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GÓRAK P., JELONKIEWICZ P.: Badania mieszanki betonowej na budowie –
normy a rzeczywistość.
Stwierdzono konieczność stosowania zaleceń normowych dotyczących poboru i badania mieszanki betonowej. Intencją autorów jest zwrócenie szczególnej uwagi na zapisy norm regulujących podstawowe reguły prowadzenia kontroli
i wykonywania badań, których nieprzestrzeganie lub zbyt dowolne traktowanie
może wpływać w istotny sposób na ocenę jakości dostawy mieszanki betonowej
na budowie.

GÓRAK P., JELONKIEWICZ P.: Testing of fresh concrete on the construction
site – standards and reality.
This article is intended to emphasize the legitimacy of using the standard
recommendations for the collecting and testing of concrete mix. The intention
of the authors was to pay particular attention to the provisions of standards
regulating the basic principles of quality control and performing tests, the non-observance of which, or too arbitrary treatment, has significantly influence of the
quality of concrete mix delivery at the construction site.

NOWAK R., ORŁOWICZ R., BEZPAŁOW W.: O badaniach ceglano-betonowych stropów odcinkowych.
Omówiono problematykę uszkodzeń ceglano-betonowych stropów odcinkowych. Przedstawiono typowe uszkodzenia. Wskazano możliwe metody obliczeniowe uproszczone oraz z wykorzystaniem o MES. Zaprezentowano przykład
analizy rzeczywistej konstrukcji. Zaproponowano metody napraw.

NOWAK R., ORŁOWICZ R., BEZPAŁOW W.: Evaluation of the joist vaults
made from brick aggregate concrete.
Problem of crack of joist vaults made from brick aggregate concrete was
discussed. Typical cracks were presented. Simple calculation methods and
FEM were proposed. The case-study was presented. Repair methods were
proposed.

GÓRAK P., SZABAT Ł., JELONKIEWICZ P.: Wpływ kruszywa łamanego ze
skał o różnej genezie petrograficznej na właściwości mostowych betonów
konstrukcyjnych.
Omówiono i skomentowano wyniki badań właściwości mechanicznych i trwałości betonu zaprojektowanego do zastosowań konstrukcyjnych w budownictwie
komunikacyjnym, na bazie kruszyw łamanych o różnej genezie petrograficznej.
Celem badań była ocena przydatności kruszyw do tego rodzaju konstrukcji.
Otrzymane wyniki porównano z wynikami badań betonów na kruszywie granitowym i bazaltowym, powszechnie uważanym za najbardziej właściwe do wymienionych zastosowań.

GÓRAK P., SZABAT Ł., JELONKIEWICZ P.: Influence of crushed aggregate
from rocks of different petrographic genesis on the properties of structural
bridge concretes.
The article discusses and comments on the results of investigations of
mechanical properties and durability of concrete designed for structural
applications in communication construction, based on broken aggregates of
various petrographic genesis. The purpose of this research was to assess the
suitability of aggregates for this type of construction. The obtained results were
compared with the results of concrete tests on granite and basalt aggregates,
generally considered to be the most appropriate for the mentioned applications.

KLESZCZEWSKA K.: Sposoby redukcji efektu miejskiej wyspy ciepła.
Omówiono przyczyny powstawania i wpływ miejskich wysp ciepła oraz strategie
zmierzające do redukcji temperatury w skupiskach ludności. Skupiono się przede
wszystkim na technologiach związanych z nawierzchnią, zmierzających do zmniejszenia magazynowania przez nie ciepła i obniżenia temperatury powierzchni.

KLESZCZEWSKA K.: Ways of reducing urban heat island’s effect.
The paper describes the causes and impact of urban heat islands and
promotes strategies for lowering temperatures in population concentration. Main
focus is concentrated on pavement technologies tend to store less heat and may
have lower surface temperatures.

SMARŻ J.: Co dalej z uprawieniami budowlanymi w zakresie architektury
i konstrukcji?
W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 7 lutego 2018 r., sygn.
akt K 39/15 istnieje konieczność dokonania szybkiej zmiany przepisów stanowiących podstawę nadawania uprawnień budowlanych. Niestety, ustawodawca próbuje przy tej okazji dokonać również bardzo istotnych zmian w zakresie funkcjonowania samorządów zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa.

SMARŻ J.: What will happen next with building qualifications in the scope
of architecture and construction?
In connection with the sentence of the Constitutional Tribunal of the February
7, 2018, file number K 39/15 there is a necessity of quick change the provisions
constituting the basis for giving building qualifications. Unfortunately, the
legislator is also trying to make very important changes in the scope of functioning
of professional self-governments of architects and civil engineers.

GOŁDYN M., URBAN T.: O projektowaniu na przebicie płyt płaskich z lekkich betonów kruszywowych.
Omówiono zasady wymiarowania z uwagi na przebicie płyt płaskich z lekkich betonów kruszywowych. Pokazano różnice w porównaniu z projektowaniem płyt z betonów zwykłych. Oceniono wymagania normowe w świetle wyników własnych badań eksperymentalnych. Przedstawiono przykład obliczeniowy prezentujący różnice w rezultatach analizy statycznej jak również ilości
zbrojenia na przebicie, wynikające ze zmiany betonu zwykłego na lekki beton
kruszywowy.

GOŁDYN M., URBAN T.: About punching shear design of flat slabs made
from lightweight aggregate concrete.
In the paper the principles of punching shear design of flat slabs from lightweight
aggregate concrete were discussed. The differences in the design procedure of
ordinary and lightweight aggregate reinforced concrete slabs were demonstrated.
The code provisions in the light of authors’ investigations were assessed. A working
example demonstrating the differences in the results of static analysis as well as
the amount of punching shear reinforcement resulting from the change of ordinary
concrete to lightweight aggregate concrete was presented.

BODZAK P.: Zniszczenie w wyniku odspojenia otuliny w konstrukcjach żelbetowych wzmocnionych kompozytami.
Przeanalizowano zniszczenie elementów wzmacnianych kompozytami w wyniku odspojenia otuliny. Wskazano, że zarówno moc zbrojenia kompozytowego,
jak i stosunek zbrojenia stalowego do kompozytowego wypływa w istotny sposób na nośność elementu. Jednak odmiennie niż tego należałoby oczekiwać,
zwiększenie stopnia zbrojenia kompozytowego może prowadzić do zmniejszenia
nośności i szybszego zniszczenia w wyniku odspojenia otuliny.

BODZAK P.: Failure due to the concrete cover separation in reinforced
concrete structures strengthened with composites.
The failure of elements strengthened with composites as a result of concrete cover
separation was analyzed in this paper. It was indicated that both the axial stifnes of
composite reinforcement and the ratio of steel to composite reinforcement significantly
exerted on the bearing capacity of the element. However, contrary to what would be
expected, increasing the ratio of composite reinforcement can lead to a reduction in
load-bearing capacity and faster failure due to the concrete cover separation.

RABIEGA J.: Dźwigary ażurowe w przęsłach mostów drogowych.
Przedstawiono zespolony most drogowy nad rzeką Widawą między Wrocławiem i Krzyżanowicami. Ażurowe dźwigary głównego mostu były badane oraz
naprawiane z uwagi na ich specyficzną konstrukcję i niską jakość połączeń spawanych. Konstrukcja musiała zostać naprawiona i wzmocniona w celu zapewnienia bezpieczeństwa, co jest typowe w przypadku mostów drogowych o dźwigarach ażurowych.

RABIEGA J.: Castellated beams in road bridges.
The article describes a composite steel and concrete bridge crossing Widawa
river between Wrocław and Krzyżanowice. Castellated beams of said bridge had
been investigated and repaired due to unfavorable design of the structure and low
quality of welded connections. The structure had to be repaired and reinforced to
ensure safety, which is a typical case among road bridges with castellated steel
beams.

BOSAK G.: Przykładowe realizacje pomiarów płaskich pól prędkości wiatru
(wersja 2D) w inżynierii wiatrowej.
Przedstawiono wybrane prace pomiarowe pól prędkości wiatru wykonane
za pomocą systemu PIV (Particle Image Velocimetry) w Laboratorium Inżynierii
Wiatrowej Politechniki Krakowskiej. Podano zasady pomiaru, scharakteryzowano główne elementy systemu oraz opisano podstawowe zalety i trudności
realizacji pomiarów taką techniką. Określono podstawowe obszary badawcze
inżynierii wiatrowej, w których pomiary tą techniką mogą mieć praktyczne
zastosowania.

BOSAK G.: Exemplary measurement tests by PIV system in wind engineering.
The article presents chosen measurement works of wind velocity fields by
means of a PIV system (Particle Image Velocimetry) fulfilled in Wind Engineering
Laboratory of Cracow University of Technology. The principles of PIV system
measurement are presented, the main elements of the system are characterised
and fundamental advantages and difficulties of a measurement execution by this
type of a technique are described. The basic research fields of wind engineering
are defined, in which the measurements of this technique could have practical
applications.
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