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KACPRZAK G., KŁOSIŃSKI B., SZYMANKIEWICZ Cz., RYCHLEWSKI P., BODUS S., GŁOWACKI P., PETYNIAK D.: Największe próbne
obciążanie barety w Polsce.
Omówiono badanie statyczne barety przy największym do tej pory
obciążeniu pionowym w Polsce – do siły około 23 MN. Badanie wykonane na terenie realizacji budynku wysokościowego (310 m z masztem
80 m), Varso Tawer, którego inwestorem i generalnym wykonawcą jest
firma HB Reavis. Badano barety długości około 28 i 34 m. Celem było
oszacowanie sztywności (relacji obciążenie – osiadanie) docelowo projektowanej barety długości 17,5 m poniżej spodu płyty fundamentu. Wewnątrz baret został umieszczony ciąg czujników ekstensometrycznych
do wyznaczenia przebiegu siły osiowej.

KACPRZAK G., KŁOSIŃSKI B., SZYMANKIEWICZ Cz., RYCHLEWSKI P., BODUS S., GŁOWACKI P., PETYNIAK D.: The greatest barrette load test in Poland.
The paper presents a static load test of a barrette with the largest
vertical load in Poland to-date up to the force of 23 MN. The test was
performed in the centre of Warsaw on the construction site of a future
high-rise building (310 metres including an 80-metre mast). The test
was carried out on barrettes with lengths of approx. 28 and 34 m and
was aimed to estimate the stiffness (load-settlement relation) of the
designed 17.5 metre-long barrette situated below the foundation level.
In addition to that a series of extensometric sensors was placed inside
the barrette to determine the distribution of the axial force.

JAROMINIAK A.: Problemy trwałości kabli mostów podwieszonych.
Omówiono zagrożenia kabli w użytkowanych mostach podwieszonych oraz przedstawiono konkluzje z prowadzonych w świecie badań
nad metodami oceny stanu tych kabli i ze studiów nad racjonalnymi rozwiązaniami ich systemów. Poinformowano o wynikach międzynarodowej
ankiety na temat systemów kabli mostów podwieszonych, problemów ich
projektowania, kontroli i utrzymania przeprowadzonej przez Transportation Research Board (Washington) wśród administratorów mostów podwieszonych i specjalistów odpowiedzialnych za ich utrzymanie. Podano
przykłady mostów z kablami podwieszającymi w złym stanie.

JAROMINIAK A.: Durability Problems of Stay-Cables in Bridges.
Threats to cables in used cable-stayed bridges were discussed and
conclusions were presented from world-wide research on methods for
assessing the condition of these cables and from studies on rational
solutions of their systems. The results of an international questionnaire
on stay-cable bridges problems of their design, control and maintenance,
carried out by the Transportation Research Board (Washington) among
the administrators of stay-cable bridges and specialists responsible
for their maintenance were announced. Examples of bridges with stay
cables in poor condition are given.

KASPRZAK A., GILEWSKI W.: Ocena konstrukcji mostów w świetle
charakterystyki i definicji tensegrity.
Scharakteryzowano koncepcję tensegrity jako systemu konstrukcyjnego. Podano autorską definicję tensegrity, która pozwala precyzyjnie
ocenić, czy konstrukcja budowlana spełnia, czy też nie cechy tego systemu. W świetle przedstawionej definicji scharakteryzowano kilka nietypowych konstrukcji mostowych, które pretendują do miana mostów
tensegrity.

KASPRZAK A., GILEWSKI W.: Assessment of bridge structures in
light of characteristics and definition of tensegrity.
The concept of tensegrity as a construction system is presented
and characterized. An original definition of tensegrity has been given,
which allows to precisely assess whether the building structure meets
or not the features of this system. In the light of the definition presented,
several non-standard bridge constructions are characterized, which
aspire to the tensegrity bridge term.

REJMENT M.: Montaż zbiorników stalowych cylindrycznych metodą podbudowy.
Podano klasyfikację i scharakteryzowano trzy metody montażu
zbiorników stalowych cylindrycznych. Szczegółowo opisano montaż
czterech zbiorników płaskodennych do magazynowania ziaren zbóż
metodą podbudowy pierścieni. Pierścienie scalano metodą arkuszową
z blach łączonych na zakład śrubami i podnoszono ręcznie za pomocą
dźwignic. Omówiono zalety i wady metody podbudowy.

REJMENT M.: Assembly of storage cylindrical steel tanks using
the jacking erection method.
The classification and characterization of three methods of assembly of
cylindrical steel tanks were presented. The assembly of four flat-bottomed
steel tanks for storage of cereal grains using the jacking erection method
was described in detail. The wall layers were assembled using “sheet
method” from the steel plates jointed by screws and lifted manually using
cranes. The advantages and disadvantages of this method were discribed.

HULIMKA J.: Podstawowe badania chemiczne betonu w ocenie
przydatności konstrukcji przemysłowych do remontu.
Omówiono problem celowości wykonania chemicznych badań konstrukcji żelbetowych przed przystąpieniem do ich naprawy. Wskazano
bezzasadność podejmowania prac remontowych w przypadku silnego skażenia chemicznego konstrukcji przeznaczonych do wieloletniej
eksploatacji. Przedstawiono przykłady stanu technicznego przemysłowych konstrukcji wsporczych, w powiązaniu z ich skażeniem
chemicznym.

HULIMKA J.: Basic chemical examinations of concrete during the
assessment of industrial structure suitability for an overhaul.
The article discusses the issue of the desirability of carrying out
chemical tests on reinforced concrete structures before attempting to
repair them. It was pointed out that the renovation works should not
be carried out in case of strong chemical contamination of structures
intended for many years of use. The conclusion was supported by
selected examples of the technical assessment of industrial supporting
structures, in relation to their chemical contamination.

WIERZBICKI S.M., SIECZKOWSKI J.: Projekt pierwszego wielkopłytowego budynku wielorodzinnego w Polsce.
Omówiono opracowaną w 1954 r. koncepcję pierwszego wielkopłytowego budynku wielorodzinnego w Polsce. Zwrócono uwagę na kompleksowość koncepcji oraz na różnorodność rozpatrywanych wariantów rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych. Kryterium wyboru rozwiązania była również łatwość produkcji elementów i montażu budynku.

WIERZBICKI S.M., SIECZKOWSKI J.: The project of the first largepanel multi-family building in Poland.
The article presents the concept of the first large-panel multi-family
building in Poland, elaborated in 1954. Attention was paid to the complexity of the concept and the variety of considered variants of construction and material solutions. The criterion for choosing the solution was
also the ease of production of elements and assembly of the building.

BODZAK P.: Zniszczenie w konstrukcjach wzmacnianych kompozytami – efekt przyczepności czy ścinania.
Opisano model zniszczenia elementów wzmocnionych kompozytami CFRP klejonymi do powierzchni elementów żelbetowych, w których
nie jest wymagane zastosowanie zbrojenia poprzecznego. Wskazano,
że jednym z ważniejszych parametrów wpływających bezpośrednio na
nośność elementów jest uplastycznienie zbrojenia głównego oraz działanie sił poprzecznych.

BODZAK P.: Failure in structures strengthened with composites –
the effect of adhesion or shearing.
The paper describes a failure model of elements strengthened with
CFRP composites glued to the surface of reinforced concrete elements,
in which the use of shear reinforcement is not required. It was pointed out
that one of the most important parameters directly affecting the bearing
capacity of the elements is the yielding of the main reinforcement and
the action of shear forces.
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