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Instytut Techniki Budowlanej 14 kwietnia 2016 r. zorga-
nizował, wspólnie z firmą Sika, seminarium pt. „Projek-
towanie wzmocnień konstrukcji żelbetowych”.
Seminarium skierowane było przede wszystkim do pro-
jektantów, inżynierów konstruktorów, rzeczoznawców, 
studentów wyższych uczelni technicznych, nauczycie-
li akademickich i firm budowlanych.
Uczestników powitał dyrektor Instytutu Techniki Budow-
lanej dr inż. Marcin M. Kruk i zaprosił do wysłuchania 
sześciu referatów.

Obradom przewodniczył dr inż. Robert Geryło – zastęp-
ca dyrektora ITB ds. strategii i rozwoju (rys. 1).

Pierwszy wykład prof. dr hab. inż. Leonarda Runkiewi-
cza – przewodniczącego Rady Naukowej ITB był me-
rytorycznym wprowadzeniem w tematykę seminarium. 
Na podstawie wieloletnich analiz i bogatego doświad-
czenia zawodowego autor przedstawił statystyki zagro-
żeń, awarii i katastrof budowlanych, rodzaje wzmocnień, 
projektowanie i wykonawstwo oraz przykłady wzmoc-
nień konstrukcji żelbetowych, zamieszczonych m.in. 
w poradnikach i innych publikacjach ITB. Przykłado-
we zagrożenia, awarie i katastrofy podano na rysun-
kach 2 i 3.

Drugi wykład mgr inż. Piotra Turkowskiego z Zakładu 
Badań Ogniowych ITB dotyczył odporności ogniowej 

belek żelbetowych wzmacnianych taśmami z włókien 
CFRP (ang. Carbon Fiber Reinforced Polymer). Autor 
przedstawił trzy scenariusze projektowania zabezpieczeń 
ogniochronnych elementów wzmocnionych włóknami 
CFRP oraz wyniki badań w pełnej skali w laboratorium 
ogniowym ITB. Przykładowy diagram projektowania 
na warunki pożarowe pokazano na rysunku 4.

Trzeci wykład dotyczył przepisów unijnych zawartych 
w rozporządzeniu 305/2011/EU, dotyczących Euro-
pejskiego Dokumentu Oceny jako podstawy przyszłej 
normy zharmonizowanej. Dr inż. Sebastian Wall – kie-
rownik zespołu ITB ds. harmonizacji technicznej w bu-

Seminarium pt. „Projektowanie 
wzmocnień konstrukcji żelbetowych”
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Rys. 1. Prezydium seminarium: od lewej R. Geryło (ITB), 
L. Runkiewicz (ITB), T. Gutowski (Sika); foto P. Gutowski

Rys. 2. Udział procentowy awarii i katastrof w latach 1962– 
–2014 według podziału na rodzaje budownictwa [1]

Rys. 3. Udział procentowy zagrożeń, awarii i katastrof 
w latach 1962–2014 wg podziału na technologie wykonane-
go obiektu [1]

 1. mieszkaniowe 

 2. publiczne

 3.  przemysłowe,  
magazynowe

 4. inne

 1. stalowy 

 2. drewniany

 3. mieszany

 4.  żelbet.  
prefabryk.

 5. żelbet. monolit.

 6. murowy.

 7. inny

20%

30%

29%

18%

13%

22%
10%

11%

26%

18%

21%



PRzeglĄd budowlany 6/2016

wydaRzenIa
R

y
n

e
K

 b
u

d
o

w
l

a
n

y

9

downictwie omówił m.in. zasady wydawania Europej-
skich Ocen Technicznych dla wyrobów budowlanych 
w tym zakresie (rys. 5).

Następnie swój wykład zaprezentował dr hab. inż. Ma-
rek Lechman, prof. ITB z Zakładu Konstrukcji Budow-
lanych i Geotechniki ITB. Wykład dotyczył przykładów 
wzmocnień betonowych i murowanych kominów prze-
mysłowych. Autor w swojej prezentacji omówił zasady 
prawne obowiązujące przy wykonywaniu wzmocnień, 
zamieścił też zdjęcia ilustrujące przykłady remontów 
i wzmocnień kominów przemysłowych za pomocą taśm 
CFRP. Przykładowe widoki badanych i wzmacnianych 
kominów pokazano na rysunku 6.

Po tych czterech prezentacjach nastąpiła przerwa, 
a po przerwie dwa referaty wygłosili przedstawiciele 
firmy SIKA.
Pan David Vazquez (Sika Service AG, Hiszpania) przed-
stawił referat na temat projektowania wzmocnień CFRP 
zgodnie z Eurokodem z uwzględnieniem odporności 

ogniowej. Referent podał również aktualną procedurę 
projektowania wzmocnień.
Następnie dr inż. Janusz Potrzebowski (Sika Poland) za-
prezentował referat na temat wzmacniania konstrukcji 
żelbetowych doklejanymi i wklejanymi elementami kom-
pozytowymi z CFRP. Przedstawił przykłady wzmocnień 
za pomocą taśm i mat stosowanych w konstrukcjach 
w zależności od rodzaju występujących obciążeń.

Po wygłoszeniu wszystkich referatów odbyła się szero-
ka dyskusja, która obejmowała ciekawą wymianę poglą-
dów na temat zalet i wad stosowania taśm i mat z CFRP 
do wzmacniania konstrukcji żelbetowych.

W seminarium wzięło udział ponad 50 osób w tym pro-
fesorów i projektantów zajmujących się wzmocnienia-
mi konstrukcji żelbetowych.

Prezentacje przygotowane przez wykładowców zostały 
wydrukowane w materiałach pt. „Projektowanie wzmoc-
nień konstrukcji żelbetowych” i przekazane uczestni-
kom seminarium.

Wykłady:
Runkiewicz L., Wprowadzenie w tematykę semina-1. 
rium

Turkowski P., Odporność ogniowa belek żelbetowych 2. 
wzmacnianych taśmami z włókien CFRP

Wall S., Europejski Dokument Oceny jako podstawa 3. 
przyszłej normy zharmonizowanej

Lechman M., Przykłady wzmocnień konstrukcji komi-4. 
nów przemysłowych

Vazquez D., Projektowanie wzmocnień CFRP zgod-5. 
nie z Eurokodem z uwzględnieniem odporności 
ogniowej

Gutowski T., Potrzebowski J., Wzmacnianie konstruk-6. 
cji doklejanymi i wklejanymi elementami kompozy-
towymi CFRP

Kombinacja oddziaływań w wyjątkowej sytuacji obliczeniowej Ed,fi

Przypadek „1"
θcr ≥ 500°C

Nośność obliczeniowa belki żelbetowej 
w warunkach pożarowych,

w chwili t = 0 oddziaływania pożaru,
bez uwzględnienia wzmocnienia CFRP 

Rd,0,fi,RC

Nośność obliczeniowa belki żelbetowej 
w warunkach normalnych,

bez uwzględnienia wzmocnienia CFRP 
Rd,RC

Ed,fi ≤ 0,60 Rd,0,fi,RC TAK Ed,fi ≤ 0,70 Rd,RCTAK

Przypadek „2"
350°C ≤ θcr
θcr < 500°C

0,60 Rd,0,fi,RC < Ed,fi
Ed,fi ≤ Rd,0,fi,RC

0,70 Rd,RC < Ed,fi
Ed,fi ≤ 1,15 Rd,RC

NIE NIE

TAK TAK

Przypadek „3"
θcr = Tg

(od 50°C do 115°C)
Rd,0,fi,RC < Ed,fi 1,15 Rd,RC < Ed,fiTAK TAK

NIE NIE

Wzmocnienie CFRP  
nie wymagane w sytuacji 

pożarowej 

Przypadek zwykłych konstrukcji 
żelbetowych 

Dane tabelaryczne 

Uproszczone metody 
obliczeniowe 

Zaawansowane metody 
obliczeniowe 

Projektowanie na warunki pożarowe 

Rys. 4. Projektowanie na warunki pożarowe [2]

Rys. 6. Widoki wzmacnianych kominów przemysłowych [4]

Rys. 5. Wykład S. Walla (ITB); foto P. Gutowski


