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Dominika Dębska
Technologiczne problemy połączenia tynku 
cementowo-wapiennego z podłożem – str. 22
The Technological faulTs in a cemenT-
lime plasTer – subsTraTe sTicky zone

Współczesne tynki cementowo-wapienne, ze względu na swoje właściwości, są popularnym materiałem wykończeniowym 
stosowanym na różne podłoża. Warunki prawidłowego przygotowania podłoża i wykonania robót tynkarskich zwykle są 
szczegółowo opisane przez wytwórców.
W artykule przedstawiono „case study” dotyczące wpływu niespodziewanie ciepłego i suchego lata na jakość i trwałość 
połączenia świeżego tynku cementowo-wapiennego z podłożem o różnej wodochłonności.
The modern cement-lime plasters, due to their characteristics, are popular finishing material applied on a 
variety of substrates. The requirements for the proper surface preparation and their execution in plaster 
workmanship are usually described in details by the manufacturers.
The “case study” on the impact of unexpectedly warm and dry summer on the quality and durability of 
the connection between fresh cement-lime plaster and the two substrates differs in water absorption is 
presented in the paper.

Dariusz kowalski
korozja i zniszczenia kształtowników stalowych 
o przekrojach zamkniętych – str. 32
corrosion and steel hollow sections 
destruction

W opracowaniu przedstawiono spotykany na obiektach budowlanych problem rozwoju korozji na wewnętrznych 
powierzchniach kształtowników zamkniętych eksploatowanych w środowisku zewnętrznym. zachodzące wewnętrzne 
procesy korozyjne oraz towarzyszące im siły niszczące w związku z zamarzającą wewnątrz profili wodą powodują utratę 
nośności i obniżenie bezpieczeństwa eksploatacji, przez co przyczyniają się do powstawania stanów awaryjnych. Wiele ze 
stwierdzanych problemów związana jest z niepoprawnym projektowaniem i kształtowaniem elementów konstrukcyjnych, 
jak również zbyt optymistycznymi założeniami dotyczącymi stosowania technik uszczelniania. Wykonawstwo tego typu 
konstrukcji ma również znaczny wpływ na powstawanie uszkodzeń i zniszczeń.
problem of corrosion development on the inner surfaces of hollow sections exploited in the external envi-
ronment is presented in the paper. internal corrosive processes and destructive forces that sometimes 
accompany them as the result of the water freezing inside the profile, cause the loss of their bearing 
capacity and operational safety, thereby they create states of emergency. many of mentioned above prob-
lems are associated with incorrect designing and shaping structural elements, as well as too optimistic 
assumptions about the use of sealing techniques. The role of execution of this type of construction also 
have a significant impact on the creation of damage and destruction states.

grzegorz l. golewski
związek makroskopowej odporności na pękanie 
z wielkością mikrorys w betonach z dodatkiem 
popiołów lotnych – str. 25
The relaTionship beTWeen macroscopic 
fracTure Toughness anD size of 
microcracks in concreTes conTaining 
fly ash aDDiTives

W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące wpływu dodatku krzemionkowych popiołów lotnych (fly ash – fa), w ilo-
ści: 0, 20 i 30% masy cementu, na procesy pękania w betonach zwykłych. analizy przeprowadzono w oparciu o wyniki 
z badań makroskopowych i mikrostrukturalnych. odporność na pękanie betonów ustalano na podstawie znajomości 
współczynników intensywności naprężeń dla wszystkich modeli pękania, a następnie wyznaczano uogólnioną odporność 
na pękanie kc. W trakcie badań mikroskopowych oceniano wielkość pęknięć, występujących w warstwie stykowej (interfa-
cial Transition zone – iTz) kruszywa grubego z matrycą cementową. eksperymenty wykonano po: 3, 7, 28, 90, 180 i 365 
dniach dojrzewania.
The paper presents results of tests on the effect of the addition of siliceous fly ashes (fa) in the amount 
of: 0, 20 and 30% by weight of cement on the fracture processes in plane concretes. The analyses were 
carried out based on the results of the macroscopic and microstructural tests. fracture toughness of 
concretes was determined based on the critical stress intensity factors for all mode fracture, and then a 
generalized fracture toughness kc was determined. During microscopic tests, the size of cracks occur-
ring in the interfacial Transition zone (iTz) of coarse aggregate with cement matrix was evaluated. The 
experiments were carried out after: 3, 7, 28, 90, 180 and 365 days of curing. 

mariusz Jaśniok, michael pamuła
Wpływ zasięgu polaryzacji pręta zbrojeniowego 
na wyniki elektrochemicznych badań korozyjnych 
– str. 28
influence of The rebar polarizaTion 
range on the results of 
electrochemical corrosion tests

podjęto próbę eksperymentalnej oceny wpływu na wyniki badań impedancyjnych polaryzacji różnych fragmentów pobocz-
nicy walcowego pręta zbrojeniowego. pomiary metodą eis przeprowadzono w układzie trójelektrodowym w roztworze 
wodnym modelującym ciecz porową betonu. elektrodą badaną był gładki pręt zbrojeniowy ze stali rb500, przeciwelektro-
dą prostokątna blacha ze stali odpornej na korozję, a elektrodą referencyjną cl–/agcl,ag. W badaniach zasięg polaryzacji 
różnicowano po obwodzie pręta, a jako drugą zmienną wprowadzono odległość przeciwelektrody od elektrody badanej. 
analiza badań zasadniczo nie wykazała istotnego wpływu na wyniki opisanego sposobu polaryzacji. 
an attempt of experimental evaluation of the impact on the impedance test results on polarization of dif-
ferent parts of the circumferential cylindrical rebar was made. eis measurements have been conducted 
using three-electrode system in an aqueous solution which models the concrete pore liquid. Working 
electrode was a smooth rebar made of steel rb500 grade. The counter electrode was a rectangular sheet 
made of corrosion-resistant steel, and the reference electrode was cl–/agcl,ag. in the test the polarisation 
range was differentiated along the circumference of the rod, and as a second variable was introduced 
the distance between the counter electrode and working electrode. The analysis of the tests generally 
showed no significant effect on the results of described polarization method.

grzegorz adamski, albin garbacik,  
michał a. glinicki
reaktywność alkaliczna krajowych kruszyw  
– założenia i cele projektu asr-riD – str. 19
alkaline reacTiviTy of DomesTic 
aggregaTes – The scope anD obJecTives 
of The asr-riD proJecT 

celem projektu asr-riD jest opracowanie wytycznych technicznych projektowania betonów o dużej trwałości, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem zabezpieczenia przed wystąpieniem uszkodzeń spowodowanych reakcją aar, tj. między naoh 
i koh a reaktywnymi minerałami w kruszywie. przedmiotem badań są kruszywa ze złóż w rożnych regionach polski. 
reaktywność alkaliczna kruszyw jest oznaczana i oceniana przy wykorzystaniu komplementarnych metod, stosowanych 
w systemach oceny reaktywności kruszyw w wiodących technologicznie krajach. 
projekt zakłada opracowanie kryteriów oceny reaktywności kruszyw, z możliwością wykorzystania w systemie kontroli 
produkcji i ich dostaw na potrzeby wytwarzania betonów drogowych. ocena reaktywności zostanie zweryfikowana na 
podstawie ekspansji betonu w warunkach eksploatacyjnych.
The objective of the project is to develop the technical guidelines for high durability concrete, particularly 
for damage prevention due to aar. The investigation covers the range of mineral aggregates originating 
from various regions of poland. The alkali reactivity is evaluated using a set of complementary methods 
used in technologically advanced countries. The criteria for aggregate reactivity categorization and 
proper selection will be developed including possibility of use in quality control systems for delivery to 
concrete production for highway pavements and bridges. 
Deleterious alkali-aggregate reaction will be also prevented by concrete mix design using a limit of active 
alkalies and mineral additives introduced with cement. The reactivity evaluation will be verified using the 
performance test.
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bohumil kučera, Jezmar Jankowski,   
Wojciech sokólski
nieniszcząca diagnostyka korozji zbrojenia 
konstrukcji żelbetowych narażonych 
na szkodliwe oddziaływanie prądów błądzących 
– str. 35
non-DesTrucTive corrosion 
diagnostics of reinforced concrete 
sTrucTure reinforcemenT subJecTeD 
To harmful inTeracTion of sTray 
currents

W opracowaniu przedstawiono zebrane doświadczenia w doborze metod i urządzeń do monitorowania korozji podczas 
projektowania środków ochrony przed skutkami działania prądów błądzących na stalowe zbrojenie niektórych konstrukcji 
żelbetowych. omówiono wieloletnie obserwacje systemów rejestracji postępowania procesu korozyjnego zbrojenia cms, 
które następnie uzupełniane były czujnikami rezystywności betonu, sondami głębokości penetracji czynników agresyw-
nych do zbrojenia, a przede wszystkim czujnikami szybkości korozji. W ciągu ostatnich około 15 lat zainstalowano ponad 
130 czujników korozymetrycznych na różnych obiektach w republice czeskiej. podano w zarysie metodologię stosowania 
tej techniki pomiarowej. 
in the paper acquired experience has been presented in selection of methods and equipment for monitor-
ing of corrosion during the designing process of protection means against stray current interaction on 
steel reinforcement of some reinforced concrete structures. long-term observations have been described 
of reinforcement corrosion progress cms recording systems, consecutively supplemented by concrete 
resistivity probes, aggressive agent penetration depth probes into reinforcement, and primarily with cor-
rosion rate probes. During the past 15 years over 130 electrical resistance probes have been installed 
in various objects in the czech republic. The application method of this measurement technique has 
been described. 

Tomasz majewski, maciej niedostatkiewicz
naprawa silnie zaolejonej posadzki betonowej 
– str. 38
repair of sTrongly oily concreTe 
floors

W artykule opisano stan techniczny, sposób naprawy oraz szczegóły rozwiązań technicznych zastosowanych podczas 
remontu silnie zaolejonej posadzki znajdującej się w hali produkcyjnej zakładu przemysłowego. ponieważ wcześniej 
wykonane prace naprawcze posadzki okazały się nieskuteczne, zaproponowano wymianę posadzki przy zachowaniu 
ciągłości pracy linii technologicznej. 
The article describes technical condition, the repair method and details of technical solutions used in-time 
repair of strongly oily floors located in the production plant. because previously made repairs floor proved 
ineffective proposed exchange floor while maintaining the continuity of the line.

Tomasz piotrowski, kamil załęgowski,  
rafał kuszyk, andrzej garbacz
ocena stanu betonu w konstrukcji ściany 
kolektora ściekowego po 50 latach użytkowania 
– str. 41
qualiTy assessmenT of concreTe from 
seWage collecTor Wall afTer 50 years 
of use

W artykule przedstawiono wyniki badań materiałowych próbek pobranych ze ściany kolektora ściekowego, który był użyt-
kowany ponad 50 lat. na podstawie oceny wizualnej oraz pomiarów metodą gpr wyznaczono miejsca pobrania próbek 
rdzeniowych. szczegółowe badania próbek obejmowały oznaczenie wytrzymałości na ściskanie, wyznaczenie parametrów 
fizycznych (gęstość, porowatość) i analizy chemiczne (zawartość chlorków, siarczanów, pomiar ph). W oparciu o wyniki 
badań dokonano oceny stanu materiału w konstrukcji i sformułowano zalecenia dotyczące dalszego postępowania, w celu 
przywrócenia użytkowalności obiektu.
in the article there are presented results of material evaluation of samples taken from the wall of sewage 
collector that was already 50 years in use. based on visual inspection and gpr measurements there were 
taken core samples form the chosen places. Detailed material research contained compressive strength 
test, physical parameters evaluation (density, porosity) and chemical analysis (chloride and sulfate 
content, ph measurement). The results allowed for quality assessment of concrete and for drawing the 
recommendations for repair and maintenance for usability.

Wioletta raczkiewicz, artur Wójcicki
zagrożenie korozyjne zbrojenia elementów 
żelbetowych eksploatowanych długotrwale 
w skrajnie różnych warunkach ekspozycji  
– str. 45
the reinforcement elements 
corrosion threat of the reinforced 
concreTe operaTeD long-Term 
in exTremely DifferenT exposure 
conditions

procesy korozyjne występują w konstrukcjach żelbetowych z różnym nasileniem, w zależności od środowiska eksploata-
cyjnego. Jedną z metod pozwalających na ustalenie występowania korozji oraz stopnia jej zaawansowania jest elektroche-
miczna nieniszcząca metoda pomiaru impulsu galwanostatycznego. W artykule zaprezentowano wyniki badań pomiaru 
korozji zbrojenia słupów żelbetowych eksploatowanych w różnych warunkach środowiska uzyskane metodą impulsu 
galwanostatycznego przy użyciu aparatury gp-5000 galvapulsetm.
corrosion processes occur in reinforced concrete structures with varying intensity depending on operat-
ing environment. one of the methods to determine the existence of corrosion and its severity is electro-
chemical non-destructive method to measure the galvanostatic pulse. The article presents the surveys 
measuring reinforcement corrosion results of the reinforced concrete columns operated in various envi-
ronmental conditions generated by the galvanostatic pulse using the gp-5000 galvapulseTm device.

lidia radna, marek Dankowski
uszkodzenia korozyjne płyty żelbetowej 
i podłoża gruntowego w fabryce  
kwasu siarkowego – str. 48
corrosion of reinforced plate in the 
facTory of sulfuric aciD

W pracy przedstawiono uszkodzenia żelbetowych elementów konstrukcyjnych i gruntu znajdujących się pod wpływem 
oddziaływania agresywnych substancji chemicznych, zawierających kwas siarkowy i związki fluoru. Wskazano przyczyny 
tych uszkodzeń i zaproponowano metodykę zmierzającą do ich naprawy.
The paper presents the damage to reinforced plate and ground (soil) as effect of influence of aggres-
sive chemicals with sulfuric acid and fluorine compounds. showed the causes of this damages and the 
methodology of repair was suggested.

Damian Wojnowski, Teresa możaryn
Wpływ obniżonej temperatury podczas wiązania 
na właściwości zapraw do napraw konstrukcji 
betonowych – str. 51
effects of lowered temperatures 
during setting on properties of the 
mortars for repair of concrete 
structures

artykuł przedstawia wyniki badań dotyczące skuteczności i trwałości napraw konstrukcji betonowych. Dotyczy napraw, 
które są wykonane i dojrzewają w niskiej temperaturze dodatniej, w pobliżu 0°c. W tym celu zbadano dwie zaprawy 
dojrzewające w trzech różnych temperaturach. na tak wysezonowanych próbkach wykonano badania wytrzymałości na 
ściskanie i zginanie, absorpcję kapilarną, przyczepność do podłoża oraz głębokość karbonatyzacji. Wyniki badania wyka-
zały istotny wpływ temperatury dojrzewania na charakterystykę badanych produktów.
The paper presents results of research on the effectiveness and durability of the repairs of concrete 
structures, which are made and cured in low positive temperatures near 0ºc. Two mortars cured at three 
different temperatures near 0ºc, were tested for this purpose. The compressive and flexural strength, 
capillary absorption, bond strength, carbonation were investigated after curing. The results of investiga-
tion showed the significant impact of curing temperature on the characteristics of tested products.

michał Wójtowicz
Trwałość elewacyjnych płyt kompozytowych 
z okładzinami z blachy aluminiowej – str. 54
DurabiliTy of facaDe composiTe panels 
with linings of aluminum sheet

elewacyjne wyroby z aluminium znajdują powszechne zastosowanie w budownictwie, szczególnie do wykonywania okła-
dzin wentylowanych. Jako wykończenie dużych powierzchni stosuje się odpowiednio wyprofilowane płyty kompozytowe, 
których zewnętrzne warstwy stanowią zabezpieczone blachy aluminiowe. Do oceny trwałości porównano płyty kompozy-
towe z blachami ze stali ocynkowanej i powlekanej metodą „coil coating”.
facade aluminum products are widely used in construction, especially for making ventilated claddings. 
composite panels appropriately contoured are used as a finishing of large surfaces. The outer layers on 
these panels are the protected aluminum sheets. for the purpose of evaluation of the durability, two kinds 
of composite panels: with the sheets of galvanized steel and coated using the „coil coating” methods, 
were compared.


