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DYDUCH M ., DYDUCH K .: Wybrane zagadnienia projektowania
żelbetowych dennych płyt fundamentowych w parkingach
podziemnych.
Omówiono problematykę zarysowania żelbetowych płyt dennych
w wielkokondygnacyjnych garażach podziemnych. Określono stany
i naprężenia termiczno-skurczowe we wczesnym okresie twardnienia
betonu, oceniono występujące skrępowanie płyty dennej w postaci
oporów podłużnych w fazie studzenia płyty, wykazano zasadnicze
różnice w zakresie przyjmowania wartości dopuszczalnych rys, jak też
w obliczeniach minimalnego zbrojenia według normy polskiej opartej na
Eurokodzie 2 oraz modyfikowanym Eurokodzie 2 – w przepisach
niemieckich i przepisach francuskich.
SERUGA A., MIDRO M.: Zastosowanie splotów dużej nośności
w prefabrykowanych elementach strunobetonowych.
Pierwszy most z betonu sprężonego splotami dużej nośności
(7f6 mm) zbudowano w USA w roku 2009. Na podstawie analizy literatury i zrealizowanych konstrukcji przedstawiono korzyści zastosowania
tego rodzaju splotów. Zaprezentowano również wyniki badań doświadczalnych przeprowadzonych w USA. Na podstawie tych wyników określono wymaganą minimalną wytrzymałość betonu na ściskanie w chwili zwolnienia naciągu, warunkującą uzyskanie odpowiedniej przyczepności betonu i długości transmisji.

DYDUCH M ., DYDUCH K .: Selected problems of designing
reinforced concrete foundation slabs in underground car parks.
The problem of cracking reinforced concrete foundation slabs in
multi-storey underground car parks is discussed. The thermal-shrinkage states and stresses in the early age concrete were determined, the
existing restraining of the bottom slab in the form of longitudinal resistances in the slab cooling phase was assessed, fundamental differences were found in the limit values of cracks wmax, as well as in the calculation of the minimum reinforcement As, min according to the Polish
standard based on Eurocode 2 and modified Eurocode 2 – in German
and French regulations.
SERUGA A., MIDRO M.: High-capacity strands (HCSs) in use to the
precast prestressed concrete elements.
In 2009, the first bridge prestressed with 7f6 mm strands was
constructed in the USA. In the article, the implementation conditions
and the main advantages resulting from the use of high-strength
strands (HCSs) are presented. On the basis of previous experimental
studies carried out in the USA, the minimum concrete compressive
strength requirements at the moment of tendon release (conditioning
the adequate concrete-strand bond and transmission length) were
given.

BARSZCZEWSKA A., WOJTASZEK P., KUŚMIERZ R., OLESZEK R.:
O projekcie dwuprzęsłowej estakady kablobetonowej węzła „Zakręt”.
Węzeł stanowi trzypoziomową konstrukcję drogowo-mostową zlokalizowaną na przecięciu istniejącej drogi krajowej DK2 oraz przyszłej
Wschodniej Obwodnicy Warszawy (WOW). Istotny element węzła stanowi dwuprzęsłowa estakada kablobetonowa. Omówiono zastosowane
rozwiązania konstrukcyjne ustroju nośnego, podpór i posadowienia.
Opisano przebieg prac projektowych i rozważane warianty przekroju
przęsła. Skomentowano metodykę obliczeń statycznych obiektu.

BARSZCZEWSKA A., WOJTASZEK P., KUŚMIERZ R., OLESZEK R.:
About the project of a double-span cable-stayed flyover of the
“Zakret” road node.
The road node is a three-level road and bridge structure located at
the intersection of the existing DK-2 national road and the future
Eastern Ring Road of Warsaw (WOW). An important element of the
node is the two-span cable-concrete overpass. In the article applied
structural solutions of the superstructure, supports and foundation are
discussed. In addition the course of design works and variation of the
span cross-section are described. In the paper the methodology of
static calculations of the object is commented.

SERUGA A., SOKAL P.: Studium parametryczne wytrzymałości na
docisk w konstrukcjach z betonu.
Przedstawiono studium parametryczne wpływu wytrzymałości na
ściskanie betonu, wpływu stosunku pola przekroju próbki do pola
powierzchni docisku oraz stopnia zbrojenia spiralą na wytrzymałość
betonu na docisk. Podano alternatywne wzory do obliczania
wytrzymałości na docisk betonu elementów zbrojonych spiralami.

SERUGA A., SOKAL P.: Parametric study of bearing capacity of
concrete loaded over a limited area according to previous
researches.
Paper presents parametric study of influence of concrete
compressive strength, ratio of cross-section area to loaded area and
reinforcement ratio on bearing capacity. Based on analised results of
previous researches, alternative formulas for bearing capacity of
spirally reinforced concrete were presented.
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BOROWY A., KOLBRECKI A., KACZOREK-CHROBAK K.: Kable elektryczne stosowane w budynkach. Wymagania dotyczące
reakcji na ogień. Instytut Techniki Budowlanej, Instrukcja nr 501/2020.
W instrukcji, opracowanej przez zespół
autorów: Andrzeja Borowego, Andrzeja Kolbreckiego, Katarzynę Kaczorek-Chrobak,
przedstawiono podstawowe wymagania dotyczące właściwości związanych z reakcją
na ogień kabli elektrycznych stosowanych
w budynkach do dostarczania energii elektrycznej, telekomunikacji, detekcji i alarmu
pożaru itp.
Na podstawie aktualnej normy PN-EN
13501-6 podano klasyfikację kabli z uwagi na
reakcję na ogień oraz wymagania, jakie

powinny spełniać i kryteria stanowiące podstawę oceny tej reakcji.
W sposób ogólny scharakteryzowano wymagania dotyczące ogniowych właściwości
kabli, relacji między rozprzestrzenianiem ognia
a klasami reakcji kabli na ogień. Określono
także wymagania w zakresie reakcji na ogień
kabli instalowanych w budynkach w wiązkach
oraz pojedynczo.
Publikacja jest adresowana do wykonawców i projektantów instalacji elektrycznych
w budynkach, inspektorów nadzoru, inwestorów, a także może zainteresować studentów
wydziałów elektrycznych i budowlanych
wyższych uczelni technicznych.
Hanna Michalak
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