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Streszczenie 

Sztywna matryca cementowa ma niewielką odkształcalność graniczną. Jest to 
przyczyną powstawania rys i pęknięć. Najczęściej rysy powstają w pierwszych dniach 
twardnienia mieszanki betonowej. Procesowi przemiany cementu twardniejącego betonu 
towarzyszą zmiany wytrzymałości, modułu Younge’a i skurczu, a w elementach masywnych 
również zmiany temperatury, które generują znaczne naprężenia w materiale. Aby poprawnie 
oszacować następstwa wczesnego obciążenia betonu należy poznać i opisać zmiany w czasie 
twardnienia jego cech mechanicznych oraz reologicznych. Stosowane współcześnie dodatki 
włókniste zmieniają parametry wytrzymałościowe i odkształcalnościowe betonów, 
uzasadniając tym samym potrzebę uściślenia opisu właściwości reologicznych fibrobetonów. 

W pracy przyjęto tezę, że w porównaniu z betonem zwykłym fibrobetony, poza 
różnicami właściwości fizycznych, charakteryzują też inne właściwości reologiczne. Opis 
odkształceń opóźnionych fibrobetonu obciążonego w młodym wieku wymaga uściślenia w 
odniesieniu do ustaleń normowych, które dotyczą przede wszystkim betonu zwykłego. 
Stosowane obecnie normy do projektowania konstrukcji z betonu nie ujmują w sposób 
szczególny pełzania przy rozciąganiu. W trakcie pracy badawczej analizowano pełzanie 
fibrobetonu obciążonego w zakresie liniowym do poziomu ok. 40% wytrzymałości doraźnej, 
oraz w zakresie nieliniowym przy wytężeniu sięgającym ok. 85% wytrzymałości materiału w 
chwili obciążenia. Badania prowadzono zarówno dla betonu ściskanego jak i rozciąganego, 
oraz przy zmieniającym się wieku betonu w chwili jego obciążenia – 24, 96, 168 i 672 
godziny. Uzyskane wyniki porównano z betonem wzorcowym, bez włókien. 
Analiza wyników badań w świetle ustaleń normowych pozwoliła na sformułowanie 
wniosków o charakterze jakościowym, wskazujących na potrzebę uściślenia opisu 
normowego.  

W dalszej części rozprawy przedstawiono koncepcję własnego opisu odkształceń 
pełzania betonu obciążonego w młodym wieku uwzględniając stochastyczny charakter 
budowy jego struktury oraz nawiązując do modelu łańcucha Kelvina-Voigta. Weryfikację 
tego modelu przeprowadzono analizując gęstości prawdopodobieństwa zmiennych losowych 
Q dla przyjętych hipotetycznie rozkładów: gamma, wykładniczego i jednopunktowego - 
określając ich szczegółową postać i dalej poprzez aproksymację wyników badań pełzania 
funkcjami ciągłymi wynikającymi z powyższych rozkładów. Analizy porównawcze pełzania 
betonu zwykłego oraz z dodatkiem zbrojenia rozproszonego wskazały na występujące różnice 
dotyczące przede wszystkim betonów obciążonych we wczesnych okresach przemiany 
cementu. 



A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE CREEP OF THE 

HARDENING CONCRETE AND CONCRETE MODIFIED  

WITH DISPERSE-REINFORCEMENT  
Abstract 

The concrete matrix has a minor limit deformability. This causes the cracks 

and fractures to occur. Most commonly cracks occur in the first days of the hardening 

of the concrete mixture. The process of transformation of  

the hardening concrete is accompanied by the changes of endurance,Young’s modulus 

and contraction. And in the massive elements  

also the changes of temperature, which generate a significant stresses in the material. In 

order to correctly estimate the consequences of the early loading of concrete, the 

changes of its mechanical and rheological properties during hardening should be studied 

and described. The fiber additions used currently change the concretes’ endurance 

anddeformability parameters, thus justifying the need to specify the description of the 

fiber concrete rheological properties.  

In the analysis, a thesis was assumed that in comparison with the plain 

concrete, the fiber concrete, apart from differences in the physical properties, is 

characterized also by different rheological properties. The description of delayed 

deformations of fiber concrete loaded at an early age requires the specification with 

reference to the standard determination, which concern, first of all, the plain concrete. 

The standards used currently when designing concrete structures do not address in a 

more specified way the creeping when the tensile strength is applied. During the 

scientific work, the creeping of the loaded fiber concrete was analyzed in a linear range 

to the level of approx. 40% of break strength and in a non-linear range at effort reaching 

approx. 85% of the material endurance at the moment of loading. The research was 

conducted for both squeezed concrete as well as stretched concrete, and at the changing 

age of the concrete at the moment of its loading – 24, 96, 168 and 672 hour. The obtained 

results were compared with the reference c 

oncrete, without fibers. The analysis of the studies’ results in the light of the standard 

arrangements allow for the formulation of conclusions of qualitative character, 

indicating the need to specify the standard description.  

In the further part of the study, the concept of own description of the loaded 

concrete creeping at an early age was presented, which took  

into consideration the stochastic character of the concrete structure and referenced to the 

Kelvin-Voigt model. The verification of this  

model was conducted by analyzing the probability density of random variables Q for 

hypothetically assumed distributions: gamma, exponential and deterministic – 

determining their detailed form, and further through approximation of results of 

creeping studies with continuous functions resulting from the above mentioned 

distributions. The comparative  

analyses of the creeping of plain concrete and concrete with the addition of disperse-

reinforcement indicated to differences concerning, first of all, the concretes loaded at 

the early stages of concrete transformation.  
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1. Problem naukowy i charakter dysertacji  

Pełzanie betonu, które jest przedmiotem recenzowanej pracy doktorskiej, jest 

nieodłącznym zjawiskiem towarzyszącym obciążonym konstrukcjom z betonu i ma istotny 

wpływ na ich pracę. Uwzględniane jest standardowo w obliczeniach nośności słupów, ugięć 

belek, wpływa na starty sprężania, ma także wpływ na pracę ram i powłok. I choć samo 

zjawisko zostało zidentyfikowane niemal sto temu, jego opis analityczny wciąż jest 

niedoskonały. Modele normowe EC2 i MC2010 oraz inne bardziej skomplikowane modele 

analityczne stanowią coraz dokładniejsze przybliżenia, ale opis pełzania betonu w młodym 

wieku, kiedy jego właściwości fizyczne i mechaniczne są zmienne, jest nadal obciążony 

niepewnością. Dotyczy to zwłaszcza pełzania podczas rozciągania. Niewiele jest także 

informacji o pełzaniu fibrobetonów.  

Właśnie pełzanie betonu i fibrobetonu w młodym wieku stało się przedmiotem pracy 

doktoranta. Podjęty temat rozprawy doktorskiej uznaję za aktualny i ważny z punktu widzenia 

zarówno poznawczego, jak i z punktu widzenia praktyki.  

Praca ma charakter doświadczalny – jej istotą są badania laboratoryjne. Ze względu na 

złożoność samego zjawiska, podjęty problem naukowy może być uznany jako 

charakteryzujący się znacznym stopniem trudności.  

 

2. Zawartość i układ dysertacji 

Praca liczy 146 stron tekstu podstawowego, do którego dołączono spis treści, spis 

literatury, spis załączników. Do pracy dołączona jest płyta DVD zawierająca zarówno tekst 

jak i załączniki.           

W pracy wyróżnić można następujące części: 

1. Część wstępną zawierającą ogólne informacje o fibrobetonie (p.1); 

2. Studia literaturowe (p.2-5), których przedmiotem są: 
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 charakterystyka fibrobetonu: istota (p.2.1), układ włókien (p.2.2), przyczepność 

włókien (p.2.3),  

 pełzanie betonu: charakterystyka ogólna (p.3.1), fizykalny opis pełzania betonu i 

czynników wpływających na jego przebieg (p.3.2), wpływ obecności włókien na 

pełzanie (p.3.3), 

 teorie pełzania betonu: modele EC2 i MC2010 (p.4.1), teorie fenomenologiczne 

(p.4.2) i strukturalne (p.4.3), modele analityczne (p.4.4), 

 konieczność uwzględniania wpływu odkształceń reologicznych w projektowaniu 

konstrukcji (p.5),         

3. Część zawierającą tezę, cel i zakres pracy (p.6), 

4. Część badawczą zawierającą: 

 program i opis metodyki badań (p.7), 

 wyniki badań (p.8), 

5. Analizę wyników badań, 

 w tym porównanie uzyskanych wyników z danymi EC2 i MC2010   (p.9.1, 9.2), 

 własny modelowy opis pełzania twardniejącego betonu (p.9.3), 

6. Wnioski (p.10). 

7. Spis literatury zawierający 113 pozycji, w tym 51 anglojęzycznych, 8 – 

niemieckojęzycznych, 1 – rosyjskojęzyczną i 1 – francuskojęzyczną, w 4 normy. 

8. Załączniki zawierające protokoły pomiarów oraz opracowanie statystyczne uzyskanych 

wyników.  

 

3. Merytoryczna ocena pracy 

3.1 Ocena ogólna rozprawy 

Recenzowana rozprawa wskazuje na kompetencję doktoranta, w szczególności 

w zakresie badań laboratoryjnych i interpretacji ich wyników. Widoczna jest konsekwencja 

działań – od literaturowego rozpoznania tematu, poprzez zaprogramowanie i zrealizowanie 

badań do próby sformułowania własnego opisu zjawiska, a wreszcie skonfrontowania tego 

opisu z danymi doświadczalnymi i normowymi.  

Ogólnie można stwierdzić, że został podjęty i rozwiązany (poprzez badania laboratoryjne 

i analizę ich wyników) problem naukowy o znacznym stopniu trudności. 

Szczegółowa ocena merytoryczna dysertacji zostanie przedstawiona poniżej poprzez 

ocenę poszczególnych jej części.  
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Przedstawione uwagi mają w wielu wypadkach charakter dyskusyjny i mają na celu 

pobudzenie doktoranta do podjęcia dalszych badań i analiz w celu wyjaśnienia wątpliwości i 

do przygotowywania dalszych publikacji.     

3.2 Ocena tezy i celu pracy 

Zdaniem recenzenta teza pracy (str.64
12-16

) jest sformułowana zbyt ogólnie. 

Stwierdzenie „opis odkształceń opóźnionych fibrobetonu obciążonego w młodym wieku 

wymaga uściśleń” powinno być sformułowane nieco bardziej precyzyjnie np.: „do opisu 

odkształceń opóźnionych  fibrobetonu w młodym wieku można stosować model łańcucha 

Kevina-Voigta z uwzględnieniem jego stochastycznego charakteru, kalibrowany  na 

podstawie wyników badań laboratoryjnych”. 

Autor za cel pracy uznał (str.644-1): „doświadczalne wyznaczenie odkształceń pełzania 

fibrobetonu w młodym wieku”. Zdaniem recenzenta doświadczenia powinny być środkiem, 

a nie celem do opisu zjawiska pełzania fibrobetonów w młodym wieku. 

3.3 Ocena części studialnej 

Zagadnienia poddane studiom literaturowym (charakterystyka fibrobetonów i opis 

zjawiska pełzania betonu, zestawienie parametrów wpływających na wielkość odkształceń 

pełzania i modeli opisujących to zjawisko), również dobór analizowanej literatury należy 

uznać za właściwe.  

Pierwsza uwaga dotyczy zbyt lakonicznego, zdaniem recenzenta, opisu włókien 

stalowych i propylenowych i fibrobetonow z ich udziałem. Już na początku pracy autor 

napisał, że cel stosowania włókien stalowych i włókien polipropylenowych jest inny (str. 8
9-11 

„stalowe, których rolą jest zabezpieczenie przed zarysowaniem i polepszające parametry 

wytrzymałościowe oraz polipropylenowe, które eliminują rysy wczesnoskurczowe”). Podobnie 

w przypadku pełzania – zacytowany rysunek 4.12 wskazuje na różny wpływ włókien PVA i 

Dramix na pełzanie (natomiast trudno wyprowadzić podobny  wniosek z nieczytelnych 

rysunków 3.15 i 3.16). Zatem konsekwencją powinien być opis wyraźnie wyróżniający 

wpływ włókien stalowych i polipropylenowych na cechy mechaniczne i reologiczne 

fibrobetonu oraz podający ich zawartości. Należało też wspomnieć o stosowaniu włókien 

mieszanych i podać, w jakich proporcjach są używane.  

Nie zawsze jest jasne, czy autor opisuje wpływ włókien stalowych, czy 

polipropylenowych (np. opisy w ostatnim akapicie na str. 14 i pierwszym akapicie na str. 15; 

nie we wszystkich podpisach rysunków podano, jakich włókien rysunek dotyczy np. rys.2.1, 

2.4, 3.21, 3.22, 3,25-3.30). Ponadto autor używa skrótowych symboli włókien np. PP (str. 

115), Dramix (str.156, 58
11

), PVA (str. 58
11

) nie podając wcześniej ich znaczenia.  
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Druga podstawowa uwaga dotyczy braku podsumowania części studialnej, 

wskazującego czytelnie na braki i rozbieżności wiedzy na temat pełzania fibrobetonów i 

betonów w młodym wieku, z których wynika podjęty temat pracy i założony program badań.     

Inne uwagi szczegółowe: 

 Str. 10
8-9

 – „Odkształcalność” to zjawisko – zatem nie można mówić, że „odkształcalność” 

wynosi 0,01-0,02%, a jedynie „odkształcenia” mają taką wartość.  

 Rys. 2.4 – Czym są opisane na osi pionowej „naprężenia zginające”? 

 Rys.2.5 - Czy szybkość wyciągania włókien może rzeczywiście wpływać na wytrzymałość 

kompozytu fibrobetonowego, jak napisano w podpisie rysunku?  

 Str. 1713-12 ,  173 , 18
2
 i później – „Pełzanie” to zjawisko przyrostu odkształceń, a nie 

„odkształcenie”, czy też „odkształcenie narastające”, jak pisze autor. Zatem opisując to 

zjawisko ilościowo należy używać sformułowania „odkształcenia pełzania”, a nie 

„pełzanie”. 

 Str. 18
1-3

 – Stwierdzenie, że „w praktyce inżynierskiej wygodnie jest przyjmować, że 

pełzanie i skurcz są wielkościami w pełni addytywnymi” jest nieścisłe. W wielu wypadkach 

w praktyce inżynierskiej uwzględnia się wzajemną zależność omawianych zjawisk, np. we 

wzorze na straty opóźnione siły sprężającej suma naprężeń skurczowych i naprężeń 

narastających jest zmniejszana przez pełzanie (liczba większa od jedności w mianowniku), 

a więc pełzanie ma wpływ na skutki skurczu.    

 Str. 272 –  Napisano, że niejednoznaczność wyników różnych badań zestawionych na rys. 

3.9 wynika z różnych wielkości próbek. Tymczasem parametr ten nie został 

wyspecyfikowany jawnie i analizowany jako warunkujący wielkość odkształceń pełzania.   

  Str. 302-1 – Napisano, że „po 72 godzinach betony ... wykazały jedynie niewielki wzrost 

wytrzymałości, a beton z włóknem polipropylenowym niewielki jej spadek”. W stosunku do 

czego nastąpił po 72 godzinach wzrost wytrzymałości, a w stosunku do czego spadek? 

 Autor używa w stosunku do betonu pojęcia moduł Younge’a (np. str. 31
1
, a także w części 

badawczej rys.8.4 i 8.5). Należy jednak używać pojęcia ”moduł sprężystości betonu” 

dodatkowo precyzując, czy mówimy o module stycznym czy siecznym (średnim). 

 W rozdziale 5 opisano znaczenie oceny wpływu odkształceń reologicznych 

w konstrukcjach z betonu. W świetle podjętego tematu, zabrakło informacji, które 

z wymienionych konstrukcji wrażliwych na odkształcenia reologiczne to elementy 

wykonywane z fibrobetonu.     
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3.3 Ocena części badawczej 

Przedmiotem badań laboratoryjnych doktoranta były dwa betony o jednakowej 

zawartości cementu, wody i kruszywa: beton zwykły i fibrobeton. Do fibrobetonu użyto 

włókien mieszanych - zarówno stalowych jak i polipropylenowych. Program badań każdej 

z dwóch serii obejmował (nie wszystkich przypadkach podano jawnie ile próbek badano):  

 badania parametrów wytrzymałościowych twardniejącego betonu po 1, 4, 7 i 28 dniach: 

normowej walcowej 150 x 300 mm wytrzymałości na ściskanie – 3 próbki, 

wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu na kostkach 100 mm – 6 próbek,  modułu 

sprężystości (na ilu próbkach?),  

 badania odkształceń skurczowych na próbkach walcowych 150 x 300 mm (ile próbek?) 

i prostopadłościennych 100 x 100 x700 mm, przy użyciu pełzarki (ile próbek?), 

 badania odkształceń pełzania przy ściskaniu i rozciąganiu przy różnym poziomie 

przyłożonego obciążenia; badania pełzania przy ściskaniu na 3 próbkach walcowych  

150 x 300 mm wykonano w komercyjnej pełzarce, w badania pełzania przy rozciąganiu 

próbek prostopadłościennych 100 x 100 x700 mm (na ilu próbkach?) w specjalistycznym 

urządzeniu.  

Powyższy program badań w odniesieniu do każdej z serii można uznać za prawidłowy. 

Także wybór poziomów obciążenia podczas badania pełzania nie budzi zastrzeżeń. 

Natomiast, zdaniem recenzenta, wykonanie jedynie jednego betonu i jednego fibrobetonu (ze 

względu na skład) ogranicza możliwość ekstrapolacji wyników na betony i fibrobetony 

o różnych składach. Ponadto nie podano jakie były rozrzuty wyników badań. 

W odniesieniu do składów mieszanek rodzą się następujące pytania: 

 Dlaczego wybrano włókna mieszane i jaki był wpływ każdego z rodzajów włókien na 

wynik ostateczny? Dobrze byłoby wykonać chociaż pilotujące badania wpływu 

poszczególnych rodzajów włókien.  

 Na jakiej podstawie ustalono zawartość włókien i dlaczego wybrano cement CEM III/A?  

Pozostałe pytania i uwagi recenzenta do części badawczej są następujące: 

 Na jakiej podstawie w wzorze 7.1 na obliczanie wytrzymałości na rozciąganie przez 

rozłupywanie przyjęto współczynnik 10? W normie EN 12390-6 takiego współczynnika 

nie ma. Ponadto pewną wątpliwość także budzi wartość drugiego współczynnika, przyjęta 

jako 0,6: 
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a) norma EN 12390-6 nie przewiduje współczynnika przeliczeniowego z kostki na 

walec (w niektórych opracowaniach można znaleźć informację, że wytrzymałość 

badana na walcach stanowi ok. 90% wytrzymałości badanej na kostkach), 

b) wytrzymałość badana na walcu 150 mm to, według Neville’a, 0,87 wytrzymałości 

badanej na walcu 100 mm,  

c) zgodnie ze wzorem (3.3) normy EC2-1-1 wytrzymałość badana na walcu 150 mm 

przeliczana jest na wytrzymałość na rozciąganie osiowe przez współczynnik 0,9; 

zatem ostateczny współczynnik przeliczeniowy może być oszacowany pomiędzy: górna 

granica - (b c) = 0,87 0,9=0,79, dolna granica: (a  b c) = 0,9 0,87 0,9 = 0,7.  

 Jak autor interpretuje, widoczny na rys.8.1, bardzo duży wzrost wytrzymałości na 

ściskanie fibrobetonu między 7 a 28 dniem (wzrost o 30% wytrzymałości 28-dniowej), 

podczas gdy wytrzymałość betonu w tym czasie pozostaje praktycznie stała? 

 Czym są linie ciągłe na rys.8.3 podpisane jako Log.(fct,r BZ). Czy są to krzywe 

aproksymujące wyniki badań? Jeśli tak, to krzywa dla fibrobetonów wydaje się być 

niedopasowana. 

 Czy rys. 8.7 dotyczy pojedynczej (reprezentatywnej) próbki, czy są to wartości średnie 

z kilku próbek (w podpisie napisano „próbek walcowych”)? 

 Podpis rys.8.8 – jeśli próbki są rozciągane, to skurcz nie jest swobodny. 

 Jak autor interpretuje fakt, że w badaniach skurczu swobodnego na próbkach 

pryzmatycznych stwierdzono odkształcenia skurczu fibrobetonu większe niż betonu 

(rys.8.9), a na próbkach walcowych stwierdzono relacje odwrotne (rys.8.7)?  

 Str. 83
4
 – Napisano, że do analiz została przyjęta jedna krzywa skurczu dla wszystkich 

analizowanych przypadków obciążenia. Jaka to krzywa i jak się ona ma do wyników 

przedstawionych na rys.8.7 i 8.9? 

 Szkoda, że nie ma wykresu porównawczego współczynnika pełzania w zależności od 

wieku obciążenia: według EC2-1-1, według MC2010 i według badań własnych (ilustracja 

tablic 9.2-9.5 i 9.7-910).   

3.4 Ocena części analitycznej  

Istotnym osiągnięciem autora jest sformułowanie koncepcji opisu analitycznego 

pełzania betonu obciążonego w młodym wieku nawiązującej do modelu łańcucha Kevina-

Voigta i uwzględniającej stochastyczny charakter budowy jego struktury.  

Do opisu zmienności odkształceń pełzania w czasie, autor użył funkcji odwrotności 

czasu retardacji, będącego zmienną losową. Zmienną tę opisał za pomocą rozkładów: gamma, 
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wykładniczego i jednopunktowego, wyprowadzając wyrażenie opisujące jej wartość 

oczekiwaną. Przy użyciu programu STATISTICA dokonał analizy danych doświadczalnych 

poszukując metodą najmniejszych kwadratów funkcji odpowiadającej przyjętym rozkładom, 

estymujących wyniki badań. Na podstawie uzyskanych danych stwierdził, że funkcje 

uzyskane z uwzględnieniem rozkładu gamma są najlepiej dopasowane do wyników badań, 

zarówno w przypadku betonu młodego jak i dojrzałego.                  

Następnie autor na wykresach porównał uzyskane funkcje z wynikami badań. 

W przypadku betonu ściskanego i rozciąganego oraz fibrobetonu ściskanego stwierdził dobrą 

zgodność, natomiast nie wszystkie uzyskane w badaniach przebiegi zmienności odkształceń 

pełzania udało się opisać zaproponowanymi funkcjami. 

Ważną obserwacją autora jest fakt, że dynamika odkształceń reologicznych młodego 

betonu jest większa niż betonu dojrzałego, a także, że zależy ona od stopnia wytężenia oraz 

obecności włókien.   

Pytania i uwagi recenzenta są następujące: 

 Autor ustalał postaci krzywych dla konkretnych warunków: beton/fibrobeton, 

ściskanie/rozciąganie, określona wilgotność, określona wytrzymałość. Jak ekstrapolować 

wyniki na inne warunki wilgotnościowe, inny cement i inne wytrzymałości? Jaki jest 

fizyczny sens parametrów i  

 Czym jest „czas obciążenia „t0-t na rys. rys.8.12, 8,13 i innych rysunkach w tym rozdziale 

oraz w rozdziale 9.3.3.1? Czy nie powinno to być „t-t0”?    

 Wszystkie estymowane zależności były analizowane w założeniu, że odkształcenia 

„czystego” pełzania jest różnicą między pomierzonymi odkształceniami a odkształceniami 

początkowymi i odkształceniami przypisanymi skurczowi (wzór 8.1). Analizując jednak 

wyniki badań można zauważyć, że w przypadku ściskania beton jak i fibrobeton obciążony 

w wieku 1 dnia wykazuje mniejsze odkształcenia pełzania, niż obciążone w późniejszym 

wieku (widać to zwłaszcza na rys. 8.16 i 8.26 w przypadku betonu zwykłego, ale także na 

rys. 8.31 w przypadku fibrobetonu). Natomiast w przypadku rozciągania na rys. 8.44, 8.49, 

8.54 i 8.59 widać, że prawidłowość „im wcześniej obciążony beton tym większe 

odkształcenia pełzania”  w przypadku betonu jest w zasadzie zachowana. Wydaje się, że 

w związku z powyższą obserwacją, ściskany beton i fibrobeton 1 dniowy powinny być 

wyłączone ze wspólnej analizy, ze względu na przenikanie się efektów skurczu i pełzania 

(do których dochodzić może także efekt samonagrzewu betonu), które zdaniem recenzenta 

winny być rozpatrywane w tym przypadku łącznie.   
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 Str.1458-1 – Analizując wyniki badań autor napisał, że „włókna polipropylenowe .... 

ograniczają szybkość pełzania betonu”, nie pisząc w całym akapicie nic o włóknach 

stalowych. Jaka była w takim razie rola włókien stalowych w badaniach i w jakim celu 

dodano je do badanego fibrobetonu?    

 Pewien niepokój budzi większe nachylenie krzywych doświadczalnych w czasie od 96 do 

240 godzin w stosunku do wyznaczonych analitycznie na rys. 9.9 i 9.10.         

3.5 Ocena wniosków 

Wnioski wyprowadzone przez autora są ważne z punktu widzenia poznawczego jak i 

dla praktyki budowlanej.  

Jednak, aby były bardziej użyteczne, należałoby wyraźnie rozdzielić ogólne wnioski 

jakościowe od ilościowych. Bowiem wnioski ilościowe dotyczą tylko badanego betonu i 

fibrobetonu o określonym składzie. Nie należy pisać, że „współczynniki ..... są od 2 do 5 razy 

większe w porównaniu z wyznaczonymi procedurą normową” (wniosek 3, podobnie wniosek 

1 i 4) - tak było jedynie w badaniach autora. Lepiej byłoby „uzyskane w wyniku badań 

współczynniki ..... były od 2 do 5 razy większe niż wyznaczone zgodnie z procedurą 

normową”.  

Ponadto: 

 we wnioskach nie ma stwierdzenia, czy teza pracy została udowodniona,  

 czym jest i jaki ma mechanizm „dodatkowy skurcz”, o którym napisano we wniosku 5?  

 

4. Ocena strony redakcyjnej pracy 

Ogólnie praca napisana jest poprawnym językiem, myśli z reguły formułowane są 

jasno. Recenzent zauważył jednak pewne uchybienia. Nie mają one wpływu na merytoryczną 

ocenę pracy, ale zostały poniżej wyszczególnione (nie wymagają one odniesienia autora 

podczas obrony pracy): 

 Cytowanie rysunków bez opisu przedstawianych danych nie jest wskazane (np. Czym są 

‘włókna 1” na rys. 2.4c? Czym są „odkształcenia pełzania unormowane” na rys. 3.4? 

Rys. 3.24 podpisano jako „porównanie skurczu i pełzania”, a z rysunków nie wynika, które 

krzywe opisują poszczególne zjawiska. Podobnie rys.3.25, 3.26, 3.27, 3.28). 

 Wiele rysunków jest skanowanych i nieczytelnych np. rys. 3.17 (nie można odczytać, które 

krzywe opisują włókna polipropylenowe, a które stalowe), 2.5, 4.11, czy też opisanych 

zbyt małą czcionką (np. rys. 2.5, 3.1), 

 Uchybienia w opisach wykresów:  
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rys.3.4 – nie podano jednostek osi pionowej. 

rys. 3.5 – brak opisu osi pionowej oraz jednostek.  

rys.3.12 - nie podano czy prezentowane wykresy dotyczą ściskania, czy rozciągania. 

rys. 3.29 – w podpisie jest „pełzanie”, a oś pionowa podpisana jest „odkształcenia 

skurczu”.  

nie podano źródła rys. 4.8.  

co pokazano na rys. 4.4 w czwartej kolumnie (w tekście odniesiono sie jedynie do 

pierwszej, drugiej i trzeciej kolumny)?  

czym są jednakowo opisane w legendzie rys.8.2 trójkąty i kółka?  

w podpisach rys.9.3 i 9.4 nie podano według jakiej normy obliczano przebiegi wykresów.  

rys.9.9-9.11 – w opisie osi jest unormowane odkształcenie pełzania  „e”, a ono we wzorze 

(9.41) oznaczone jest „ t”.   

podpis rys. 9.9-9.11 – napisano „f1E – wg wzoru (9.39) ....., f2E – wg wzoru (9.39)” , a 

powinno  być „f1E – wg wzoru (9.36) ....., f2E – wg wzoru (9.37)” 

  Uchybienia w opisach wzorów:  

niejednakowe symbole opisujące te same zmienne (w równaniu 4.2 i 4.3 E(t0) , a równaniu 

4.4, 4.5 - Et0 );  

nie opisano zmiennej w równaniu (4.8);  

we wzorze 4.19 występuje zmienna Cn(t’), a pod wzorem wyjaśniono znaczenie zmiennej 

Cn(t);  

we wzorze 4.31 występuje zmienna cf , a pod wzorem wyjaśniono znaczenie zmiennej fc;  

we wzorze 8.1 występuje zmienna c(t,t0 , a pod wzorem wyjaśniono znaczenie zmiennej 

p(t,t0 ;  

str. 1511 – jest „Nw/ Nkzwd” zamiast „Nw/Nkzwd”;  

czym jest v
1/3

 i  we wzorze 4.45 i 4.46 oraz a we wzorze 4.47?;  

czym jest zmienna t0 we wzorze 4.20 i 4.26?  

str. 1145 – jest fcm zamiast (fcm).        

  Błędy interpunkcyjne: Str. 8
10

 – brak przecinka przed „które”; powołania na pozycje 

literaturowe nie są oddzielone spacją od tekstu (np. str. 8
8
, 815, 86, 85, 103, 251 , 48

3
, 588 i 

od siebie np. 294 , 48
1 
), brak przecinka w tytule rozdziału 6. 

  Błędy literowe: str. 8
4
 – jest „włoknami” zamiast „włóknami”; str.8

11
 – jest „które rolą 

eliminują”; str. 103 – jest „w pobliży” zamiast „w pobliżu”; str.4412 – jest „zawarty” 

zamiast „zawarte”;  str.51
3
 – jest „swoje” zamiast „swojej”; str.716 – jest „baza” zamiast 
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„bazą”; str.1216 – jest „przyjmuje ma postać”; str. 128
9
 – jest „większa” zamiast „większą”; 

str.12813 – jest „mechaniczna” zamiast „mechaniczną”; str.15211 – jest „fi brobetonu”; 

str.153 – czym są zapisy w bibliografii „abr, maio, dez”, itp?; str.15413 – jest „Problrmoe”; 

str.158 – nie podano tytułu czasopisma poz. 72       

 Nieprecyzyjne stwierdzenia: Str. 31
1
 – napisano „zaobserwowano obniżenie wartości 

modułu Younge’a po dodaniu włókien”, tymczasem chodzi chyba o obniżenie modułu 

sprężystości w wyniku dodania włókien; Str. 22
6
 – powinno być „liczby zarysowań”, a nie 

„ilości zarysowań”;  

 Norma fib ModelCode 2010, której oznaczeniem według strony internetowej fib jest  

MC2010 jest nazywana różnie i niejednoznacznie (np. tytuł rozdziału 9.2, str. 121
4
, podpis 

tablicy 9.6);  ponadto jest to praca zbiorowa, a nie autorska, jak napisano w bibliografii w 

poz.85.   

 

5. Wniosek końcowy 

Przedstawiona praca jest niewątpliwie dziełem oryginalnym.  

Doktorant podjął się zadania, które konsekwentnie rozwiązywał. Wykazał się wiedzą 

z zakresu podjętej tematyki. Udowodnił umiejętność programowania i realizacji prac 

w laboratorium badawczym, analizy danych (w szczególności analizy statystycznej) 

i wyprowadzania wniosków. Podsumowując - praca świadczy o opanowaniu przez doktoranta 

warsztatu badań naukowych. 

Ostatecznie stwierdzam, że przedłożona rozprawa doktorska  mgr inż. Jarosława Błyszko 

pt. „Porównawcza analiza pełzania twardniejącego betonu zwykłego oraz modyfikowanego 

zbrojeniem rozproszonym” spełnia wymagania Ustawy z dnia 14 marca 2003 r.  „O stopniach 

naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki”. Wnoszę 

o dopuszczenie jej do publicznej obrony.  

 

 

       Dr hab. inż. Anna Halicka, prof. PL 

 

Lublin dn. 12.12.2015 
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Prof. dr hab. inż. Mieczysław Kamiński        Wrocław,  5 styczeń 2016r. 

Ul. Norwida 18, 55-100 Trzebnica 

 

 

 

 

Recenzja rozprawy doktorskiej  mgr inż. Jarosława Błyszko 

pt.: „Porównawcza analiza pełzania twardniejącego betonu zwykłego oraz 

modyfikowanego zbrojeniem rozproszonym” 

 

 

1. Podstawa formalna opracowania recenzji 

 

Podstawę formalną opracowania recenzji stanowi pismo Dziekana  Wydziału 

Budownictwa i Architektury L.dz. WBiA-A/05/2015/16  skierowanego do recenzenta 

na podstawie uchwały rady wydziału z dnia 30 września 2015r. 

 

2. Przedmiot i zawartość rozprawy 

Przedmiotem recenzji jest rozprawa doktorska mgr inż. Jarosława Błyszko pt.: 

„Porównawcza analiza pełzania twardniejącego betonu zwykłego oraz 

modyfikowanego zbrojeniem rozproszonym”. Jest to praca doświadczalno- 

analityczna, której  celem  jest doświadczalne wyznaczenie odkształceń pełzania 

fibrobetonu obciążonego w młodym wieku, przy zmiennym poziomie wytężenia 

zarówno przy ściskaniu jak i rozciąganiu.  

Rozdział 1 jest  krótkim wprowadzeniem w tematykę rozprawy.  Rozdział 2 zawiera 

tezy pracy. 

W rozdziale 2 doktorant opisuje właściwości fibrobetonu, podstawowe informacje 

dotyczące rozkładu włókien w matrycy oraz omawia zagadnienia przyczepności 

włókien do matrycy. 

Rozdział 3 zawiera przegląd literatury w zakresie zjawiska pełzania betonu oraz 

wpływu podstawowych czynników wewnętrznych związanych ze składem betonu oraz 

czynników zewnętrznych związanych z warunkami twardnienia.  

W rozdziale 4  omówiono podstawowe zagadnienia teorii pełzania betonu. 
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W rozdziale 5 podkreślono znaczenie reologicznych betonu ceny wpływu odkształceń 

betonu w projektowaniu konstrukcji. 

Rozdział 6 zawiera tezę, cel i zakres pracy. 

Rozdziały 7 do 9 stanowią oryginalną część pracy doktoranta. W rozdziałach tych 

omówiono program i metodykę badań doświadczalnych, wyniki badań laboratoryjnych 

i ich analizę oraz zaprezentowano własny strukturalno-mechaniczny model pełzania 

twardniejącego betonu. 

W rozdziale 10 zaprezentowane zostały wnioski z badań. 

Pracę kończy bibliografia zawierająca 113 pozycji literaturowych. 

Do rozprawy w wersji elektronicznej załączono 14 załączników prezentujące 

szczegółowe wyniki pomiarów i analiz. 

 

3. Ocena merytoryczna rozprawy 

3.1. Ocena doboru tematu i postawionych celów 

Dobór tematu jest naturalną konsekwencją trendu zmierzającego do 

projektowania konstrukcji betonowych ze zbrojeniem rozproszonym. Aktualizowanie 

zagadnień dotyczących modelu materiałów konstrukcyjnych, w tym przypadku 

głównie betonu we wczesnym okresie twardnienia, ma bezpośrednie przełożenie na 

bezpieczne projektowanie konstrukcji.  

Następstwa wczesnego obciążenia młodego betonu są stosunkowo rzadko 

badane i analizowane przez projektantów. Najczęściej obliczenia prowadzi się dla 

betonu stwardniałego, o ustabilizowanych właściwościach mechanicznych i 

reologicznych. 

Analiza następstw pełzania dotyczy przede wszystkim elementów projektowanych 

ze względu na stan graniczny użytkowania, gdzie decydują ugięcia elementu, bądź 

też przy analizie efektów drugiego rzędu w elementach mimośrodowo ściskanych. 

Obciążenie betonu w młodym wieku występuje na skutek tzw. Oddziaływań 

pośrednich, będących skutkiem zmian objętości materiału związanych ze zjawiskami 

termicznymi (nagrzewanie i późniejsze studzenie) i wilgotnościowymi (skurcz 

autogeniczny i ekologiczny). Oddziaływania pośrednie wywołują tzw. naprężenia 

własne i wymuszone. Pełzanie młodego betonu zmniejsza następstwa 

oddziaływań pośrednich, prowadząc do relaksacji naprężeń. Nie zawsze prowadzi do 

zmniejszenia ryzyka tworzenia się rys. Dotyczy to szczególnie konstrukcji masywnych 
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narażonych na cykliczne zmiany temperatury twardniejącego betonu. 

Ważnym elementem w postawionym zadaniu są zarówno wyniki z części 

doświadczalnej, jak i wnioski z ich analiz oraz sformułowanie własnego modelu 

obliczeniowego. Tematyka rozprawy jest aktualna, ponieważ brakuje w przepisach 

normowych i w literaturze uściślonych metod projektowania elementów 

fibrobetonowych będących przedmiotem rozprawy.  

Stąd podjęty temat przez doktoranta jest ważny i w pełni wpisuje się w potrzeby 

praktyki budowlanej. Recenzowana rozprawa doktorska wpisuje się idealnie w te 

aktualne obecnie problemy. 

Biorąc powyższe pod uwagę, ważną pozytywną cechą rozprawy jest 

postawienie przez doktoranta ambitnych celów,  które zostały osiągnięte nie tylko na  

drodze badan doświadczalnych ale również analiz teoretycznych przedmiotowego 

zagadnienia. Jasność przedstawionych problemów i konsekwentne dążenie do 

postawionych celów świadczy o bardzo dobrym rozpoznaniu tematyki przez autora 

rozprawy. Autor rozprawy jest bardzo dobrze przygotowana do prowadzenia badań 

naukowych i wykazała się dobrą znajomością trudnych problemów związanych z 

właściwościami reologicznymi młodego betonu. 

Reasumując ten fragment recenzji uważam, że podjęty przez doktoranta temat 

pracy zasługuje na pozytywną ocenę, bo jest aktualny, tak z poznawczego jak              

i z inżynierskiego punktu widzenia.  

 

3.2. Ocena przegląd stanu wiedzy,  badania doświadczalne i  analizy 

zrealizowane przez doktoranta 

Rozprawa ma charakter pracy doświadczalno - analitycznej i składa się z trzech 

zasadniczych części. Pierwszej opisującej aktualny stan wiedzy, drugiej części 

doświadczalnej i trzeciej analitycznej.  

Przegląd literaturowy jest formą oryginalnej systematyki dotyczącej betonu ze 

zbrojeniem rozproszonym oraz  modeli pełzania.  

W części teoretycznej rozprawy sformułowano model Otrzymane wyniki 

skonfrontowano z wartościami ugięć obliczonymi według Eurokodu 2. 

Badania doświadczalne zostały zrealizowane według własnego programu 

badań doktoranta. Sposób wykonania badań jest w pełni oryginalny.  Badania w 

poszczególnych etapach zaprogramowano i wykonano właściwie. Nie wnoszę 
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zastrzeżeń do metodyki zrealizowanych badań. Na wysoką ocenę zasługuje 

staranność doktoranta w prowadzeniu zaplanowanych eksperymentów badawczych i 

bardzo dobre ich udokumentowanie w treści rozprawy oraz w dodatkowych 

załącznikach. Na uwagę zasługuje przejrzysta prezentacja wyników badań własnych.  

 

3.4. Ocena wartości naukowej pracy 
 

Podsumowując ocenę merytoryczną rozprawy, za najważniejsze oryginalne 

osiągnięcia naukowe doktoranta można uznać : 

1. Opracowanie oryginalnego programu badań doświadczalnych i konsekwentne 

ich zrealizowanie.   

2. Wykazanie znaczącego wpływ wieku fibrobetonu w chwili obciążenia na 

wartość jego pełzania, znacznie większe niż wynika to z  Eurokodu 2 oraz 

znacznie większego pełzanie młodego fibrobetonu przy ściskaniu oraz 

rozciąganiu w porównaniu z betonem zwykłym, przy tych samych warunkach 

obciążenia. 

3. opracowanie własnego modelu strukturalno-mechanicznego do opisu pełzania 

twardniejącego betonu zwykłego i fibrobetonu obciążonego w różnym wieku, 

przy zmiennej wartości wytężenia, szczególnie w betonach ściskanych. 
 
 
 

4. Uwagi krytyczne i dyskusyjne 

Podczas czytania rozprawy nasunęły mi się  następujące uwagi krytyczne i 

dyskusyjne: 

1. Przegląd literatury Brakuje końcowej oceny krytycznej stanu wiedzy oraz 

uzasadnienia dlaczego doktorant podjął się swoich badań.           

2. Brak zestawienia określeń i oznaczeń  znacznie utrudnia czytanie pracy. 

3. W badaniach doświadczalnych doktorant zastosował tylko jeden skład 

fibrobetonu i betonu zwykłego. co uniemożliwiło mu analizę wpływu stopnia 

zbrojenia, klasy betonu, rodzaju cementu lub kruszywa na badane właściwości. 

Trudno zatem uzyskane wyniki wykorzystać do zastosować praktycznych.  

4. W rozprawie brak analizy rozkładu włókien stalowych i poliprenowych w 

przekroju i ich wpływu na badane właściwości betonu. 
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5. Brak szerszego podsumowania pracy wykazującego co autor rozprawy 

osiągnął nowego w stosunku do dotychczasowego stanu wiedzy oraz w jakim 

kierunku należałoby rozpoczęte przez doktoranta badania dalej kontynuować. 

 

 

 

5. Wnioski końcowe 
 

Opiniowana rozprawa doktorska mgr inż. Jarosława Błyszko pt.: 

„Porównawcza analiza pełzania twardniejącego betonu zwykłego oraz 

modyfikowanego zbrojeniem rozproszonym” rozwiązuje postawione oryginalne 

zadanie naukowe, dotyczące  zagadnienia pełzania twardniejącego betonu zwykłego 

oraz modyfikowanego zbrojeniem rozproszonym. 

Autor pracy wykazał się odpowiednimi umiejętnościami programowania              

i prowadzenia trudnych badań teoretycznych i doświadczalnych. Doktorant otrzymał 

oryginalne wyniki z badań, przeanalizował je, krytycznie ocenił, i wyciągnął trafne 

wnioski. Świadczy to  o predyspozycjach i odpowiednim jego przygotowaniu do 

samodzielnego prowadzenia prac naukowo-badawczych. 

Uwagi krytyczne wymienione w punkcie 4 nie umniejszają  w najmniejszym 

stopniu wartości naukowej rozprawy, która wnosi w przedmiotowym temacie istotny 

wkład w rozwój wiedzy w dyscyplinie budownictwo. 

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzam, iż recenzowana rozprawa 

spełnia wymogi odnośnie do prac doktorskich zawarte w Ustawie o tytule           

i stopniach naukowych i tytule w zakresie sztuki z dnia 14.03.2003 roku (Dz. U. 

Nr 65, poz. 595 z późn. zm. z dnia 18 marca 2011 r) oraz w Rozporządzeniu 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r.     i stawiam 

wniosek o dopuszczenie mgr inż. Jarosława Błyszko do publicznej obrony.  

 

 

Prof. dr hab. inż.. Mieczysław Kamiński 

 


