85 Ecm

Ecm = 34,9 GPa
Ecm0 = 29,7 GPa

Założenia na potrzeby obliczenia efektów 
reologicznych

t0 = 10 dni – czas sprężenia
RH = 50% – wilgotność
h0 = 157 mm (u = 2440 mm)
α = 0 – CEM ‘N’
ρ1000 = 2,5% – niska relaksacja

φ(t50,t0) = 2,14
εcs = 3,77 · 10-4

Δσpr = 9,6 MPa

Tabela 7. Zestawienie uzyskanych wartości pozostałej siły sprężającej

Metoda określenia siły Pmt [kN] Pmt
1 [kN] σp.mt [MPa] Różnica w stosunku do metody 

niszczącej Δp.mt [%]

Obliczenia strat siły sprężającej wg EC2 847,0 169,4 719 1

Badanie metodą cięcia otuliny betonowej 771,8 154,4 655 8

Badanie metodą cięcia kabla 838,9 167,8 712 -
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4. Podsumowanie

Uzyskane wartości średnie pozostałej siły sprężającej w ka-
blach przedstawiono w tabeli 7. Jako wartość odniesienia 
założono wyniki uzyskane z najbardziej miarodajnej meto-
dy pomiarowej, tj. metody niszczącej, z uwagi na bezpośred-
ni pomiar odkształceń stali sprężającej, a w konsekwencji 
najmniejszą liczbę parametrów zmiennych, wpływających 
na końcową wartość siły sprężającej.
Otrzymane wartości siły sprężającej są zbliżone dla każdej 
z użytych metod. Badania wykazały duże odchylenia standar-
dowe wyników pomiarów metody niszczącej oraz seminisz-
czącej (tab. 3 i 4). Należy jednak zaznaczyć, że niepewność 
wyniku pomiaru wynika zarówno z technologii poszczegól-
nych metod pomiarowych, jak i z samej staranności wyko-
nawstwa badanego elementu prefabrykowanego. Problem 
wpływu jakości wykonawstwa na nośność kabli typu Freys-
sineta był dogłębnie analizowany probabilistycznie w [19]. 
Autor wskazał staranność prowadzenia procesu sprężania 
jako podstawowy czynnik wpływający na równomierność 
naciągu poszczególnych drutów w kablach.
Z punktu widzenia praktyki inżynierskiej obiecujący wydaje 
się być pomiar siły sprężającej metodą cięcia otuliny betono-
wej – w analizowanym przypadku otrzymany wynik różnił 
się o 8% w stosunku do pomiaru metodą cięcia kabla, nato-
miast jest to metoda seminiszcząca możliwa do zastosowa-
nia in-situ bez konieczności wyłączenia badanego elementu 
z użytkowania. Niemniej jednak metoda ta wymaga dużej 
dokładności wykonania, a nacięcia otuliny betonowej muszą 
być wykonane z należytą starannością tak, aby nie uszkodzić 
zbrojenia – w szczególności cięgien sprężających.
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Innowacyjny system monitoringu 
cech mechanicznych betonu
dr inż. Piotr Łaziński, mgr inż. Jakub Krząkała, Politechnika Śląska, 
mgr inż. Grzegorz Grządziela, TPA Sp. z o.o.

1. Wprowadzenie

Beton stosowany w konstrukcjach mostowych charaktery-
zuje się szybkim przyrostem wytrzymałości na ściskanie oraz 
zmienną odkształcalnością. Używany cement portlandzki 
w masywnych dźwigarach podczas wiązania wydziela cie-
pło hydratacji. We wnętrzu typowej belki mostu sprężonego 
obserwowany jest wzrost temperatury dochodzący nawet 
do 60°C już po około 24 h. Zjawisko to korzystnie wpływa 
na wczesną wytrzymałość betonu [1]. Zmienna odkształ-
calność betonu spowodowana jest stosowaniem kruszyw 
o różnych cechach odkształcalności [2, 3, 5]. Są to kruszywa 
granitowe, granodiorytowe, porfirowe, wapienne, dolomito-
we i bazaltowe pozyskiwane z kilkunastu kopalń na terenie 
Polski. Własne wyniki badań cech mechanicznych betonów 
z zastosowaniem różnych kruszyw zestawiono na rysunku 1. 
Uzyskano wartości modułów sprężystości od 25 GPa dla kru-
szyw granitowych do 48 GPa dla kruszyw bazaltowych.
Laboratoryjne badania betonu są wykonywane na prób-
kach przechowywanych w wodzie o temperaturze kontro-
lowanej 20°C [7, 9]. Otrzymywane wyniki wytrzymałości 
betonu nie oddają rzeczywistych warunków dojrzewania. 
Badania modułów sprężystości betonu wykonuje się zgod-
nie z normą [11] metodą A lub B. W procesie cyklicznego 
obciążenia i odciążenia próbek dochodzi do eliminacji od-
kształceń trwałych. W takich badaniach uzyskane wartości 
modułów sprężystości betonu różnią się od odkształcalno-
ści konstrukcji w momencie sprężania przęsła. Wprowadza-
na siła sprężająca jest pierwszym oddziaływaniem na be-
ton, w którym zachodzą odkształcenia trwałe. W procesie 

podejmowania decyzji na budowie kluczowa jest minima-
lizacja ryzyk. Zjawisko wpływu temperatury wiązania be-
tonu oraz rodzaju kruszywa na uzyskiwane laboratoryjnie 
cechy mechaniczne betonu wymaga wdrożenia indywidu-
alnych procedur badawczych.
W artykule przedstawiono wyniki programu badań identyfi-
kujących cechy mechaniczne betonu na przykładzie budo-
wanego wiaduktu drogowego WG-4 na Obwodnicy Racibo-
rza. Celem badań było porównanie metody znormalizowanej 
i odwzorowanej na uzyskiwane wyniki cech betonu w funk-
cji wieku. Wyniki odkształcalności betonu zostały zweryfi-
kowane przez badania in situ na rzeczywistej konstrukcji. 
W pierwszym etapie kontrolowano zmiany geometryczne 
przęsła bezpośrednio po sprężeniu. Drugi etap weryfikacji 
polegał na pomiarach ugięć przęsła podczas próbnych ob-
ciążeń. Zastosowane modele numeryczne posłużyły do ana-
lizy odkształcalności przęsła [4].

2. Innowacyjny system monitoringu

Celem zastosowania systemu monitoringu była rejestracja 
temperatury dojrzewania betonu we wnętrzu dźwigara. 
Dzięki rejestracji temperatury w konstrukcji system stero-
wał piecem, uzyskując zbliżone warunki pielęgnacji próbek 
w laboratorium. Uzyskane warunki odwzorowane dojrze-
wania betonu pozwoliły określić jego cechy mechaniczne. 
System monitoringu składał się z czujników temperatury 
umieszczonych w konstrukcji rejestratora LB-480, serwera 
LBX oraz pieca Memmerta. Innowacyjny system monitorin-
gu firmy TPA jest mobilny i umożliwia kontrolę betonowania 

Rys. 1. Własne wyniki badań cech mechanicznych betonu z zastosowaniem różnych kruszyw

b)a)
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na budowie. Uzupełnieniem systemu jest procedura postę-
powania na potrzeby określania cech mechanicznych beto-
nu w warunkach odwzorowanych.

3. Metodyka badań

Cechy mechaniczne betonu określono na podstawie ba-
dań niszczących próbek pielęgnowanych w warunkach 
odwzorowanych i warunkach znormalizowanych. Badania 
przeprowadzono na bloku testowym w etapie 1 przed za-
twierdzeniem receptury. Etap 2 dotyczył badań cech be-
tonu podczas betonowania ustroju nośnego. Na potrzeby 
analiz cech mechanicznych betonu pobierano zawsze mi-
nimum 24 szt. próbek walcowych o średnicy d = 150 mm 
i wysokości h = 300 mm [8]. W warunkach odwzorowanych 
i znormalizowanych pielęgnowano po 12 szt. próbek. Ba-
dania niszczące na bloku testowym określające zależność 
naprężenie-odkształcenie wykonano po 3, 7, 14 i 28 dniach 
dojrzewania. Podczas betonowania przęsła badania wyko-
nano po 6 i 28 dniach. Badania modułu sprężystości beto-
nu zrealizowano w maszynie wytrzymałościowej do prób 
ściskania klasy 1. Zmiana naprężenia w betonie rejestro-
wana była z próbkowaniem co 0,2 s. Pomiar odkształceń 

realizowany był wzdłuż trzech linii rozmieszczonych na po-
bocznicy co 120° [10].
Analizę cech mechanicznych betonu przeprowadzono z wy-
korzystaniem dwóch metod:

metoda bezpośrednia z uwzględnieniem normy [12],• 
metoda A zgodnie z normą [11].• 

Metoda bezpośrednia określenia siecznego modułu sprę-
żystości betonu uwzględnia wymagania normowe opisane 
w [12]. Przy obliczaniu modułu skorzystano ze wzorów:

Ecm =
0,4 fcm

Δε  (1)

Δε = Δl
lo  (2)

gdzie:
Δε – przyrost odkształcenia próbki betonowej wywołany 
osiągnięciem 0,4fcm,
Δl – zmiana długości próbki wywołana osiągnięciem 0,4fcm,
lo – długość próbki walcowej.

Średni moduł sprężystości betonu obliczono według wzoru:

Ecm =
Ecmi

∑

n

n

i = 1
 (3)

Zgodnie z normą [11] do wyznaczenia siecznego modu-
łu sprężystości betonu przyjęto metodę A. Określenie mo-
dułu początkowego Ec,o i ustabilizowanego Ec,s zrealizowa-
no zgodnie z procesem obciążania przedstawionym na 
rysunku 2. Przy obliczaniu modułu skorzystano ze wzorów:

Ec,s =
σm

a,3 – σm
b,2

εa,3 – εb,2  (4)

gdzie:
σm

a,3 , σm
b,2 – zarejestrowane naprężenia z przedziału 1/3fcm 

i (0,10–0,15)fcm,
εa,3 ; εb,2– zarejestrowane odkształcenia z przedziału 1/3fcm 
i (0,10–0,15)fcm.

Rys. 3. Proces 
obciążania 
próbki podczas 
badania metodą 
bezpośrednią 
i metodą A

Rys. 2. Innowacyjny system monitoringu temperatury dojrzewania 
betonu
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4. Wyniki badań

4.1. Badania laboratoryjne
Ustrój nośny obiektu WG-4 zaprojektowano z betonu kla-
sy C35/45. Właściwości mechaniczne określone dla tej klasy 
betonu w normie PN-EN 1992 to wytrzymałość charaktery-
styczna na ściskanie fck = 35,0 MPa oraz moduł sprężysto-
ści Ecm = 34,0 GPa. Receptura mieszanki betonowej zawiera 
cement 42,5R-NA oraz kruszywo grube z grysu granitowe-
go wydobywanego w kopalni Strzelin. Zakładana zawartość 
powietrza to 4,0–6,0%. Badania betonu zostały przeprowa-
dzone w dwóch seriach: na bloku testowym oraz w czasie 
betonowania ustroju nośnego obiektu.

Blok testowy
Blok testowy o wymiarach 1,2x1,2x1,2 m został zabetono-
wany 16.10.2020 roku. Wbudowano mieszankę o konsy-
stencji S3 (opad stożka 110 mm), zawartości powietrza 5,0% 
i temperaturze 14,5°C. Maksymalna temperatura o wartości 
47,6°C została osiągnięta po 32 godzinach od zabetonowa-
nia bloku. Badania te zostały wykonane na potrzeby określe-
nia podniesienia wykonawczego podczas procesu sprężania 
oraz aktualizacji programu sprężania. Wytrzymałość betonu 
oraz moduł sprężystości z wykorzystaniem metody bezpo-
średniej przeprowadzono w wieku 3, 7, 14 i 28 dni.

Zestawione w tabeli 1 oraz na rysunku 4 wyniki badań z bloku 
testowego potwierdziły wpływ temperatury wiązania na po-
czątkowy przyrost wytrzymałości betonu naściskanie. Dla 
próbek pielęgnowanych w warunkach odwzorowanych już 
po trzech dniach uzyskano wymagane 35 MPa. Po 7 dniach 
nastąpił przyrost do 40,2 MPa, a w kolejnych dniach nie za-
obserwowano wpływu wieku na dalszy wzrost wytrzymało-
ści. Nieco inne wyniki uzyskano dla próbek pielęgnowanych 
w wodzie. Po 3 dniach uzyskano jedynie 31,2 MPa, nie speł-
niając wymaganych 35 MPa. Dopiero po 7 dniach uzyskana 
wartość wynosiła 37,9 MPa. W funkcji wieku uzyskano dalszy 
wzrost wytrzymałości do 42,9 MPa po 28 dniach dojrzewania.
W przypadku modułu sprężystości betonu dostrzec moż-
na wpływ wieku na wzrost wartości tylko dla próbek pie-
lęgnowanych w warunkach znormalizowanych (rys. 5). Po  
3 dniach uzyskano wartość 22,5 GPa, a po 28 dniach war-
tość modułu wyniosła 28,4 GPa. Dla próbek pielęgnowanych 
w warunkach odwzorowanych już po 3 dniach uzyskano 
wartość 25,1 GPa. Minimalny wzrost nastąpił w funkcji wie-
ku uzyskując 26,6 GPa po 28 dniach dojrzewania.
Na potrzeby podejmowania decyzji na budowie o terminie 
sprężenia za miarodajne uznano wyniki badań dla próbek 
pielęgnowanych w warunkach odwzorowanych. Określony 
moduł sprężystości betonu posłużył do aktualizacji progra-
mu sprężenia oraz podniesienia wykonawczego.

Tabela 1. Zestawienie wyników badań – blok testowy

Wiek betonu t [dni] 3 7 14 28

Wytrzymałość 
na ściskanie fcm [MPa]

Warunki odwzorowane 35,5 40,2 40,8 41,6

Warunki znormalizowane 31,2 37,9 39,6 42,9

Moduł sprężystości 
Metoda bezpośrednia 

Ecm [GPa]

Warunki odwzorowane 25,1 24,8 25,7 26,6

Warunki znormalizowane 22,5 24,0 25,5 28,2

35,5

40,2 40,8

41,6

31,2

37,9
39,6

42,9

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

0 5 10 15 20 25 30
Okres dojrzewania [dni]

Warunki odwzorowane Warunki znormalizowane Wartość normowa

Rys. 4. Wytrzymałość 
betonu na ściskanie 
w czasie z uwzględnie-
niem warunków pielę-
gnacji
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Ustrój nośny obiektu WG-4
Betonowanie ustroju nośnego obiektu WG-4 odbyło się 
26.11.2020 roku. Została wbudowana mieszanka o konsy-
stencji S3 (opad stożka 150 mm), zawartości powietrza 3,8% 
i temperaturze 12,3°C. Maksymalna temperatura o warto-
ści 45,8°C została osiągnięta po 32 godzinach od zabetono-
wania bloku. Badania wykonano po 6 dniach dojrzewania 
podczas sprężania ustroju nośnego oraz dodatkowo po 28 
dniach. W obu terminach zostały przeprowadzone badania 
modułów metodą bezpośrednią oraz metodą A.
Wyniki badań cech betonu uzyskane dla próbek pielęgnowa-
nych w warunkach znormalizowanych i odwzorowanych ze-
stawiono w tabeli 2. Wytrzymałość na ściskanie po 6 dniach 
wyniosła 43,7 MPa dla próbek pielęgnowanych w warun-
kach odwzorowanych oraz 40,5 MPa dla próbek pielęgnowa-
nych w warunkach znormalizowanych. Odwrotna sytuacja 

była podczas badań po 28 dniach dojrzewania. Tu wyższe 
wartości uzyskano dla próbek pielęgnowanych w warun-
kach znormalizowanych (53,3 MPa). Niezależnie od meto-
dy już po 6 dniach uzyskano wymaganą wytrzymałość wy-
noszącą 35 MPa.
W przypadku modułu sprężystości dla każdej metody pie-
lęgnacji uzyskano nieznaczne przyrosty modułów pomię-
dzy 6 a 28 dniem dojrzewania. Badania wykazały wpływ 
metody pielęgnacji na uzyskiwane moduły. W badaniach 
metodą bezpośrednią po 6 dniach otrzymano wyższą 
wartość (27,6 GPa) dla próbek pielęgnowanych w warun-
kach odwzorowanych (tab. 2). W przypadku badań po  
28 dniach metodą A moduł ustabilizowany był większy 
(42,9 GPa) dla próbek pielęgnowanych w warunkach znor-
malizowanych.

4.2. Badania przemieszczeń pionowych pod próbnym 
obciążeniem statycznym
29.04.2021 roku 154 dni od zabetonowania ustroju nośnego 
wykonano badanie przemieszczeń pionowych pod próbnym 
obciążeniem statycznym. Badanie przeprowadzono przed 
wykonaniem wyposażenia obiektu, co pozwoliło wyelimi-
nować jego wpływ na sztywność obiektu.
Ugięcia sprężyste dźwigarów A, B i C zestawiono w tabeli 3. 
Dodatkowo określono przemieszczenia teoretyczne w mo-
delu numerycznym, w którym parametry geometryczne od-
wzorowano z uwzględnieniem stopnia zbrojenia. W przy-
padku normowego modułu (34,0 GPa) uzyskano większe 
ugięcia od wartości otrzymanych podczas badań in situ. 
Dla modułu sprężystości określonego laboratoryjnie meto-
dą A w warunkach znormalizowanych (42,9 GPa) uzyskane 
ugięcia teoretyczne były mniejsze od wartości z badań in situ. 
Dużą zgodność uzyskano w przypadku określania modułu 
ustabilizowanego metodą A w warunkach odwzorowanych 
(38,6 GPa). Relacja ugięć wyniosła od 97,6 do 100,5%. Bada-
nia porównawcze potwierdziły pracę sprężystą konstrukcji 
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Rys. 5. Moduł spręży-
stości betonu w czasie 
z uwzględnieniem 
warunków pielęgnacji

Tabela 2. Zestawienie wyników badań – ustrój nośny WG-4

Wiek betonu t [dni] 6 28

Wytrzymałość 
na ściskanie

fcm [MPa]

Warunki 
odwzorowane 43,7 50,7

Warunki 
znormalizowane 40,5 53,3

Moduł sprężystości
Metoda 

bezpośrednia
Ecm [GPa]

Warunki 
odwzorowane 27,6 30,1

Warunki 
znormalizowane 25,0 30,7

Moduł sprężystości
Metoda A – moduł 

początkowy
Ec0m [GPa]

Warunki 
odwzorowane 27,4 30,3

Warunki 
znormalizowane 27,0 30,6

Moduł sprężystości
Metoda A – moduł 

ustabilizowany
Ecsm [GPa]

Warunki 
odwzorowane 34,6 38,6

Warunki 
znormalizowane 33,9 42,9
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sprężystości betonu wpływa na prawidłowy program spręża-
nia oraz właściwe przyjęcie podniesień wykonawczych. W tym 
celu konieczne jest określenie modułu sprężystości na zaro-
bie próbnym. Przedstawiony sposób wyznaczania cech me-
chanicznych na wykonanym bloku testowym uwzględnia 
zjawiska termiczne zachodzące podczas wiązania. Takie po-
dejście pozwala jeszcze przed docelowym betonowaniem 
przyjąć zgodne parametry materiałowe. Badania potwier-
dziły pracę betonowego przęsła w dwóch fazach. Pierwsza 
faza dotyczy sprężania przęsła, w którym zachodzą odkształ-
cenia trwałe. Na tym etapie potwierdzono skuteczność okre-
ślania modułu sprężystości betonu metodą bezpośrednią 
na próbkach pielęgnowanych w warunkach odwzorowanych 
(Ecm,1 = 27,6 GPa). Dzięki takiemu podejściu uzyskano geome-
trię przęsła zgodną do 1 cm z projektowaną niweletą.
Druga faza pracy betonowego przęsła dotyczy użytko-
wania obiektu. Dzięki wykonaniu próbnego obciążenia 
konstrukcji bez wykonanego wyposażenia ustalono od-
kształcalność betonu w fazie użytkowej. Na tej podstawie 
potwierdzono zmniejszenie się odkształcalności betonu, 
co jest związane z eliminacją odkształceń trwałych. Za mia-
rodajne uznano określanie modułu sprężystości metodą 
A na próbkach pielęgnowanych w warunkach odwzorowanych  
(Ecm,2 = 38,6 GPa). Takie podejście pozwala na aktualizację mo-
delu obliczeniowego i jego stosowanie w fazie użytkowej.
Uwzględniając specyfikę badań laboratoryjnych betonu oraz 
niepewności związane z procesem produkcji mieszanki be-
tonowej, jej wbudowaniem oraz samą pielęgnacją stward-
niałego betonu, należy przyjąć poziom ufności dla określa-
nych cech mechanicznych betonu równy 95%.
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Rys. 6. Próbne obciążenie ustroju nośnego WG-4

Tabela 3. Zestawienie wyników badań – próbne obciążenie

Dźwigar A B C

Pomierzone 
przemieszczenia sprężyste

us 
[mm] 7,96 7,87 7,11

Przemieszczenia 
teoretyczne

Moduł wg PN-EN 1992
Ecm = 34,0 GPa

ut1 
[mm] 8,99 9,15 8,24

us/ut1 88,5% 86,0% 86,3%

Przemieszczenia 
teoretyczne

Metoda A – moduł 
ustabilizowany, warunki 

odwzorowane
Ecsm = 38,6 GPa

ut2 
[mm] 7,92 8,06 7,26

us/ut2 100,5% 97,6% 97,9%

Przemieszczenia 
teoretyczne

Metoda A – moduł 
ustabilizowany, warunki 

znormalizowane
Ecsm = 42,9 GPa

ut3 
[mm] 7,13 7,25 6,53

us/ut3 111,6% 108,6% 108,9%

po eliminacji odkształceń trwałych, które zachodzą w mo-
mencie sprężenia. Uwzględniając etap sprężania oraz fazę 
użytkową mostów sprężonych, konieczne jest określanie 
dwóch wartości modułów:

metodą bezpośrednią przed eliminacją odkształceń trwa-• 
łych (moment sprężenia),

metodą A po eliminacji odkształceń trwałych (faza użyt-• 
kowa).

5. Podsumowanie

Przeprowadzone badania porównawcze cech mechanicz-
nych betonu potwierdziły korzystny wpływ ciepła hydra-
tacji na wczesną wytrzymałość betonu. Zjawisko to można 
odwzorować z wykorzystaniem systemu monitoringu tem-
peratury dojrzewania betonu w konstrukcji. Na potrzeby po-
dejmowania decyzji o sprężaniu przęsła we wczesnym wieku 
do 7 dni za miarodajne należy uznać badania na próbkach 
pielęgnowanych w warunkach odwzorowanych. Dzięki temu 
minimalizowane są ryzyka związane z podejmowanymi de-
cyzjami na budowie. Skracany jest czas realizacji, co zmniej-
sza koszty budowy. Wdrożony system monitoringu pozwala 
na kontrolę zachodzących zjawisk, które różnią się w zależ-
ności od masywności dźwigarów oraz okresów betonowań.
Bardzo ważną kwestią jest odkształcalność betonu związa-
na z rodzajem zastosowanego kruszywa. Zmiana modułu 
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Odkształcenia, relaksacja i zmniejszenie wytrzymałości 
stali sprężającej w temperaturze pożarowej. 
Wskazówki na temat praktycznego wykorzystania 
modelu Eurokodu 2-1-2
prof. dr hab. inż. Robert Kowalski, mgr inż. Bogumiła Juchnowicz-Bierbasz, 
mgr inż. Julia Wróblewska, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Warszawska

1. Wprowadzenie

Aktualnie prognozowanie nośności ogniowej elemen-
tów sprężonych najczęściej jest realizowane na podstawie 
prostych Danych tabelarycznych podanych w normie [1], 
a w przypadku powtarzalnych, prefabrykowanych elemen-
tów strunobetonowych – również na podstawie wyników 
normowych badań ogniowych. Można się jednak spodzie-
wać, że w przyszłości ocena nośności ogniowej elementów 
sprężonych, zwłaszcza nietypowych, coraz częściej będzie 
prowadzona na bazie analiz obliczeniowych, w których pożar 
jest rozpatrywany jako wyjątkowa sytuacja projektowa [2]. 
W analizach tych kluczowe znaczenie odgrywa nie tylko 
adekwatne oszacowanie zmniejszenia wytrzymałości stali 
sprężającej, ale również, a raczej przede wszystkim, określe-
nie odkształceń wytężonych cięgien sprężających, spowo-
dowanych wzrostem temperatury. Odkształcenia te mogą 
być dużo większe od występujących w zwykłych warun-
kach. Może to prowadzić do wystąpienia znacznej relaksacji 
naprężeń w cięgnach i zmniejszenia siły sprężającej, nawet 
już w początkowej fazie pożaru. Ponadto duże odkształce-
nia zbrojenia rozciąganego mogą być przyczyną obniże-
nia obliczeniowej (i rzeczywistej) nośności przekroju w sta-
nie granicznym [2].
W artykule przedstawiono praktyczne wskazówki na temat 
wykorzystania modelu pogorszenia właściwości mechanicz-
nych stali sprężającej w wysokiej temperaturze, podanego 
w aktualnym Eurokodzie PN-EN 1992-1-2 [1] oraz w najnow-
szym projekcie tej normy [3], przydatne do prognozowania 
odkształceń cięgien sprężających w elementach narażonych 
na warunki pożarowe. Wskazano też występowanie analogii 
między wydłużaniem się stali sprężającej ogrzewanej w wa-
runkach pożarowych a pełzaniem betonu w zwykłych wa-
runkach oraz podano wytyczne przydatne do oszacowania 
relaksacji naprężeń w cięgnach i określenia zmniejszania się 
siecznego modułu odkształcalności stali sprężającej w wa-
runkach pożarowych. Powyższe informacje odniesiono 

do aktualnie powszechnie stosowanych splotów wykona-
nych ze stali Y1860, których charakterystyczna wytrzyma-
łość na rozciąganie wynosi fpk = 1860 MPa, a charakterystycz-
ny moduł sprężystości Epk = 195 GPa [4].

2. Właściwości mechaniczne stali sprężającej 
w temperaturze pożarowej w świetle modelu 
normowego

Właściwości mechaniczne stali sprężającej ogrzanej do tem-
peratury pożarowej można określić na podstawie modelu 
podanego w Eurokodzie [1]. Składa się on z ogólnej zależ-
ności (wykresu) naprężenie-odkształcenie oraz podanych 
w tabeli współczynników służących do określenia kluczo-
wych punktów wykresu. Model [1] został zaproponowany 
przez Y. Anderberga [5] w latach 80. XX w., na podstawie 
wyników badań eksperymentalnych przeprowadzonych 
w warunkach ustalonej temperatury. W najnowszym pro-
jekcie Eurokodu [3] model znajdujący się w [1] pozostawio-
no w praktycznie niezmienionej formie.
Według [1] maksymalne naprężenie, jakie może wystą-
pić w zbrojeniu sprężającym w temperaturze pożarowej θ, 
określa wzór:

fpy,θ = kpy,θ · β fpk (1)

w którym wartości współczynnika kpy,θ są podane dla war-
tości temperatury będących kolejnymi wielokrotnościami 
100°C. Wykresy wartości współczynnika kpy,θ (dla stali kla-
sy B) podano na rysunku 1a, a dla rozpatrywanej tu stali 
Y1860S7 – na rysunku 1b. Do opracowania rysunku 1b przy-
jęto wartość występującego we wzorze (1) współczynnika  
β = 0,9, zgodnie z zaleceniem polskiego Załącznika Krajo-
wego do [1]. W projekcie Eurokodu [3] pominięto podział 
stali na klasy A i B, a wzór (1) zastąpiono wzorem:

fpy,θ = kpy,θ · fp01,k (2)
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Podczas obliczania nośności ogniowej zginanych elemen-
tów żelbetowych, w których na działanie warunków poża-
rowych jest narażona strefa rozciągana, kluczowe (i zazwy-
czaj wystarczające) jest określenie zmniejszenia granicy 
plastyczności stali w zależności od temperatury.
Postępując analogiczne w odniesieniu do elementów sprężo-
nych, można by obliczać ich nośność ogniową (np. stosując 
metody uproszczone), przyjmując do analiz jedynie obniżo-
ną wytrzymałość cięgien na rozciąganie, określoną na pod-
stawie współczynników podanych w [1] (rys. 1a lub 1b).
Przyjęcie do analiz elementów sprężonych, prowadzonych 
ze względu na warunki pożarowe, jedynie informacji po-
danych na rysunku 1 spowodowałoby całkowite pominię-
cie odkształcalności cięgien sprężających i związanej z tym 
spodziewanej dużej relaksacji naprężeń w cięgnach. Projek-
tując elementy z uwagi na nośność ogniową, rzadko kiedy 
rozpatruje się inne stany niż obliczeniowe zniszczenie ele-
mentu. Wydaje się jednak, że odkształcenia cięgien spręża-
jących ogrzanych do temperatury pożarowej mogą być tak 
duże, że zniszczenie elementu (obliczeniowe, ale również 
rzeczywiste), w niekorzystnym przypadku, może wystąpić 
wcześniej, niż wynikałoby to z analizy nośności przekroju 
przy przyjęciu jedynie informacji zaczerpniętych z rysunku 1. 

Konieczne jest zatem adekwatne oszacowanie również spo-
dziewanego odkształcenia cięgien. Odkształcenie to można 
określić na podstawie ogólnego modelu [1].
Wykresy zależności naprężenie-odkształcenie opracowane 
po wstawieniu parametrów splotów ze stali Y1860 do ogól-
nego modelu normowego [1] przedstawiono na rysunku 2a, 
a fragment rysunku 2a w przedziale odkształcenia do 0,03 
– na rysunku 2b.
Rozpatrując rysunek 2b, można łatwo zauważyć, że określone 
na nim wartości odkształceń cięgien ogrzanych do wysokiej 
temperatury są znacznie większe od występujących w zwy-
kłych warunkach. Rzeczywiste odkształcenia cięgien w ele-
mentach narażonych na warunki pożarowe mogą być jednak 
jeszcze większe. Model podany w [1] został bowiem opraco-
wany na podstawie badań prowadzonych w warunkach usta-
lonej temperatury i tylko do takich odkształceń się on odnosi.
W dalszej części artykułu omówiono, w jaki sposób na pod-
stawie modelu [1] można oszacować rzeczywiste odkształ-
cenia cięgien w elementach narażonych na warunki poża-
rowe. Wymaga to jednak uprzedniego zwrócenia uwagi 
na możliwe sposoby badania stali w wysokiej temperaturze 
oraz na to, w jakich warunkach zazwyczaj znajdują się cię-
gna w elementach poddanych działaniu pożaru.

Rys. 1. Wartości współczynnika kp,θ do określenia zmniejszenia wytrzymałości stali sprężającej w wysokiej temperaturze [1]: wykres nr 1 
– pręty, nr 2 – sploty i druty (klasy B) (a), zmniejszenie wytrzymałości splotów Y1860S7 w wysokiej temperaturze (b) 

Rys. 2. Wykresy zależności naprężenie-odkształcenie dla splotów ze stali sprężającej Y1860 w wysokiej temperaturze, opracowane po wsta-
wieniu parametrów splotów Y1860S7 do ogólnego modelu normowego [1] (a), powiększony fragment rysunku 3a (b)
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3. Sposoby badania stali w wysokiej 
temperaturze

W zwykłej temperaturze do określenia właściwości mecha-
nicznych stali jest zazwyczaj wykorzystywana dwuwymia-
rowa zależność odkształcenie-naprężenie. Podczas rozpa-
trywania warunków pożarowych właściwości mechaniczne 
stali muszą być jednak opisywane za pomocą trzech zmien-
nych: odkształcenia, naprężenia i temperatury. W modelu 
normowym [1] dwuwymiarowa zależność naprężenie-od-
kształcenie jest podana dla wartości temperatury równych 
kolejnym wielokrotnościom 100°C. Model ten jest zatem 
trójwymiarowy.
Prowadzenie eksperymentów przy trzech zmiennych (czyn-
nikach) wejściowych (badanych) byłoby niewygodne i nie-
celowe, m.in. ze względu na trudności w jednoznacznym 
interpretowaniu uzyskiwanych wyników. Powoduje to, iż 
w praktyce wyodrębnia się dwa podstawowe sposoby re-
alizacji badań [2, 5, 6, 7]:

w ustalonej temperaturze,• 
w zmiennej (wzrastającej) temperaturze.• 

Podczas pierwszego sposobu badania, w różnych zmienia-
nych, ale ustalonych w danym eksperymencie temperaturach 
są określane zależności naprężenie-odkształcenie. Warunki 
ich badania mogą być modyfikowane, jednak najczęściej 
w wysokiej temperaturze jest stosowany sposób podobny 
do próby rozciągania stali, wykonywanej w temperaturze 
pokojowej. Zapewnia to możliwość porównania wyników 
oraz sprawia, że badania prowadzone w ustalonej tempe-
raturze są stosunkowo łatwe do zrealizowania w praktyce. 
Model Y. Anderberga [5] wprowadzony do Eurokodu [1] 
został opracowany właśnie na podstawie wyników badań 
przeprowadzonych w ustalonej temperaturze.
Podczas badań prowadzonych w zmiennej temperaturze, 
najczęściej ustalone jest wytężenie próbki. Wtedy przy róż-
nych, zmienianych, ale ustalonych w danym eksperymen-
cie wartościach naprężenia w próbkach, są one ogrzewane 
w określony sposób, a mierzone są wartości odkształcenia 
(wydłużenia).
Wyniki uzyskane przy zastosowaniu dwóch wymienionych 
wyżej sposobów nie mogą być porównywane bezpośred-
nio [2, 6, 7].
Całkowite wydłużenie cięgna sprężającego w wysokiej tem-
peraturze εp,tot może być wyrażone jako suma czterech skład-
ników [2, 5, 6, 7]:

εp,tot = εp,0 + εp,σ + εp,σθ + εp,cr (3)

gdzie:
εp,0 – oznacza swobodne wydłużenie termiczne stali (bez 
obciążenia);
εp,σ – oznacza wydłużenie stali powstające na skutek działa-
nia obciążenia w zwykłej temperaturze; ewentualnie można 
by tu jeszcze wyodrębnić część sprężystą i plastyczną;

εp,σθ – oznacza wydłużenie spowodowane jednoczesnym 
działaniem obciążenia i wysokiej temperatury; jest to przy-
rost odkształcenia spowodowany pogorszeniem właści-
wości mechanicznych stali pod wpływem wzrostu tem-
peratury;
εp,cr – oznacza wydłużenie spowodowane pełzaniem stali, 
będące wynikiem jednoczesnego działania obciążenia i wy-
sokiej temperatury, ale w odpowiednio długim czasie; od-
kształcenie to, w przedziałach czasu odpowiadających rze-
czywistym pożarom, tzn. do ok. 4 godzin, jest małe [2] i nie 
będzie rozpatrywane w dalszej części tej pracy.
Podczas badań prowadzonych w ustalonej temperaturze, 
zazwyczaj pomiar odkształcenia jest rozpoczynany dopie-
ro po ustabilizowaniu się w próbce założonej temperatury. 
Powoduje to, że wyniki badań przeprowadzonych w usta-
lonej temperaturze przeważnie nie obejmują swobodnego 
wydłużenia termicznego stali εp,0. Podczas badań w wyso-
kiej temperaturze jest zatem mierzone jedynie odkształce-
nie określone wzorem:

εp,θ = const = εp,σ + εp,σθ (4)

tzn. obejmujące sumę odkształcenia próbki powstające-
go na skutek działania obciążenia w zwykłej temperaturze 
i przyrostu odkształcenia powstającego na skutek pogor-
szenia właściwości mechanicznych stali, spowodowanego 
podwyższeniem temperatury. Jak już wspominano wyżej, 
podstawę modelu [1, 5] stanowiły właśnie badania prze-
prowadzone w ustalonej temperaturze. Nie odzwiercie-
dlają one jednak warunków, w jakich zazwyczaj znajduje 
się zbrojenie elementów narażonych na działanie poża-
ru [2, 6, 7].
Warunki te bardziej adekwatnie może odwzorować sposób 
prowadzenia badań we wzrastającej temperaturze. Przed 
rozpoczęciem pożaru elementy konstrukcyjne są najczę-
ściej wytężone, co oznacza, że w ich zbrojeniu występują 
już naprężenia [2, 6, 7].
Podczas badań prowadzonych we wzrastającej temperatu-
rze, przed rozpoczęciem ogrzewania, próbka jest rozciągana 
(w zwykłej temperaturze) do wystąpienia w niej założonego 
naprężenia. Od programu badań zależy, czy jest wtedy mie-
rzone odkształcenie powstające na skutek działania obciąże-
nia w zwykłej temperaturze εp,σ, czy pomiar wydłużenia prób-
ki rozpoczyna się po jej uprzednim obciążeniu. W pierwszym 
przypadku jest możliwe określenie całkowitego odkształcenia 
zbrojenia εp,tot, wyrażonego wzorem (3). Jeżeli jednak podczas 
badania nie rejestruje się wydłużenia próbki spowodowane-
go obciążeniem w zwykłej temperaturze εp,σ, to jako wynik 
otrzymuje się tylko wydłużenie wyrażone wzorem:

εp,σ = const = εp,0 + εp,σθ (5)

Warto jeszcze dodać, iż w związku z brakiem jednoznacz-
nych danych, w jaki sposób pogorszenie właściwości 
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mechanicznych stali spowodowane jednoczesnym dzia-
łaniem obciążenia i wysokiej temperatury (εp,σΘ) zależy 
od prędkości jej wzrastania, prędkość tę należy dobrać 
tak, aby możliwie dokładnie odwzorowane było rzeczy-
wiste tempo przyrostu temperatury w cięgnach elemen-
tu narażonego na działanie pożaru [2].

4. Odkształcenia stali sprężającej 
w elementach narażonych na warunki 
pożarowe

Jak już wskazano wyżej, model podany w [1], przedstawio-
ny na rysunku 2, został opracowany na podstawie badań 
przeprowadzonych w ustalonej temperaturze. Nie ujmu-
je on zatem całkowitego odkształcenia stali, a jedynie jego 
część wyrażoną wzorem (4). Aby określić odkształcenie cał-
kowite, tzn. takie, jakiego należy się spodziewać w elemen-
tach narażonych na warunki pożarowe, do odkształcenia ob-
liczonego na podstawie rysunku 2 należy dodać swobodne 
wydłużenie termiczne stali.
Zazwyczaj przyjmuje się, że wartość współczynnika odkształ-
calności termicznej stali jest stała i wynosi od 1,0 do 1,2 x 10-5 
[1/°C]. W Eurokodzie [1] podana jest jednak dokładniejsza 
zależność opisująca swobodną odkształcalność termiczną 
stali sprężającej. Wykresy zależności naprężenie-odkształ-
cenie dla splotów sprężających Y1860S7, opracowane we-
dług zasady podanej na początku tego podrozdziału, przed-
stawiono na rysunku 3.

Wartości wydłużenia odłożone na osi poziomej wykresu są 
sumą odkształcenia obliczonego na podstawie modelu nor-
mowego [1] (wzór (4), rys. 2) oraz swobodnego odkształce-
nia termicznego stali sprężającej. Wartości odkształceń po-
dane na rysunku 3, określone wzorem (6), są odpowiednie 
do szacowania wydłużenia cięgien sprężających (Y1860) 
w elementach narażonych na działanie pożaru.

εp,fi = εp,0 +εp,σ + εp,σθ (6)

5. Analogia wydłużania się cięgien 
sprężających w elementach narażonych 
na warunki pożarowe do pełzania betonu 
w zwykłych warunkach

Jak wspominano wyżej, model normowy [1] oraz opracowa-
ny na jego podstawie model podany na rysunku 3 w rzeczy-
wistości są trójwymiarowe. Możliwe jest zatem przedstawie-
nie tych modeli w innym układzie współrzędnych.
Wykresy zależności wydłużenia cięgien, przy ustalonej war-
tości naprężenia, w zależności od temperatury podano na ry-
sunku 4. Wykresy te opracowano na podstawie rysunku 3, 
w wyniku przeniesienia z krzywych podanych na tym ry-
sunku odpowiednich punktów o współrzędnych odkształ-
cenie-naprężenie, do układu współrzędnych odkształce-
nie-temperatura.
Wartości odkształceń odłożone na osi poziomej rysunku 4 
– podobnie jak na rysunku 3, określone wzorem (6) – są od-
powiednie do szacowania wydłużenia cięgien sprężających 
(Y1860S7) w elementach narażonych na działanie pożaru.

Rozpatrując krzywe przedstawione na rysunku 4, można 
dostrzec pewną analogię pomiędzy wydłużaniem się cię-
gien elementów sprężonych narażonych na działanie poża-
ru, a pełzaniem betonu w zwykłych warunkach. Na począt-
ku (oraz przed rozpoczęciem) pożaru w cięgnach występują 
odkształcenia określone położeniem punktów wykresów opi-
sanych rzędną 20°C. Przy okazji warto podkreślić, iż do obli-
czenia tych odkształceń εp,σ = σp/Ep należy przyjąć naprężenie 
w cięgnach występujące w momencie rozpoczęcia pożaru. 
Powinno to być naprężenie obliczone po uwzględnieniu strat 
sprężania. W czasie pożaru, wraz ze wzrostem temperatury, 
przy stałym naprężeniu, następuje znaczny przyrost wydłu-
żenia cięgien, opisany krzywymi podanymi na rysunku 4.
Przykładowo przy naprężeniu wynoszącym 1000 MPa, 
po ogrzaniu cięgien do temperatury wynoszącej 300°C, 
należy się spodziewać przyrostu odkształcenia od wartości 
ok. 0,005 do wartości ok. 0,012, a więc o ok. 140%. Odpowia-
da to wartości współczynnika pełzania wynoszącej 1,4.

Rys. 4. Wykresy zależności temperatura-odkształcenie odpowied-
nie do oszacowania całkowitego wydłużenia cięgien Y1860S7 w ele-
mentach narażonych na działanie pożaru

Rys. 3. Wykresy zależności naprężenie-odkształcenie w wysokiej tem-
peraturze odpowiednie do oszacowania całkowitego wydłużenia cię-
gien Y1860S7 w elementach narażonych na warunki pożarowe
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W zależności od naprężenia w cięgnach występującego 
na początku pożaru oraz od temperatury, zestawiono war-
tości (tab. 1):

całkowitego wydłużenia cięgna • εp,fi; są to wartości zaczer-
pnięte z rysunku 4, określone wzorem (6);

współczynnika • φp,fi obliczonego według wzoru (7), wy-
rażającego stosunek przyrostu wydłużenia cięgna spowo-
dowanego działaniem temperatury pożarowej do wydłu-
żenia na początku pożaru; wzór (7) ma postać analogiczną 
do definicji współczynnika pełzania betonu w zwykłych 
warunkach.

φp,fi = =
εp,fi – εp,σ εp,0 + εp,σθ

εp,σ εp,σ  (7)

6. Zmniejszenie siecznego modułu 
odkształcalności stali sprężającej i relaksacja 
naprężeń w cięgnach w elementach 
narażonych na warunki pożarowe

Na podstawie wykresów podanych na rysunku 3 lub war-
tości odkształceń zestawionych w tabeli 1 jest możliwe 
obliczenie siecznego modułu odkształcalności cięgien 

sprężających w elementach narażonych na działanie poża-
ru Ep,fi, według wzoru:

Ep,fi = σp / εp,fi  (8)

W zależności od naprężenia występującego w cięgnie i jego 
temperatury przedstawiono wartości względnego obniżenia 
modułu odkształcalności cięgien (Y1860S7) w elementach 
narażonych na warunki pożarowe (tab. 2). Podane wartości 
obliczono jako stosunek siecznego (wypadkowego) modułu 
odkształcalności cięgien Ep,fi, według wzoru (8), do ich modu-
łu sprężystości w zwykłej temperaturze Ep = 195 GPa.
Łatwo zauważyć, że moduł sprężystości stali sprężającej 
ogrzanej do temperatury pożarowej jest znacznie mniej-
szy niż w zwykłej temperaturze. Przy okazji warto zwrócić 
uwagę, iż wartości podane w tabeli 2 są znacznie mniejsze 
od współczynników opisujących względne obniżenie modu-
łu odkształcalności stali sprężającej (odnoszących się do za-
kresu sprężystego; Ep,θ) podanych w [1].
Podczas analiz elementów sprężonych większe znaczenie 
praktyczne od określenia obniżenia modułu odkształcalno-
ści cięgien może mieć oszacowanie relaksacji występujących 
w nich naprężeń. Można to wykonać na podstawie rysunku 4.

Tabela 1. Wartości całkowitego wydłużenia εp,fi , określonego wzorem (6), cięgien sprężających Y1860S7 ogrzanych do temperatury pożarowej 
oraz współczynnika фp,fi określonego wzorem (7)

σp 
[MPa] εp,σ  

Temperatura, θ [°C]
100 200 300 400 500 600 700 patrz kol.12 *

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0 0 εp,0 0,0008 0,002 0,0032 0,0044 0,0058 0,0072 0,0088 - -

100 0,0005
εp,fi 0,0015 0,0026 0,0037 0,0051 0,0068 0,0091 0,0165 0,0298

768
фp,fi 1,8 4 6,3 9 12,2 16,7 31,2 57,2

200 0,001
εp,fi 0,0019 0,0031 0,0043 0,0057 0,0086   0,027

584
фp,fi 0,9 2 3,2 4,6 7,4   25,3

400 0,0021
εp,fi 0,003 0,0042 0,0055 0,0078    0,0257

492
фp,fi 0,5 1 1,7 2,8    11,5

600 0,0031
εp,fi 0,0041 0,0053 0,0068 0,0122    0,025

442
фp,fi 0,3 0,7 1,2 3    7,1

800 0,0041
εp,fi 0,005 0,0063 0,0087     0,0243

393
фp,fi 0,2 0,5 1,1     4,9

1000 0,0051
εp,fi 0,0061 0,0078 0,0122     0,0238

347
фp,fi 0,2 0,5 1,4     3,6

1200 0,0062
εp,fi 0,0073 0,0105 0,021     0,0232

301
фp,fi 0,2 0,7 2,4     2,8

1400 0,0072
εp,fi 0,0095 0,0162      0,0222

222
фp,fi 0,3 1,3      2,1

* W kol. 12 zestawiono wartości temperatury, dla której dany poziom naprężenia jest równy zmniejszonej wytrzymałości stali na rozciąganie fpy,θ. 
Wartości εp,fi oraz фp,fi odpowiadające tej temperaturze zestawiono w kolumnie 11.
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Tabela 2. Wartości względnego zmniejszenia modułu odkształcalności cięgien sprężających (Y1860S7) pod wpływem temperatury pożaro-
wej (podane wartości obliczono jako stosunek Ep,fi według wzoru (8) do Ep=195 GPa)

σp 
[MPa]

Temperatura, θ [°C]

100 200 300 400 500 600 700 patrz kol.10 *

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

100 0,3535 0,2003 0,1373 0,1004 0,0757 0,0566 0,0311 0,0172 768

200 0,5346 0,3309 0,2374 0,1792 0,1190   0,0270 584

400 0,6809 0,4919 0,3728 0,2643    0,0257 492

600 0,7595 0,5854 0,4550 0,2525    0,0250 442

800 0,8136 0,6485 0,4713     0,0243 393

1000 0,8422 0,6587 0,4200     0,0238 347

1200 0,8483 0,5880 0,2926     0,0232 301

1400 0,7521 0,4441      0,0222 222

* W kol. 10 zestawiono wartości temperatury, dla której dany poziom naprężenia jest równy zmniejszonej wytrzymałości stali na rozciąganie fpy,θ. 
Wartości Ep,fi/Ep odpowiadające tej temperaturze zestawiono w kol. 9.

Tabela 3. Zmniejszenie i relaksacja naprężeń w cięgnach sprężających (Y1860S7) w zależności od temperatury

σ 
[MPa]  

Temperatura, θ [°C]
100 200 300 400 500 600

1500
σ-Δσ 1261 1003 720 401 170 39

Δσ 239 497 780 1099 1330 1461
Δσ/σ 16% 33% 52% 73% 89% 97%

1400
σ-Δσ 1195 943 661 361 135  

Δσ 205 457 739 1039 1265  
Δσ/σ 15% 33% 53% 74% 90%  

1300
σ-Δσ 1119 870 592 322 93  

Δσ 181 430 708 978 1207  
Δσ/σ 14% 33% 54% 75% 93%  

1200
σ-Δσ 1015 772 512 258 36  

Δσ 185 428 688 942 1164  
Δσ/σ 15% 36% 57% 79% 97%  

1100
σ-Δσ 912 674 417 187   

Δσ 188 426 683 913   
Δσ/σ 17% 39% 62% 83%   

1000
σ-Δσ 824 591 339 115   

Δσ 176 409 661 885   
Δσ/σ 18% 41% 66% 89%   

W tabeli 3 podano wartości:
naprężenia • σ-Δσ, do którego obni-

ży się naprężenie początkowe (podane 
w pierwszej kolumnie tabeli 3) w wy-
niku ogrzania cięgien do określonej 
temperatury, przy założeniu, że od-
kształcenie jest stałe,

różnicy naprężeń • Δσ,
obliczonej na podstawie powyż-• 

szych parametrów relaksacji naprę-
żeń w cięgnach Δσ/σ.
Wykresy relaksacji naprężeń w cię-
gnach w zależności od temperatu-
ry (Δσ/σ, według tabeli 3) przedsta-
wiono na rysunku 5. Relaksacja ta jest 
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Rys. 5. Relaksacja naprężeń w cięgnach sprężających (Y1860S7) w zależności od tempe-
ratury
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bardzo znaczna i niezbyt „mocno” zależy od wartości naprę-
żeń występujących w cięgnach przed rozpoczęciem pożaru. 
Na przykład już po ogrzaniu cięgien do temperatury wyno-
szącej 300°C należy się liczyć ze zmniejszeniem siły spręża-
jącej o ponad 50%.
Jednak z drugiej strony, rzadko kiedy cięgna są ogrzewa-
ne podczas pożaru na całej swojej długości, w wyniku cze-
go rzeczywiste obniżenie siły w cięgnach nie powinno być 
aż tak znaczne, jak można by się tego spodziewać na pod-
stawie rysunku 5.

7. Podsumowanie

W artykule przedstawiono wskazówki na temat wykorzysta-
nia modelu pogorszenia właściwości mechanicznych stali 
sprężającej w wysokiej temperaturze, podanego w EC2-1-2, 
przydatne do oszacowania zmniejszenia siły sprężającej 
w elementach narażonych na warunki pożarowe.
Adekwatne oszacowanie tej siły ma kluczowe znaczenie pod-
czas obliczeń nośności ogniowej elementów sprężonych.
Przyjęcie do analiz wyłącznie obniżenia wytrzymałości stali 
określonego na podstawie modelu EC2-1-2 może być przy-
czyną znacznego niedoszacowania zmniejszenia siły sprę-
żającej w warunkach pożarowych lub przyczyną zawyże-
nia obliczeniowej nośności przekroju w stanie granicznym 
nośności rozpatrywanym w wyjątkowej sytuacji projekto-
wej pożaru.
Do adekwatnego oszacowania zmniejszenia siły sprężającej 
w elementach narażonych na warunki pożarowe konieczne 

jest odpowiednie oszacowanie wydłużenia cięgien, spo-
wodowanego wzrostem ich temperatury. W tym celu ko-
nieczne jest zsumowanie odkształcenia cięgien powstałe-
go na skutek pogorszenia ich właściwości mechanicznych 
pod wpływem temperatury i swobodnego wydłużenia ter-
micznego stali.
Podane w tekście artykułu wartości: całkowitych odkształ-
ceń stali, względnego obniżenia wypadkowego (siecznego) 
modułu odkształcalności stali oraz relaksacji występujących 
w niej naprężeń, pod wpływem temperatury pożarowej od-
noszą się do splotów ze stali Y1860.
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Kształtowanie mostowych konstrukcji sprężonych 
na podstawie wniosków z inspekcji zewnętrznych 
kabli sprężających
mgr inż. Tomasz Borsz, BBR Polska Sp. z o.o.

1. Wprowadzenie

Cały budowlany świat inżynierski zmaga się z problematy-
ką awarii konstrukcji, czego dowodem są liczne informacje 
przedstawiane w masowych i specjalistycznych mediach jako 
temat dnia. Część z nich jest przesadzona, część źle zinter-
pretowana, jednak zawsze w każdej plotce jest ziarno praw-
dy. Kiedy może dojść do tragedii? Jak możemy temu zara-
dzić i czy możemy lepiej przygotować konstrukcje na etapie 
projektowania, aby w przyszłości prace zarówno inspekcyj-
ne, jak i naprawcze mogły być prowadzone w sposób nie-
uciążliwy dla istniejącego ruchu drogowego/kolejowego 
oraz umożliwiać łatwą wymienialność wrażliwych elemen-
tów konstrukcji? Jak powinny wyglądać przepisy gwaran-
tujące odpowiedni przegląd obiektów oraz ich dopuszcze-
nie do użytkowania? W niniejszym artykule zaprezentowano 
przykłady zrealizowanych sprężonych konstrukcji mosto-
wych, które poddano odbiorowi, inspekcji, naprawie wraz 
z wnioskami dotyczącymi przygotowania inspekcyjnego 
oraz remontowego w ramach dalszej eksploatacji w zakre-
sie konstrukcji sprężonych jako temat przewodni.

2. Wybrane przepisy krajowe i zagraniczne

W krajowych przepisach próżno szukać recepty na prawidło-
we kształtowanie konstrukcji w zakresie szczegółowego od-
bioru, inspekcji czy wymiany kabli sprężających. Ministerstwo 
Infrastruktury jest w trakcie opracowywania projektu rozpo-
rządzenia w sprawie przepisów techniczno-budowlanych 
dotyczących dróg publicznych, którego wejście w życie pla-
nowane jest na 21 września 2022 r. Nowy projekt rozporzą-
dzenia bazuje na wytycznych opisanych według https://www.
gov.pl/web/infrastruktura/wr-m. W ramach wytycznych zwią-
zanych z konstrukcjami sprężonymi wyszczególnić możemy:  
WR-M-22 „Podręcznik projektowania drogowych obiektów mo-
stowych według Eurokodów w praktyce” rozdział 7 – Wiadukt 
betonowy sprężony o schemacie belki ciągłej”; WR-M-21-1 
„Katalog typowych konstrukcji drogowych obiektów mosto-
wych i przepustów. Część 1: Kształtowanie konstrukcji”; Ze-
szyt katalogowy Z7 „Obiekty belkowe z betonu sprężonego”;  
WR-M-21-2 „Katalog typowych konstrukcji drogowych obiektów 

mostowych i przepustów. Część 2: Podstawowe wiadomości 
o drogowych obiektach mostowych” pkt 4.3 Stal sprężająca”; 
WR-M-31 „Wytyczne projektowania zabezpieczenia antyko-
rozyjnego stalowych elementów drogowych obiektów inży-
nierskich”; WR-M-32 „Wytyczne projektowania zabezpieczenia 
antykorozyjnego betonowych elementów drogowych obiek-
tów inżynierskich”; WR-M-81 ”Wytyczne oceny stanu technicz-
nego drogowych obiektów inżynierskich tab. 5.3.3 „Katalog 
uszkodzeń elementów obiektów inżynierskich”.
W ramach wytycznych powyżej określono jedyną metodę 
zabezpieczenia antykorozyjnego kabli sprężających jako 
„zwykły zaczyn iniekcyjny” zgodny z PN-EN447:2009 „Za-
czyn iniekcyjny do kanałów kablowych. Wymagania pod-
stawowe” z użyciem domieszek według PN-EN 934-4:2010. 
Nie wprowadzono możliwości użycia domieszek według  
PN-EN-934-2:2010 zgodne z PN-EN447:2009 pkt 4.3. Nie okre-
ślono zasad kształtowania stref zakotwień oraz newralgicz-
nych punktów w obrębie najniższej i najwyższej trajektorii 
kanału kablowego celem prawidłowego montażu oraz prze-
prowadzenia iniekcji (wlotu i odpowietrzenia kanału kablo-
wego w ramach prowadzenia prac iniekcyjnych związanych 
z prawidłowym zabezpieczeniem antykorozyjnym kanałów 
kablowych). Omówiono jedynie kable przyczepnościowe, 
marginalizując kable zewnętrzne i wewnętrzne bezprzy-
czepnościowe z aspektem potencjalnej wymienialności, al-
ternatywnych metod zabezpieczenia antykorozyjnego oraz 
metodyki odbiorowej i bieżących inspekcji.
W ramach wytycznych zagranicznych prym wiodą organiza-
cje techniczne pracujące bezpośrednio lub pośrednio dla in-
westorów infrastrukturalnych. Wśród najważniejszych wyróż-
nić możemy: International Federation for Structural Concrete 
(fib),(41 grup w 104 krajach); European Organization for Tech-
nical Assessment (EOTA), EU; Bundesamt fuer Strassen ASTRA, 
CH; Deutsches Institut fuer Bautechnik, DE; Florida Department 
of Transportation’s (FDOT), US; Virginia Department of Transpor-
tation’s (VDOT), US; American Association of State Highway and 
Transportation Officials (AASHTO), US; Federal Highway Admi-
nistration’s (FHWA), US; French Technical Department for Trans-
port, Roads and Bridges (SETRA), FR; Post tensioning Institute 
(PTI), US; The Concrete Society UK. Większość z ww. organiza-
cji zajmuje się analizą bieżącą stanu technicznego obiektów 
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inżynierskich, w tym konstrukcji sprężonych, prowadząc liczne 
ekspertyzy oraz wprowadzając wytyczne do obowiązujących 
przepisów, poprawiając jakość wykonywanych prac zgodnie 
z mottem przewodnim: „Zaawansowana technologia mostów 
betonowych w celu poprawy wydajności infrastruktury” [1].
Wymagania przepisów dotyczących kabli zewnętrznych 
w wybranych krajach jako statystyczne odniesienie do ocze-
kiwań globalnych przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Wymagania dla kabli zewnętrznych w wybranych kra-
jach [1]

Kraj Dezaktywacja Wymienialność Regulacja

Francja tak tak nie

Niemcy tak tak tak

Japonia nie tak nie

USA nie tak nie

Na podstawie ww. możemy zaryzykować stwierdzenie, że ze-
wnętrzne kable sprężające powinno się traktować jako ele-
ment wymienialny, z uwzględnieniem dostosowania kon-
strukcji do takiego zabiegu. Inny kierunek przeciwdziałania 
awariom to poprawienie zabezpieczenia antykorozyjnego 
poprzez stosowanie kabli izolowanych elektrycznie lub fa-
brycznie aplikowanych indywidualnych zabezpieczeń an-
tykorozyjnych, umożliwiających łatwy montaż, monitoring 
oraz wymienialność, co sugeruje FIB Bulletin 97 „External 
Tendons for Bridge”.

3. Propozycja kształtowania kabli 
zewnętrznych według FHWA

W opracowaniu [1] Federal Highway Administration nr FHWA-
HIF-19-067„Replaceable Grouted External Post-Tensioned 

Tendon“ wydanym w październiku 2019 roku przedstawio-
no szczegółowe wytyczne dla kształtowania wymienialnych 
kabli zewnętrznych z iniekcją cementową. Autorzy sugeru-
ją rozwiązania z użyciem konikalnych kształtek wielorazo-
wego użycia umożliwiających łatwą wymianę istniejących 
kabli sprężających oraz zakotwień przystosowanych do wy-
miany (rys. 1–4).
W przypadku dewiatorów przęsłowych lub podporowych 
o zbyt dużych gabarytach konieczne jest zastosowanie ele-
mentu przejściowego w postaci dewiatorowego elementu 
prostego (wg b poniżej). Takie rozwiązanie nie zmienia mi-
mośrodu trasy kablowej, a tym samym jest dużo łatwiejsze 
do odpowietrzenia w ramach prac iniekcyjnych.

Możliwość dowolnego kształtowania elementów koni-
kalnych w zakresie planowanej tolerancji pracy dewia-
tora według rozwiązania firmy BBR przedstawiono na ry-
sunkach 4 i 5.
Wymienialność wymaga również planowania lokalizacji stre-
fy zakotwienia z uwzględnieniem gabarytów urządzeń na-
ciągowych w fazie docelowej konstrukcji (rys. 5).

Rys. 1. Wymienialny kabel 
zewnętrzny z użyciem kon-
cepcji „rura w rurze” [1]

Rys. 2. Wizualizacja dewiatora 
z elementem konikalnym wielo- 
i jednopłaszczyznowym [1]

Rys. 3. Przykład kształtek konikalnych dla wąskich (a) i szerokich 
stref dewiatorowych (b) [1]

a)

b)
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4. Dewiator podporowy (siodło) i przęsłowy

W ramach przeglądu konstrukcji sprężonych z użyciem ka-
bli zewnętrznych większość dewiatorów realizowana jest 
z użyciem traconych rur stalowych lub HDPE odpowied-
nio zakrzywionych do projektowanej krzywizny. Nieliczne 
zaopatrzono w dodatkową konikalną krzywiznę wlotowo-
-wylotową zwiększającą tolerancję instalacyjną rurociągu 
kablowego (rys. 6).
Z inspekcji górnych stref dewiatorowych wynika, że więk-
szość kanałów kablowych nie posiadało odpowietrzeń 

podporowych w najwyższym punkcie jako niemożli-
wych geometrycznie do zrealizowania, a wypełnienie 
iniektem cementowym z użyciem przydewiatorowych 
odpowietrzników nie zostało zrealizowane pełnoprze-
krojowo (rys. 7).
Dodatkowo stosowanie wydłużonych („kapeluszowych”) 
stref górnego dewiatora uniemożliwia prawidłowe wy-
konanie iniekcji, inspekcja jest mocno ograniczona, a wy-
mienialność takiego kabla jest niewykonalna w ramach 
bezinwazyjnej ingerencji w konstrukcje poprzecznicy i jej 
poszerzeń (rys. 8).

Rys. 4. Przykład dostoso-
wania kształtek konikal-
nych do realnych warun-
ków pracy kabla

Rys. 5. Przykład  
bezkolizyjnej i kolizyjnej 
pracy urządzenia  
naciągowego [1]

Rys. 6. Dewiator podporowy 
w rurze stalowej

Rys. 7. Inspekcja endoskopo-
wa kanału kablowego w stre-
fie górnego dewiatora
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W celu umożliwienia odpowiedniego odpowietrzenia kana-
łu kablowego i inspekcji bezpośredniej dobrym rozwiąza-
niem wydaje się idea dewiatora otwartego umożliwiające-
go swobodny dostęp do górnej części kabla. Przykładowe 
rozwiązanie przedstawiono na rysunku 9.
W wielu realizacjach stwierdzono wykonanie stref wlotowo- 
-wylotowych dewiatora podporowego bez płynnego przej-
ścia konikalnego z krzywizny bazowej dla uzyskania toleran-
cji instalacyjnej kabla, powodując w ten sposób punktowe 
ścinanie kabla na jego wlocie/wylocie zamiast prognozo-
wanej łagodnej strefy wyjścia z dodatkowym prognozo-
wanym odchyleniem w ramach tolerancji wykonawczych 
(rys. 10). Przykładowe prawidłowe rozwiązanie pokazano 
na rysunku 11.

5. Inspekcja kanałów kablowych

Rzetelny i prawidłowy odbiór techniczny kabli sprężających 
bezpośrednio po wykonaniu oraz ich cykliczna inspekcja 

pozwala na prawidłową pracę konstrukcji w projektowa-
nym okresie użytkowania. Coraz częściej, niestety, spoty-
kamy się z sytuacją w której mimo 10–30-letniej pracy kon-
strukcji nikt nie dokonał prawidłowego odbioru, przeglądu 
czy inspekcji kabli sprężających, ograniczając się jedynie 
do oceny wizualnej w systemie „kabel jest/kabla brak”. Przy-
kład odkrytej nieciągłości iniektu cementowego długości  
4-5 m w kablu wyprodukowanym około 25 lat temu przed-
stawiono na rysunkach 12, 13.
Zdiagnozowanie takiej nieciągłości nie wymaga specjali-
stycznej wiedzy czy sprzętu, lecz dociekliwości oraz zna-
jomości podstaw technologii wykonywania konstrukcji 
sprężonych przez zespół realizujący zadanie i inspekto-
ra dokonującego odbioru oraz przeglądów sprężonego 
obiektu mostowego. Niestety, co jakiś czas diagnozuje 
się również tzw. nieciągłości ukryte, których stwierdze-
nie wymaga doświadczenia i operowania sprzętem ba-
dawczym, a ich powstawanie wynika z obecności jonów 
siarczanowych w wilgotnej warstwie zamkniętego zaczy-
nu cementowego, która na powierzchni stali sprężającej 

Rys. 8. Dewiator kapeluszo-
wy długości >5m o ograni-
czonej możliwości inspekcyj-
nej

Rys. 10. Przykład niepo-
prawnej realizacji posze-
rzenia strefy wylotowej 
dewiatora

Rys. 9. Przykład dewiatora podporowego (siodła) z dostępem gór-
nym według [2]

Rys. 11. Schemat prawidłowego kształtowania strefy wylotowej 
według BBR ETA-07/0167 [3]
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stwarza warunki powstawania ogniw korozyjnych. Ta wil-
gotna warstwa wynika ze zwiększonej sedymentacji zapra-
wy iniekcyjnej, która zgodnie z pierwszą europejską edy-
cją normy iniekcyjnej [4] PN-EN 447 z 1998 r. dopuszczała 
ją na poziomie 2%. Mimo aktualizacji normy [5] PN-EN 447 
w 2009 r. z granicznym warunkiem nieprzekroczenia sedy-
mentacji na poziomie 0,3%, zarówno krajowe, jak i świato-
we warunki kontraktowe nadal uważały poziom sedymen-
tacji 2% jako akceptowalny, biorąc pod uwagę trudność 
w uzyskaniu odpowiedniej płynności zaczynu z użyciem 
znacznie mniejszego wskaźnika w/c przy dostępnej che-
mii budowlanej. Często w bieżących krajowych postępo-
waniach przetargowych nadal możemy znaleźć warunki 
z akceptowalną sedymentacją iniektu cementowego na po-
ziomie 2%, co jest niedopuszczalne, biorąc pod uwagę ak-
tualny stan wiedzy technicznej opisującej skutki lokalnie 
skumulowanych jonów wapniowych, siarczanowych i gli-
nianowych w mleku cementowym podczas sedymenta-
cji. Jeżeli sytuacja nie została odpowiednio wcześnie wy-
kryta, następuje awaria, która oznacza niekontrolowane 

zerwanie kabla sprężającego. W niektórych krajach zaka-
zano stosowania kabli zewnętrznych z iniekcją cementową, 
zastępując je kablami z indywidualnym zabezpieczeniem 
antykorozyjnym w postaci wosków lub innych elastycz-
nych wypełniaczy antykorozyjnych.

6. Dostęp dla prac inspekcyjnych oraz 
remontowych

Niezbędnym elementem podczas projektowania konstruk-
cji jest uwzględnienie dodatkowego otworowania oraz na-
jazdów transportowych w konstrukcji płyty dolnej przekro-
jów skrzynkowych umożliwiających swobodny dostęp dla 
zespołu inspekcyjnego jak i sprzętu do prowadzenia prac 
naprawczych (rys. 14).
Zapewnienie odpowiedniego miejsca do prowadzenia prac 
inspekcyjnych oraz naprawczych determinuje możliwości ich 
wykonania. Jeżeli przewiduje się wymienialność i ponowny 
naciąg kabla, należy odpowiednio przygotować otaczającą 
konstrukcję dla wykonalności zadania (rys. 15).

Rys. 12. Zdiagnozowana 
podczas inspekcji niecią-
głość iniektu długości 
około 4 m

Rys. 13. Inspekcja endosko-
powa strefy dewiatorowej 
zdiagnozowanej nieciągłości

Rys. 14. Przykład otworu 
dostępowego oraz łagod-
nych najazdów transporto-
wych
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7. Kryterium jakościowe wbudowywanej stali 
sprężającej

Wiele kontraktowych specyfikacji i najnowsza wytyczna 
krajowa WR-M-21-2 pkt 4.3.2.2.1. dopuszczają do wbudo-
wania „stal sprężającą na powierzchni, na której nie po-
winno być rdzy, pęknięć, łusek, rozwarstwień. Dopuszcza 
wbudowanie stali z nalotem korozyjnym możliwym do usu-
nięcia szczotką drucianą. Stal wykazująca ślady korozji 
wżerowej nie może być stosowana i powinna być usunię-
ta z budowy”. Biorąc pod uwagę powyższe, należy odpo-
wiedzieć na pytanie, czy taka wytyczna ma sens? Czy ba-
zując na takiej ogólności założeń jakościowych jak korozja 
usuwana „szczotką drucianą” bez odniesienia do wizualnej 

oceny stanu splotów po oczyszczeniu można w ogóle mó-
wić o prawidłowości wykonywania prac? Inżyniersko nie 
da się jednoznacznie określić, czy po usunięciu nalotu ko-
rozyjnego szczotką drucianą jej powierzchnia jest akcep-
towalna, a ubytek przekroju poprzecznego wystarczający 
dla spełnienia wymogów podstawowych bez odniesie-
nia do przykładów wzorcowych. W literaturze światowej 
można doszukać się opracowania ułatwiającego klasyfi-
kacje stali sprężającej do wbudowania z użyciem wzorni-
ka popartego badaniami wytrzymałościowymi (na pod-
stawie [6]) wykonanego przez firmę HISC S.A TECHNICAL 
DEPARTMENT”) (rys. 16).
Na podstawie analizy przedstawionego przypadku koniecz-
ne jest wprowadzenie korekty do krajowego rejestru wy-
tycznych w oparciu o doświadczenia praktyczne w zakresie 
użytecznego zastosowania, które możemy zaobserwować 
w literaturze światowej. Bez dbałości o jakość stali spręża-
jącej od momentu jej produkcji do wbudowania i finalnego 
zabezpieczenia antykorozyjnego nie możemy liczyć na pro-
jektowaną żywotność wyrobu.

8. Podsumowanie

Biorąc pod uwagę zrealizowane w Polsce na przestrzeni 
ostatnich 20 lat obiekty z betonu sprężonego z udziałem 
bezprzyczepnościowych zewnętrznych kabli sprężających 
musimy zadbać o ich dobry stan techniczny w ramach bie-
żących przeglądów, inspekcji oraz świadomej wymiany, je-
żeli tego wymagają. Dla nowo projektowanych i budowa-
nych obiektów należy zapewnić takie przygotowanie założeń 
technicznych, aby wykonalność i jakość gwarantowała pro-
jektowaną żywotność obiektów.
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Rys. 15. Prawidłowe 
i błędne kształtowanie 
dostępu do zakotwień 
kabli wymienialnych

Rys. 16. Klasyfikacja korozji splotów przed wbudowaniem wed-
ług HISC
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Badania doświadczalne przyczepności prętów 
zbrojeniowych SAS 670/800 do betonu wysokiej 
wytrzymałości za pomocą próby pull-out
dr inż. Magda Kijania-Kontak, prof. dr hab. inż. Andrzej Winnicki, Politechnika Krakowska

1. Wprowadzenie

Współpracę betonu ze stalą zbrojeniową zapewnia zjawisko 
przyczepności. Jest to wzajemne przekazywanie sił między 
prętem zbrojeniowym a betonem. Znajomość tego zjawi-
ska pozwala na precyzyjne określenie przebiegu odkształ-
cenia stali i betonu, a tym samym na określenie przebiegu 
odkształcenia i zarysowania konstrukcji żelbetowej. Beton 
współpracuje ze stalą zbrojeniową wtedy, gdy odkształcenia 
obu materiałów są jednakowe. Spełnione jest wtedy rów-
nanie opisane wzorem (1):

εc = εs (1)
gdzie:
εc – odkształcenia betonu;
εs – odkształcenia stali.
W chwili pojawienia się rys w betonie powyższy warunek 
przestaje być prawdziwy i oba materiały zaczynają się róż-
nie odkształcać. Maksymalny opór, jaki przeciwdziała wza-
jemnemu przesunięciu się stali w betonie, jest nazywany 
przyczepnością adhezyjną. W literaturze etap ten jest na-
zywany również przyczepnością pierwotną i występuje on 
do chwili zerwania więzi spowodowanych adhezją betonu 
i stali. Następnie występuje zjawisko przyczepności wtórnej 
spowodowanej klinowaniem się betonu [5]. Granicą pomię-
dzy przyczepnością pierwotną i wtórną jest początek prze-
suwu pręta względem betonu. W rzeczywistości dokładne 
określenie tej granicy oraz wyznaczenie zależności do obli-
czenia wartości naprężenia przyczepności pierwotnej jest 
bardzo trudne.
Istnieją trzy sposoby wyznaczenia granicznego napręże-
nia przyczepności. Pierwszy z nich to przeprowadzenie ba-
dań doświadczalnych [1, 2, 9, 12, 13, 16]. Drugi to metody 
analityczne opisane w różnego rodzaju pozycjach litera-
turowych [3, 4, 5, 6, 15], a ostatni to metody numeryczne  
[1, 9, 12, 14].
W artykule zaprezentowano wyniki badań doświadczal-
nych wyznaczania naprężenia przyczepności pomiędzy be-
tonami wysokiej wytrzymałości C60/75 oraz C70/85 pręta-
mi o średnicy 18 mm ze stali wysokiej wytrzymałości SAS 
670/800 i ze stali zwykłej oraz wyniki badań materiałowych. 

Otrzymane wyniki z badania pull-out porównano z zało-
żeniami dostępnymi w aktualnych normach i wytycznych, 
[3], [6] i [5].

2. Naprężenia przyczepności

Od samego początku istnienia konstrukcji żelbetowych za-
gadnienie przyczepności było przedmiotem licznych ba-
dań. Badano zarówno zjawisko przyczepności, jak i czynniki 
wywołujące przyczepność. Wyróżniamy trzy najistotniej-
sze czynniki:

adhezja wywołana przyciąganiem międzycząsteczko-• 
wym dwóch materiałów;

tarcie stali o beton wywołane naprężeniem dociskowym • 
spowodowanym między innymi skurczem betonu przy wy-
sychaniu;

mechanizm zazębiania wywołany nierównomierną struk-• 
turą powierzchni stali.
W pracy [5] pokazano, że zjawisko przyczepności charaktery-
zują cztery etapy przebiegu wartości naprężenia przyczep-
ności w zależności od przemieszczenia pręta (rys. 1). Etap I 
dotyczy elementu niezarysowanego, etap II to pojawienie 
się pierwszego zarysowania, a etap III to pierwsze kruszenie 
betonu. W etapie IV następuje zerwanie przyczepności (IVa 
pręt gładki, IVb pręt żebrowany nieskrępowany i IVc pręt że-
browany skrępowany).

Rys. 1. Rozkład naprężenia przyczepności w zależności od prze-
mieszczenia pręta względem betonu [2, 5]
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Z przeprowadzonych badań opublikowanych w [11] wynika, 
że schemat zniszczenia przez odłupanie otuliny betonowej 
występuje, gdy otulina pręta jest mniejsza niż trzy średnice 
tego pręta. Natomiast zniszczenie przez wyrwanie pręta na-
stępuje, gdy otulina jest większa niż trzy średnice pręta.

3. Badania doświadczalne

3.1. Opis badania
Najbardziej znaną metodą badania przyczepności jest me-
toda pull-out. Jest ona jedną z dwóch metod badań reko-
mendowanych przez [13]. Schemat stanowiska oraz wymia-
ry próbek badawczych pokazano na rysunku 2. W badaniach 
tych zakłada się, że zmiany odkształcenia w stali po długości 
pręta mają rozkład liniowy (dla odcinka zakotwienia wyno-
szącego od trzech do pięciu średnic pręta rozkład napręże-
nia przyczepności jest stały), dlatego też wartość naprężenia 
przyczepności można wyliczyć z prostej zależności (2):

τ =
F

π ф ld 
(2)

gdzie:
F – siła przekazywana na pręt zbrojeniowy;
ф – średnica pręta;
ld – długość odcinka zakotwienia.
Jednak badania te nie odzwierciedlają w pełni rzeczywi-
stej pracy konstrukcji. W badaniu tym beton jest ściskany, 
a pręt rozciągany. Natomiast w elementach zginanych za-
równo pręt, jak i otaczający go beton są rozciągane. W celu 
lepszego odzwierciedlenia pracy konstrukcji próbkę ba-
dawczą z metody pull-out można wykonać, umieszczając 
pręt nie osiowo, a mimośrodowo [10]. Ponadto bardzo krót-
ki odcinek przyczepności uniemożliwia powstanie rys we-
wnętrznych, co prowadzi do zawyżonych – w porównaniu 
z elementami w skali naturalnej, wartości naprężenia przy-
czepności wtórnej. Kolejna wada opisanych badań to gru-
bość otuliny, która jest większa niż 3ф. Zniszczenie elemen-
tu z tak dużą otuliną nastąpi przez wyrwanie pręta z betonu. 
W rzeczywistości otuliny elementów są znacznie cieńsze 

i dużo bardziej prawdopodobny jest rozwój rys prowadzą-
cych do zniszczenia otuliny wskutek jej rozłupania.
Metoda ta ma jednak kilka dość istotnych cech pozytywnych. 
Badania prowadzone na takich elementach są stosunkowo 
proste do zrealizowania, wymagają jedynie pomiaru warto-
ści siły F i przemieszczenia pręta Δ. Prostota badań umoż-
liwia prowadzenie ich na dużej liczbie próbek, w których 
zmiennymi mogą być inne parametry wpływające na przy-
czepność. Uzyskane wyniki w postaci funkcji τ, naprężenia 
przyczepności względem przemieszczenia pręta dość do-
brze odpowiadają poszczególnym etapom działania naprę-
żenia przyczepności i są stosunkowo łatwe do zastosowa-
nia w analizach numerycznych.

3.2. Plan badań przyczepności 
i przygotowanie elementów
Do badania przygotowano elementy z prętem o średnicy 
18 mm. Wymiar próbki betonowej wynosił 180x180x180 mm. 
Wykonano trzy rodzaje próbek, dwa ze stalą SAS 670/800 oraz, 
dla porównania wyników, jeden ze stalą EPSTAL B500SP.
Zastosowano standardową długość zakotwienia pręta równą 
5ф oraz zmniejszoną długość zakotwienia równą 2,5ф. W ele-
mentach ze stalą zwykłą żebrowaną i betonem klasy BWW nie 
można zastosować prętów z odcinkiem zakotwienia równym 
5ф, ponieważ w badaniu szybciej dochodzi do uplastycznie-
nia stali niż do zerwania przyczepności. Dlatego w takich ele-
mentach odcinek zakotwienia musi być krótszy.
Odpowiednią długość zakotwienia zrealizowano za pomo-
cą rur PVC i grubej, dwustronnej taśmy klejącej firmy Roll-
fix. Pręt owijany był taśmą w celu uniknięcia przedostania 
się betonu lub zaczynu do wnętrza rury PVC. Zastosowa-
nie taśmy dwustronnej umożliwiło również centralne uło-
żenie pręta w tulejce.
Mieszanka betonowa do wszystkich form podawana była 
ręcznie. Zagęszczenie mieszanki w formach odbywało się 
za pomocą wibratorów wgłębnych. Powierzchnie górne 
wszystkich elementów zostały zatarte na gładko.
Następnie formy zostały szczelnie przykryte folią w celu unik-
nięcia odparowania wody z mieszanki. Rozformowanie ele-
mentów nastąpiło po 48 godzinach. Próbki do badań mate-
riałowych ułożono w wannach wypełnionych wodą, a próbki 
do badania przyczepności zostały ustawione na paletach, 
z zachowaniem odstępów pomiędzy każdą ze ścian. Następ-
nie zostały szczelnie okryte geowłókniną i folią. Owinięcie 
próbek matą miało na celu zapewnienie stałej wilgotności 
próbek. Maty nasączano wodą co dwa dni przez pierwsze 
26 dni od rozformowania (dwa dni próbki leżały w formach), 
co pozwoliło na pełną 28-dniową pielęgnację próbek.

4. Właściwości materiałów użytych do badania

4.1. Stal
Pręty gwintowane SAS produkowane w niemieckiej hucie SAH 
Stahlwerk Annahütte do stosowania jako pręty do zbrojenia 

Rys. 2. Schemat elementu badawczego próby pull-out oraz sche-
mat stanowiska badawczego próby pull-out [13]
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konstrukcji żelbetowych dostępne są w następujących czte-
rech klasach wytrzymałości: SAS 450/520, 500/550, 550/620 
oraz 670/800. W niniejszym artykule są opisane badania do-
świadczalne z wykorzystaniem stali SAS 670/800.
Do badań przyczepności zastosowano pręty o średnicy 
ф18 mm. Przygotowano 12 próbek o długości 800 mm i wy-
konano statyczną próbę rozciągania stali według metody B 
normy ISO 6892-1 [8]. Badania przeprowadzono w Labora-
torium Materiałów L-18 na Wydziale Inżynierii Lądowej Po-
litechniki Krakowskiej w maszynie Zwick--Roell Z1200.
Średnie wartości wyników z przeprowadzonych badań 
przedstawiono w tabeli 1, a wykresy naprężenie-wydłuże-
nie dla badanych prętów – na rysunku 3. Symbolem x ozna-
czona jest wartość średnia, s odchylenie standardowe oraz 
v współczynnik zmienności.

Tabela 1. Charakterystyki stali SAS 670/800 dla prętów średnicy 
ф18 mm

Właściwości materiału
Średnica ф18 mm

x s ν [%]

Moduł sprężystości Es [GPa] 199 7 3,62

Umowna granica plastyczności fyk [MPa] 707 8 1,10

Wytrzymałość na rozciąganie ftk [MPa] 835 5 0,55

Maksymalna siła rozciągająca [kN] 212 1 0,55

Wydłużenie przy maksymalnej sile [%] 6,48 0,34 5,30

Rys. 3. Wykres naprężenie-wydłużenie dla badanych prętów ф18 mm

4.2. Beton
Gotowa mieszanka została dostarczona przez firmę CEMEX 
POLSKA do Laboratorium Instytutu Materiałów i Konstruk-
cji Budowlanych. Beton użyty do badania miał klasę C60/75 

i C70/85. Główne składniki mieszanki to piasek, grys bazal-
towy drobny, woda, cement oraz plastyfikatory.
Docelowe badania przyczepności przeprowadzano po 56 
dniach. Właściwości materiałowe betonu zbadanego po 28 
i 56 dniach zestawiono w tabeli 2.

5. Wyniki badań przyczepności

Na wykresach w dalszej części zostały zaprezentowane wy-
niki badań doświadczalnych przyczepności prętów SAS 
670/800 oraz EPSTAL B500St do betonu wysokiej wytrzy-
małości C60/75 i C70/85. Rejestrowana była siła wyciągają-
ca oraz mierzony był przesuw pręta względem kostki beto-
nowej. Na pierwszych dwóch wykresach pokazano wyniki 
dla prętów SAS z odcinkiem długości zakotwienia równym 
5ф, a na kolejnych wyniki dla prętów SAS i EPSTAL z odcin-
kiem zakotwienia 2,5ф.
Przed przystąpieniem do badania założono, że test zosta-
nie przerwany w momencie spadku siły o 70% albo przesu-
nięciu trawersy maszyny o 25mm.
Wartości średnie wyników z badań zaprezentowano w ta-
beli 3.

Tabela 3. Średnie wartości naprężenia przyczepności

Rodzaj próbki SAS  
ld = 5ф

SAS  
ld = 2,5ф

EPSTAL  
ld = 2,5ф

τmax [MPa]
C60/75 35,0 39,5 43,7

C70/85 35,9 41,1 48,4

Obserwacje z przeprowadzonych badań są przedstawio-
no poniżej.

Zastosowanie odcinka długości zakotwienia równego 5• ф 
spowodowało, że tylko trzy próbki z dziesięciu zostały znisz-
czone przez wyrwanie pręta z kostki betonowej. Pozostałe 
próbki z tej serii zniszczyły się przez gwałtowne (wybuchowe) 
rozerwanie otuliny betonowej. Otulina w tych elementach 
była znacznie większa niż 3ф. Autorzy artykułu wnioskują, 
że jest to spowodowane tym, iż betony wysokiej wytrzyma-
łości są znacznie bardziej kruche niż betony zwykłe.

Próbki o odcinku zakotwienia równym 2,5• ф zostały znisz-
czone przez wyciągnięcie pręta z kostki betonowej. Po ba-
daniu na powierzchni próbki nie było widocznych żadnych 
uszkodzeń w postaci rys i spękań. Również nie zaobserwo-
wano żadnych uszkodzeń betonu w okolicy pręta.

Tabela 2. Wyniki badań betonu

l.p.
Beton C60/75 C70/85

Nazwa badania 28 dni 56 dni 28 dni 56 dni

1 Średnia wytrzymałość na ściskanie na walcach [MPa] 74,9 81,1 83,3 87,8

2 Moduł Younga na walcach [GPa] 40,9 43,2 41,8 43,1

3 Wytrzymałość na rozciąganie osiowe na walcach [MPa] 2,9 2,6 3,2 3,2
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Rys. 4. Wartość naprężenia przyczepności w zależności od przemieszczenia pręta – element z prętem SAS o średnicy 18 mm i długości 
zakotwienia 5ф, beton C60/75 i C70/85

Rys. 5. Wartość naprężenia przyczepności w zależności od przemieszczenia pręta – element z prętem SAS o średnicy 18 mm i długości 
zakotwienia 2,5ф, beton C60/75 i C70/85

Rys. 6. Wartość naprężenia przyczepności w zależności od przemieszczenia pręta – element z prętem EPSTAL o średnicy 18 mm i długości 
zakotwienia 2,5ф, beton C60/75 i C70/85
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Na rysunkach 5 i 6 widać, iż nieco lepszą przyczepno-• 
ścią charakteryzują się próbki z prętami EPSTAL. Osiągnęły 
one średnią wartość naprężenia przyczepności równą 43,7  
i 48,4 MPa. Próbki z prętami SAS osiągnęły średnią wartość 
naprężenia przyczepności równą 39,5 i 41,4 MPa.

Na tych samych wykresach widać również, że próbki z be-• 
tonu wyższej klasy C70/85 miały lepszą wartość naprężenia 
przyczepności względem próbek z betonem C60/75.

Dla próbek z odcinkiem długości zakotwienia 5• ф najpraw-
dopodobniej nie została osiągnięta maksymalna wartość 
naprężenia przyczepności. Dla porównania próbki te zosta-
ły zniszczone w momencie, gdy naprężenie na pobocznicy 
pręta wynosiło od 30 do 44 MPa, podczas gdy próbki z krót-
szym odcinkiem zakotwienia osiągały wyższe wartości.

6. Metody analityczne wyznaczania wartości 
naprężenia przyczepności

Wartość naprężenia przyczepności można również wyzna-
czyć analitycznie. Norma [3] podaje, że wartość obliczenio-
wa naprężenia przyczepności fbd dla prętów żebrowanych 
jest wyrażona wzorem (3):

fbd = 2,25 η1 η2 fctd  (3)

gdzie:
η1 – współczynnik zależny od jakości warunków przyczep-
ności i pozycji pręta w trakcie betonowania;
η2 – współczynnik zależny od średnicy pręta;
fctd – wartość obliczeniowa wytrzymałości betonu na roz-
ciąganie osiowe.
W najnowszej normie [6] dokonano zmian. Uprzednio przy-
czepność wyznaczało się analogicznie, jak w [3]. Obecnie 
wartość ta zależna jest od średniej wytrzymałości betonu 
na ściskanie fcm oraz od modelu zniszczenia – poprzez wy-
rywanie lub rozłupywanie. Maksymalna wartość napręże-
nia przyczepności wyrażona jest wzorem (4):

τb,max = 2,5√fcm  (4)

W normie [6] rozróżniono wartości naprężenia przyczepno-
ści w zależności od modelu zniszczenia i od wielkości otu-
liny. Norma podaje, że zniszczenie przez wyrywanie pręta 
występuje w elementach, w których otulina pręta jest więk-
sza niż 5ф, natomiast zniszczenie przez rozłupywanie wystę-
puje w elementach, w których otulina jest mniejsza niż 5ф.  

W zależności od mechanizmu zniszczenia, maksymalna war-
tość naprężenia przyczepności τb,max jest równa τmax (wyrywa-
nie) lub τu,split (rozłupywanie). Schematyczny wykres zależ-
ności naprężenia przyczepności od przemieszczenia pręta 
przedstawiono na rysunku 7. Parametry do wyznaczania 
krzywej znajdują się w [6].
W [5] zaprezentowano podobny wykres i tabelę, ale dla ele-
mentów z betonu BWW. Zgodnie z informacjami z tabeli 
w biuletynie maksymalną wartość naprężenia przyczepno-
ści dla modelu zniszczenia poprzez wyrywanie można wy-
znaczyć ze wzoru (5):

τb,max = 0, 45 fcm  (5)

Rys. 7. Schematyczny wykres zależności naprężenia przyczepności 
od przemieszczenia pręta [6] za [7]

Wyniki badań naprężenia przyczepności w porównaniu 
do wyników wartości naprężenia przyczepności obliczony-
mi ze wzorów normowych zaprezentowano w tabeli 4.
Analizując wyniki podane w tabeli, stwierdza się, że wzory 
z [3] i [6] podają wartości naprężenia przyczepności znacz-
nie niższe od wartości uzyskanych z badań doświadczal-
nych. Najlepiej wyniki badań doświadczalnych odzwier-
ciedla wzór z [5].
Porównanie wyników badań doświadczalnych w odniesie-
niu do zaproponowanego w [5] teoretycznego modelu po-
kazano również na rysunku 8.
Analizując rysunki, zauważymy, że wykres z [5] bardzo do-
brze odzwierciedla wyniki badań doświadczalnych. Wszyst-
kie charakterystyczne punkty wykresu s1, s2 i s3 oraz τmax i τf 
bardzo dobrze zbiegają się z wynikami z badań doświad-
czalnych. Jedynie początkowa, krzywoliniowa część wykre-
su, nieco odbiega od wykresów z badań.

Tabela 4. Porównanie wyników badań doświadczalnych naprężenia przyczepności z wynikami otrzymanymi z obliczeń z wzorów

Rodzaj próbki SAS ld =5ф SAS ld = 2,5ф EPSTAL ld = 2,5ф EC2 MC fib 10

τmax [MPa]
C60/75 35,0 39,5 43,7 10,5 22,5 36,2

C70/85 35,9 41,1 48,4 10,8 24,0 39,5



www.przegladbudowlany.pl

A
R

T
Y

K
U

ŁY
 P

R
O

B
L

E
M

O
W

E

141

KONSTRUKCJE SPRĘŻONE

Analizując oba modele zaproponowane w [5] i [6] oraz wy-
kresy z badań doświadczalnych, można zauważyć, że na wy-
kresach z badań (w przeciwieństwie do tego, co zakłada mo-
del na rysunku 1) nie pojawia się ścieżka pokrytyczna dla 
elementów zniszczonych przez rozłupywanie. Brak tego zja-
wiska zaobserwowano we wszystkich rodzajach próbek, któ-
re zniszczyły się przez rozłupanie.
Niemniej jednak można wnioskować, że model zapropono-
wany w [5] nadaje się do wyznaczania krzywych napręże-
nia przyczepności w zależności od przemieszczenia pręta 
w badaniu pull-out dla próbek z BWW zniszczonych we-
dług metody badawczej wyciągnięcia pręta z elementu 
betonowego.

7. Podsumowanie

Z przeprowadzonych badań wynika, że dla odcinka zako-
twienia długości 5ф (zgodnie z wytycznymi RILEM [13]) 
większość próbek zniszczyła się przez rozerwanie otuli-
ny. W elementach o krótszym odcinku zakotwienia nastę-
powało zniszczenie przez wyciągnięcie pręta. W próbkach 
tych nie zaobserwowano jakiegokolwiek zniszczenia ele-
mentu betonowego.
Lepszą przyczepność osiągnęły próbki z prętem EPSTAL. Zda-
niem autorów badań stało się tak dlatego, iż pręty te mają 
mniejszą liczbę żeberek, ale za to mają one wyższą wyso-
kość. Dzięki temu beton pomiędzy żeberkami lepiej się kli-
nuje i elementy z tymi prętami osiągają wyższą wartość na-
prężenia przyczepności.
Analizując powyższe wyniki, należy pamiętać, że metoda 
pull-out nie odzwierciedla jednoznacznie pracy elementu 
zginanego. W badaniu tym beton jest ściskany, a stal rozcią-
gana, natomiast w elementach zginanych, takich jak belki 
czy płyty, zarówno beton jak i stal są rozciągane. Dodatko-
wo krótki odcinek zakotwienia pręta uniemożliwia powsta-
nie rys, co prowadzi do uzyskania zawyżonych wartości na-
prężeń przyczepności.
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– element z prętem SAS o średnicy 18 mm i długości zakotwienia 5ф, beton C60/75 i C70/85



PRZEGLĄD BUDOWLANY  5-6/2022

WSPOMNIENIA
Z

 Ż
A

Ł
O

B
N

E
J

 K
A

R
T

Y

142

Prof. dr hab. inż. Jan Ślusarek (1954–2022)
24 kwietnia 2022 roku, w Niedzielę Bożego Miłosierdzia, odszedł od nas Pro-
fesor Jan Ślusarek. Jego śmierć zaskoczyła i bardzo nas zasmuciła. Pozostanie 
w naszych wspomnieniach i modlitwach, w pamięci tych, z którymi współpra-
cował i w tym, co pozostawił po sobie.
Prof. Jan Ślusarek ukończył studia na Wydziale Budownictwa i Architektury Po-
litechniki Śląskiej w 1977 roku. Po ukończeniu studiów pracował na stanowi-
skach kierowniczych w różnych przedsiębiorstwach związanych z branżą budowlaną.
Z Politechniką Śląską związał się w 1993 roku. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał na Wydziale 
Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej w 1996 roku, natomiast stopień doktora habilito-
wanego w 2002 roku na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej.
W latach 2004–2010 był profesorem nadzwyczajnym Politechniki Śląskiej, w 2009 roku uzyskał tytuł pro-
fesora nauk technicznych. Działał w Polskim Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, był m.in. 
Przewodniczącym Komisji Ekologii przy ZG PZITB w latach 2005-2011.
Obszar Jego zainteresowań badawczych obejmował w szczególności zagadnienia inżynierii lądowej. Spe-
cjalizował się w zagadnieniach fizyki budowli, fizyki materiałów budowlanych, prefabrykacji betonowej, 
trwałości i eksploatacji obiektów budowlanych oraz technologii betonu. Był autorem dwóch monogra-
fii, dwóch podręczników oraz jednej książki wydanej za granicą. Był też współautorem trzech kolejnych 
monografii. Jego łączny dorobek obejmował przeszło 200 prac opublikowanych w kraju i za granicą. Był 
promotorem w 8 zakończonych przewodach doktorskich, w ponad 130 pracach dyplomowych magi-
sterskich i inżynierskich. Profesor Jan Ślusarek był recenzentem 5 rozpraw doktorskich, 2 rozpraw habi-
litacyjnych oraz 2 wniosków o nadanie tytułu profesora nauk technicznych. Był również autorem opinii 
o wnioskach o nadanie tytułu Doktora Honoris Causa oraz Profesora Honorowego Politechniki Śląskiej.
Pełnił wiele zaszczytnych funkcji w Politechnice Śląskiej:

dziekana Wydziału Budownictwa w dwóch kadencjach: 2005–2008 oraz 2012–2016,• 
prorektora ds. nauki i współpracy z przemysłem (kadencja 2008–2012),• 
był wieloletnim kierownikiem Zakładu Budownictwa Ekologicznego, Katedry Budownictwa Ogólne-• 

go i Fizyki Budowli (lata 2009–2019),
od 2019 był kierownikiem Katedry Procesów Budowlanych i Fizyki Budowli.• 

Zmarły Profesor Jan Ślusarek pozostanie w naszej pamięci jako Osoba niezwykle życzliwa, zaangażowa-
na w sprawy wydziału i uczelni. Dla Zmarłego Profesora praca była prawdziwą pasją, drugim domem. 
Wspierał swoich współpracowników w działaniach, w podejmowaniu trudnych decyzji oraz nowych wy-
zwań. Opiekował się, interesował i troszczył o rozwój naukowy każdego członka rodziny katedralnej i wy-
działowej. Zawsze miał dla nas czas, był otwarty, szczery, prostolinijny. Swoim przykładem pokazywał, 
że sprawy trudne są do załatwienia; wierzył w możliwości rozwoju każdego. Cechowała go nieustanna 
pogoda ducha.
Pozostanie na zawsze w naszej pamięci, w dziełach, które pozostawił po sobie, a przede wszystkim w ser-
cach wychowanków i swoich najbliższych współpracowników.
Niech odpoczywa w pokoju!

Joanna Bzówka
Dziekan Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej
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