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GOŁDYN M.: O ustalaniu obliczeniowej wytrzymałości betonu na ściskanie
według PN-EN 1992-1-1.
Odniesiono się do zasad określania obliczeniowej wytrzymałości betonu na
ściskane według PN-EN 1992-1-1. Rozważono czynniki wpływające na długotrwałą wytrzymałość betonu w konstrukcji. Na podstawie analizy wyników eksperymentalnych badań słupów krępych stwierdzono, że rzeczywista wytrzymałość
betonu w konstrukcji może różnić się od wartości wynikającej z badań doraźnych. Stwierdzono, że w pewnych przypadkach zapisy PN-EN 1992-1-1 mogą
prowadzić do przeszacowania rzeczywistej nośności elementów. W szczególności dotyczyło to elementów charakteryzujących się wysokim stopniem zbrojenia
podłużnego, przekraczającym wartość zalecaną w postanowieniach normowych.

GOŁDYN M.: About calculation principles of the concrete compressive
strength according to PN-EN 1992-1-1.
In the paper the principles of determining concrete compressive strength
according to PN-EN 1992-1-1 were discussed. The factors affecting the long-term
strength of concrete in structure were considered. According to results of the
experimental investigations covering non-slender RC columns it was stated, that
actual concrete compressive strength may differ from value obtained during
short-term tests. It was noted that in some cases principles of the PN-EN 19921-1 may be unsafe. In particular, this concerned elements characterized by a high
longitudinal reinforcement ratios, exceeding value recommended in the standard
regulations.

PLECHAWSKI S.: Wybrane kompozyty cementowe w warunkach pożaru.
Podjęto próbę przedstawienia zarysu mechaniki pękania. Omówiono zagadnienia struktury betonu, jego porowatości, strefy przejściowej, kruszywa oraz
toku badawczego stosowanego w mechanice pękania.

PLECHAWSKI S.: Selected cement composites in fire conditions.
The article attempts to present the outline of fracture mechanics. Issues of
the structure of concrete, its porosity, transition zone, aggregate and the research
process used in fracture mechanics are discussed.

JAROMINIAK A.: Zagrożenia cięgien sprężających w mostach kablobetonowych.
Mosty kablobetonowe niepoprawnie zaprojektowane i/lub zbudowane ulegają wpływom szkodliwych czynników środowiskowych. Największe bezpośrednie
zagrożenia stwarzają uszkodzenia cięgien sprężających przez korozję. Głównym
powodem jest użycie niewłaściwego iniektu cementowego do ochrony cięgien,
niewłaściwe wykonanie iniekcji, nieszczelności kanałów kablowych i nieodpowiednie zabezpieczenie zakotwień kabli przed czynnikami powodującymi korozję. Tę problematykę omówiono w artykule. Podano przykłady awarii i katastrof
mostów kablobetonowych w świecie.

JAROMINIAK A.: Threats of prestressing strands in post-tensioned
bridges.
Post-tensioned bridges incorrectly designed and/or constructed are
influenced by harmful environmental factors. The biggest direct hazards are the
damage of prestressing strands through corrosion. The main reason is the use
of the wrong cement grout to protect the strands, improper injection, leakage of
cable ducts and improper protection of tendon anchorages unsuitable protection
of cable anchorages against corrosive agents. This issue is discussed in the
article. Some examples of failures / catastrophic bridges in the world have been
given.

KŁOSIŃSKI J.: Jak powstawał Eurokod 7 „Projektowanie geotechniczne”.
Przedstawiono cele, założenia i historię powstania kolejnych wersji Eurokodu 7. Scharakteryzowano tę normę oraz normy towarzyszące: EN wykonawstwa
fundamentów specjalnych i EN-ISO klasyfikacji, badań gruntów i konstrukcji geotechnicznych. Wskazano korzyści z powstania eurokodów. Podano informacje
o wdrażaniu Eurokodu 7 w Polsce oraz o trwających pracach nad nową generacją
Eurokodów EN 202x.

KŁOSIŃSKI J.: How the Eurocode 7 “Geotechnical design” was made.
The aims, assumptions and history of creating of subsequent versions of
Eurocode 7 are presented. The EC7 and accompanying standards: ENs for
special geotechnical works and EN-ISO for classification, ground testing and
testing of geotechnical structures are described. Advantages of introducing of
Eurocodes are indicated. Information on implementing the EC7 in Poland and on
the drafting of the new generation of Eurocodes EN 202x is given.

Na zakończenie
wycieczka techniczna
z projektantami
BUW-u!

Uwzględnienie sytuacji wyjątkowych
w projektowaniu konstrukcji żelbetowych
Oddziaływanie sprężenia na konstrukcje z betonu
Efekty drugiego rzędu przy wymiarowaniu słupów żelbetowych
Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych
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