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zîalazLo siç 19 referatów Sesji Geotechnika. Catroéó referatów
podzielono na trzy sesj e obejmuj 4ce :

- badanie i dobór parametrów geotechnicznych podlo?a
gnÌntowego,

projektowanie i obliczenia geotechniczne.

GEOTECHNiKA Sesja I; Badania i dobór parametrów geo-
technicznych - czçí;ó I, której przewodniczyli: dr hab. inL.lr4a-
ria J. Sulewska, prof. PB, dr hab. trÈ,. Eugeniusz Koda, prof.
SGGW.

Przedstawiono nastçpuj4ce referaty:

l. T. Kozlowski, tr. Walaszczyk: Zastosowanie termopo-
rometrii konwolucyjnej DSC w badaniach gruntów spo-
istych.

2. M. Lendo-Siwicka, K. NiedZwiedzka, M. Wdowska:
Ocena ekspansywnoéci wybranych ilów neogeúskich re-
jonu Raciborza.

3. E. Nartowska, T. Koztrowski: Model oszacowania zawat
toéci wody niezamarzniçtej w gruntach spoistych.

4. W. Sas, K. Gabryó, E. Soból, A. Szymaiski, A.
Gluchowski; Stffiess and damping of selected cohesive
soils based on dynamic laboratory tests.

5. Z.Woziwodzki, B. Zajyc, A. Zawalski, tr-. Mrozik: Wla-
éciwoéci i mo2liwoéci zagospodarowania odpadu zptze-
tw ar zania gruzu betonowe go.

6. G. Wrzesinski,Z. Lechowicz, M.J. Sulewska:Wyzîacza-
nie modulu écinania G gruntów spoistych w cylindrycz-
nym aparacie skrçtnym.

GEOTECHNIKA Sesja II: Badania i dobór parametrów geo-
technicznych - czç6ó,2.Przewodntcz4cy sesji: prof. dr hab. inz.
Kazimíerz Gwizdala, dr hab. in2. Maciej K. Kumor, prof. UTP.

Referaty wyglosili:

L T. Kozlowski, A. Ludynia: Wspólczynnik filtracji grun-
tów slabo przepuszczalnycli jako funkcja wybranych pa-
rametrów frzycznych i strukturalnych.

2. M. Lech, M. Bajda, K. Markowska-Lech: Wyznaczanie
parametrów przepþwu wody w gruntach spoistych na
podstawie badan in situ.

3. M. J. Lipiñski, M.K. Wdowska: Parametry geotechnicz-
ne z noüny PN-81/B-03020 - co po nich?

4. K. Markowska-Lech, J. B4kowski, M. Lech: Interpre-
tacja pomiarów prgdkoéci fali poprzecznej w gruntach
spoistych.

5. K. V/ilk: Zastosowanie sondy krzyàakowej do badaf
podlo2a madowego.

6. Z. Woziwodzki, A. Zawalski: Ocena przesuszenia róL-
nych stratygr afrcznie podLo\ ekspansywnych powodu-
j4cych uszkodzenia budynków.

GEOTECHNIKA Sesja III: Projektowanie i obliczenia geo-
techniczne. Przewodnicz4cy sesji: prof. dr hab. inL. Zbigniew
Lechowicz, dr hab. inL.TomaszKozlowski, prof. PSl.

Referaty prezentowali :

l. P. GEska: Badania noénoéci poziomej pali fundamento-
wych przeslonprzectwhalasowych na odcinku drogi kra-
jowej nr 4 od Ropczyc doKlçczan.

2. P. Wiçclawski: Ocena wspólpracy pali Vibro zpodLoizem
gruntowym na podstawie badaí in-situ.

3. K. Gwizdala, P. Wigclawski: Noénoéó graniczna oraz tn-
terpretacje metod bezpoérednich dla pali przemieszcze-
niowych.

4. K. Gwizdala, P. Kçsik: Osiadanie grupy pali w odniesie-
niu do wspólczesnych metod obliczeniowych.

5. Z.Meyer,P. Cichocki: Numeryczny sposób wyznaczania
naprçzei na pobocznicy pala fundamentów plytowo-pa-
lowych w gruncie niespoistym.

6. E. Koda, A. Miszkowska, P. Osiúski, P. Pitera: Analiza
statecznoéci skarpy skladowiska wzmocnionej konstruk-
cj4 oporow4 z grvÍÍem zbrojonym.

7. M. Sosnowska, I. Kasprzyk, A. Podhorecki: Niewy-
starczajTce badania geoteçhniczn e przyczyinq istotnego
zwiçkszenia kosztów budowy obwodnicy miasta.

Po ka2dej z trzech sesji odbyla siç ùywa i interesuj4ca
dyskusja, w której uczestniczylo lqcznie 27 osób. Szczególne
zainteresowanie wzbtdzltry problemy nowoczesnych badai
podstawowych i ich interpretacji w mechanice gruntów oraz
zagadntenia doboru parametrów i projektowania geotechnicz-
nego. W Sesji Geotechnika wyróZniono indywidualny referat
autorstwa P. Wiçclawskiego pt..' ,,Ocena wspólpracy pali Vibro
zpodloàem gruntowym na podstawie badai in-situ".

W sesji poruszajqcej problemy geotechniczne w budownic-
fwie,poza 37 geotechnikami, uczestniczylobardzo liczne i ak-
tywne grono specjalistów z innych dziedzin budownictwa.

W pracach 27-osobowego Komitetu Naukowego 61. Kon-
ferencji Naukowej Komitetu In2ynierii L4dowej i Wodnej PAN
oraz Komitetu Nauki PZITB z zakresu geotechniki uczeslntczy-

prof.Zbigniew Lechowicz i prof. UTP
Maciel K. Kumor.

Prof. dr hab. in2. Maciej K. Kumor,
Prof. dr hab. inZ. Zbigniew Lechowicz

Recenzje

Karl-Eugen Kurrer: Geschichte
der Baustatik - Auf der Suche
nach dem Gleichgewicht (Hi-
storia statyki budowli - W po-
szukiwaniu równowagi). V/yda-
nie drugie, Ernst & Sohn, Berlin
2016. Str. XXY+1162, rys 957.
Cena 109,- €.

Dzisiejszemu inàynierowi
budownictwa nie wystarczaj4
juL podrgczniki czysto technicz-
ne. Coraz czçéciej poszukuje on
obecnie równie2 w4tków hu-
manistycznych. Temu zapoîze-
bowaniu wychodzi naprzeciw
reaenzowana ksi4ùka na temat
historii stalyki budowli. napisa-
naprzez K.-E. Kuriera wybit-

1i
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nego znawcg przedmiotu - i éwieZo wydana przez macierzyste

mu, wielce zasluhone wydawnictwo Ernst & Sohn w Berlinie.

Obecne, drugie wydanie ksi42ki jest ponad dwukrotnie ob-

szerniejsze od pietwszego, które ukazalo sigw 2002 roku' Ma
te2 ambicjç rozwa2ania problemu równowagi - podstawowego

w analiziekazdego ustroju konstrukcyjnego - tak2e w aspekcie

stosunku miçdzy teoriq i praktykq inàyniersk4. St4d te2 wywo-
dzi siç obecny podt¡rtul ksiq2ki.

Ksi42ka ma slowo wstgpne, 15 podstawowychrozdzialow,
bogaty wykazbibliografi i (4 I 00 pozycji), oraz listy osób i rzeczy.

Poszczególne r ozdzia\y, w obecnym uj çciu, przedstawiaj 4 kolej -

no: cele historiografii statyki budowli (1), dwanaécie wykladów
wstçpnych (2), opis dyscyplin podstawowych - statyki budowli
i mechaniki technicznej (3), analizç sklepieú i fuków (4), histo-
riç teorii parcia gruntów (5), zaczqTki metod obliczeniowych
(6), dorastanie teorii do form klasycznych (7), specyfikç wpþ-
wu budownictwa 2elaznego i stalowego na teoriç wymiarowa-
nia (8), potrzeby prçtowej analizy przestrzennej (9), swoistoéó
efektów budownictwa 2elbetowego na sprawy teorii (10), czas

konsolidowania siç teorii konstrukcj i (l l), szczegílnoéó proble-

matyki statyki komputerowej (12), obraz trzynastu naukowych

sporów w historii teorii konstrukcji (13), tozwaLaniaîatemal
perspektyw rozwoju statyki budowli (14) oraz - zwarte biogra-
fre 243 czolowych specjalistów przedmiotu w skali éwiatowej
(15). Zamieszczono tak2e biogramy oSmiu specjalistów z Polski

przygotowane przy udziale receîzeÍrIa. S4 to: Maciej Bieniek
(l 927 -200 6), Roman Ciesielski (1924 -2004), Ryszard D4brow-
ski (1924-2004), Maksymilian Tytus Huber (1872-1950), Feliks
Jasiúski (1856-1899), V/itold Nowacki (1911-1986), Waclaw

Olszak (1902-1980) i Witold Wierzbicki (1890-1986).

Z pewnoSciq wszystkie te sprawy mog4 zainleresowaó sze-

rokie grono tak2e polskich specjalistów.Iednal<2e, dla czytelni
ków pisma ,,In\'nieria Morska i Geotechnika" szczególnie bli-
ska jest na pewno historia teorii parcia gruntu - zamieszczona

w rozdziale piqtym ksi4Zki. Dlatego leL, wlaínie ten rozdzial
bgdzie feraz nieco bli2ej omówiony.

RozdziaLten obejmuje: mury oporowe w budownictwie for-
Iecznym,teoriç parcia gruntu jako przedmiot inzynierii wojsko-
wej (równia pochyla i teoria klina,udziaLbadawczy Coulomba,
aktywne i pasywne parcie gruntu, itp.), rozszerzenie teorii Co-
ulomba, efekty mechaniki oérodków ciqgly ch, charakterystykç
teorli z lat 1 875 - I 90 0, przegl4d badai doéwiadczalnych, teoriç
parcia gruntu wlaéciw4 dla poczqtków geotechniki (Terzaghi,

Rendulic, Ohde, powiklania, itp.) oraz teoriç charakterystyczn4

dla okresu konsolidacji i integracji geotechniki. Warto ELprzy-
wolaó tu definicjç geotechniki, któr4 okreéla siç jako dyscyplinç
obejmuj4c4 L4cznie budownictwo ziemne i mechanikç gruntów.

RozdziaL pi4ty obejmuje 125 stron i wszystkie te zagadnie-

nia sq w nim omówione szczegóLowo. Dlatego, juítyko zfego
wzglçdu, specjaliSci geotechniki mog4znale2ó, w nim wiele in-
teresuj 4cego materiatu.

Niew4tpliwie, caLoéó ksi42ki moàebyÓ interesuj4ca dla spe-

cjalistów w sferze nauki i tauczania, a takze dla studentów kie-
runku budownictwa. Recenzowan a ksiqíkawinna siç znaleîó w
ka2dej wspólczesnej bibliotece dotyczqcej budownictwa i teorii
konstrukcji.

Konrad Zilch, Roland Nieder-
meier, Wolfgang Finckh: Beton
Kalender - Strengthening of
Concrete Structures with Ad-
hesively Bonded Reinforce-
ment. Design and Dimension-
ing of CFRP Laminates and
Steel Plates. Wyd. Ernst und
Sohn, Berlin 2014. Sh. X + 148,

rys.41, tabl. 15.

Wydawnictwo Ernst & Sohn

wydaje corocznie ksi42ki Be-

ton Kalender (The Concrete

Yearboolts), które s4 waLnym
2ródlem wiedzy dla in2ynierów
zaangaíow anych w planowan i u,

wymiarowaniu i analizie kon-
strukcji betonowych. Przez dzie-
siçciolecia Czytelnik otrzymuje
corocznie podstawowe informa-

cj e pr akty czne go zastosowani a nagrom adzonej lalami w ie dzy
uzupelnionej rozdziaNami nowych technik projektowania i !vy-
konawstwa bie24cego roku.

Wydanie B eton Kalender w j çzyku niemieckim (20 I 3 ) i prze-

tlumaczone na jçzyk angielski (2014) stanowi recenzowana

ksi4Zka pod tytulem ,,Strengthening of Concrete Structures with
Adhesively Bonded Reinforcement. Design and Dimensioning
of CFRP Laminates and Steel Plates". Autorami tej ksi4Zki s4:

Konrad Zilch, Roland Niedermeier, V/olfgang Finckh.

Recenzowana ksi4ùka L1cznie z wykazem piémiennic-
twa (çtoz. 146; sIr. 13) i indeksem (spisem hasel - 4 str.) ma

148 stron, w tym 8 rozdziaNów zlicznymipodrozdzíalami i pót-

stronicowym podsumowaniem - rczdziaL 9.

We wprowadzeniu w podr ozdzialach I .l i | .2 zawarto krótki
opis koncepcjiwzmacniatiazapomoc1taóm lub mat z wtrókien

wçglowych lub stalowych pf;rt klejonych do elementów kon-
strukcji betonowych (na zginanie, écinanie oraz wzmacnianie
stupów) zwykorzystaniem dorobku DAfSbt (German Commit-
tee for Structural Concrete).

W rozdzialç 2., w oémiu podrozdziatach, Autorzy omawia-
j4 wzm'ocnienia materialami z wlókien wçglowych i stalowymi
plytami wedtug wficznych DAfSbt. Opracowano je na podsta-

wie wieloletnich prac badawczych prowadzonych na Uniwer-
sytetach w Monachium i Brunszwiku. Uwzglçdniaþ one ob-

ciqíenie statyczne i dynamiczne. Opracowano je w 2012 roku,
aw 2014 opublikowano wersjç w jçzyku angielskim.

W podrozdziale 2.5 zawarto informacje o czçéciowych
wspólczynnik achbezpieczerîstwa w naw iqzaniu do stanu noSno-

6ci granicznej. W tabeli 2.1 podano warloSci wspólczynników
sfuacji trwalej, przejéciowej i wyjqtkowej w przypadku zbroje-
nia doklejanego (taé, mat CFRP, ptyt stalowych, z uwzglgdnie-
niem doklej anego zbrojenia na zewnqtrz elementu).

W podrozdziale 2.2.2 opisano systemy wzmocnieú materia-
lów CFRP i CF zastosowane w plaszczach zewngtrznych belek,
plyt oraz sfupów.

Zagadnienie bezpieczenstwa po2arowego elementów
wzmacnianych za pomoc4 doklejanego zbrojenia skomento-
wano w podrozdziale 2.6.4, stusznie zauwaLajyc, 2e procedury
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Prof. dr hab. inZ. Zbigniew Cywiúski
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