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1. Wprowadzenie

Hala Stulecia, niezwykłe dzieło niemieckiego twór-
cy Maxa Berga, jest bodaj najważniejszym zabytkiem tej
skali, wzniesionym w początku XX wieku, w konstruk-
cji żelbetowej. Jej gabaryty, uwzględniając czas i warun-
ki, w jakich została wybudowana, muszą budzić respekt.
Wysokość Hali wynosi 42 m, z czego 19 m przypada na
podbudowę, a 23 m na właściwą, prętową kopułę żelbe-
tową. Średnica kopuły wynosi 65 m.

Prowadzone w Instytucie Budownictwa Politechni-
ki Wrocławskiej badania cech mechanicznych stuletnie-
go dzisiaj betonu konstrukcji Hali Stulecia (wytrzyma-
łość na ściskanie, wytrzymałość na rozciąganie i inne)
wskazały na jego nadspodziewanie bardzo dobrą jakość
i trwałość. Wartość wytrzymałości na ściskanie wynosiła
od ok. 38 MPa do 28 MPa, a wartość wytrzymałości na
rozciąganie – od ok. 4,5 MPa do 2,8 MPa (w zależności
od miejsca badania w konstrukcji). Szczegółowy opis
i wyniki badań przedstawiono w [3].

Uzyskane rezultaty stały się przyczyną dalszych, po-
głębionych badań o charakterze fizykochemicznym.

Celem pracy była ocena składu fazowego oraz mi-
krostruktury betonu użytego przy wznoszeniu Hali Stu-
lecia we Wrocławiu w 1912 roku, czyli po około 100 la-
tach eksploatacji.

Źródła historyczne [1, 2] wskazują, że przy wzno-
szeniu Hali Stulecia na placu budowy stanęły stanowi-
ska do produkcji betonu oraz młyny do wytwarzania kru-
szywa. W miejscach szczególnie narażonych na obciąże-
nia zastosowano kruszywo łamane z najwyższej jakości
granitu strzegomskiego. Do produkcji betonu użyto spe-
cjalnego cementu wyprodukowanego w cementowi Si-
lesia w Opolu.

1. Introduction

The Centennial Hall, an unusual work by the Ger-
man architect Max Berg, is perhaps the most important
historic reinforced concrete building structure of this scale,
erected at the beginning of the 20th century. Considering
the times and conditions in which the Centennial Hall
was built, its dimensions must command respect. The
Hall’s height amounts to 42 m, 19 m of which is the height
of the substructure and 23 m that of the reinforced con-
crete bar dome proper. The dome is 65 m in diameter.

Tests aimed at determining the mechanical charac-
teristics (compressive strength, tensile strength and oth-
er) of the one hundred year old Centennial Hall struc-
ture concrete carried out in the Institute of Building
Engineering at Wrocław University of Technology have
shown surprisingly very good quality and durability of
the concrete. Its compressive strength and tensile strength
were found to be in a range of respectively 38–28 MPa
and 4.5–2.8 MPa (depending on the tested place). A de-
tailed description of the tests and their results are pre-
sented in [3].

The results provided a basis for in-depth physico-
chemical studies the aim of which was to evaluate the
phase composition and microstructure of the concrete
(after about 100 years of its service) used to erect the
Centennial Hall in Wrocław in 1912.

Historical sources [1, 2] indicate that when the Cen-
tennial Hall was being erected, concrete making facilities
and aggregate producing mills were installed on the build-
ing site. In places highly exposed to load, crushed-stone
aggregate made from Strzegom granite of the highest qual-
ity was used. Special cement, produced in the Silesia Ce-
ment Plant in Opole, was used to make the concrete.
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2. Badania
Badanie składu fazowego wykonano na próbce betonu

wyciętej za pomocą wiertnicy koronkowej z pierścienia
podstawy, na której opiera się kopuła hali. Wycięta próbka
zgodnie z kierunkiem betonowania miała kształt walca
o średnicy 143 mm i wysokości około 230 mm. Próbkę
pocięto na pięć części (ryc. 3). Odcięto warstwę zewnętrz-
ną próbki grubości około 25 mm (5) z wyraźnymi śladami
powierzchniowego zwietrzenia. Pozostałą część próbki po-
cięto na cztery części o wysokości około 50 mm. Krążki
betonu oznaczono liczbami 1, 2, 3, 4. Cyfrą 1 oznaczono
krążek najbardziej oddalony od powierzchni zewnętrznej.

Dla górnych powierzchni próbek betonu 1, 2, 3, 4
wykonano obserwacje mikroskopowe, oceniono przy-
czepność zaczynu do kruszywa oraz oceniono udział kru-
szywa o uziarnieniu większym od 2 mm wzdłuż 6 linii
prostych stanowiących średnicę powierzchni. Kąt mię-
dzy najbliższymi prostymi wynosił 30°.

Dla próbek betonu 1, 2, 3, 4 metodą hydrostatyczną
oznaczono gęstość pozorną oraz nasiąkliwość. Obliczo-
no porowatość całkowitą oraz zamkniętą. Gęstość beto-
nu oznaczona w kolbie Le Chateliera na rozdrobnionej
próbce betonu (próbka 2) wynosiła 2,56 g/cm3.

Próbkę betonu 2 rozdrobniono do uziarnienia
0,2 mm i laboratoryjnie określono skład fazowy betonu
według [4, 5].

Dla betonu, części nierozpuszczalnych w HCl oraz
dla wyseparowanego zaczynu wykonano analizę rentge-
nograficzną oraz termiczną analizę różnicową.

Oznaczono skład tlenkowy betonu oraz jego części
nierozpuszczalnych i rozpuszczalnych w HCl.

Próbkę betonu 3 rozpuszczono w roztworze HCl
(1:3). Dla uzyskanego kruszywa wykonano:

– analizę ziarnową,
– ocenę poszczególnych frakcji kruszywa.
Gęstość betonu wyniosła 2,56 g/cm3 (oznaczona na

próbce 2, w kolbie Le Chateliera).

2. Tests
The phase composition tests were carried out on

a concrete sample cut out (by means of a boring-crown
drill) from the base ring on which the dome rests. The
sample was cut out consistently with the direction of con-
creting and it had the shape of cylinder 143 mm in diam-
eter and about 230 mm high. The sample was divided into
five sections (fig. 3). The approximately 25 mm thick out-
er section (5), bearing visible signs of surface weathering,
was cut off. The remaining part of the sample was cut into
four sections each about 50 mm high. The concrete discs
were marked with numbers: 1, 2, 3, 4 (with digit 1 denot-
ing the disc most distant from the outer surface).

The top surfaces of samples 1, 2, 3, 4 were examined
under a microscope. The cement paste-to-aggregate ad-
hesion and the percentage of aggregate with above 2 mm
grading along six straight lines (constituting the surface
diameter, with the angle between the closest straight lines
amounting to 30°) were evaluated.

For concrete samples 1, 2, 3, 4 the apparent density and
water absorption were determined. The total porosity and
the closed porosity were calculated. The density of the con-
crete determined for a comminuted concrete sample (sam-
ple 2) in the le Chaterlier flask amounted to 2.56 g/cm3.

Concrete sample 2 was comminuted to a grading of
0.2 mm and the phase composition of the concrete was
determined according to [4, 5].

An X-ray radiographic analysis and a differential ther-
mal analysis were carried out for the concrete, the parts
insoluble in HCL and the separated .cement paste.

The oxide composition of the concrete and of its HCl
soluble and insoluble parts was determined.

Concrete sample 3 was dissolved in a (1:3) HCl so-
lution. For the obtained aggregate:

– a sieve analysis and
– an evaluation of the particular aggregate fractions

were carried out.

Numer Gęstość poz. Porowatość Nasiąkliwość Porowatość Nasiąkliwość
próbki całkowita objętościowa % zamknięta wagowa
Sample Apparent Total Volumetric water Closed Water
number density porosity absorption % porosity absorption by wt.

d [g/cm3] Pc [%] No [%] Pz [%] Nw [%]

1 2.18 14.02 9.20 5.02 4.22
2 2.22 13.12 8.36 4.77 3.76
3 2.25 12.11 7.61 4.50 3.38
4 2.30 9.96 6.14 3.82 2.66

Tab. 1. Właściwości fizyczne próbek badanego betonu
Tab. 1. Physical properties of tested concrete samples

Ocenę składu betonu przeprowadzono zgodnie z in-
strukcją ITB [4]. Metoda polegała na oznaczeniu gęsto-
ści pozornej betonu, ilości części nierozpuszczalnych
w HCL (1:3) i zawartości składników przyłączonych
w trakcie reakcji hydrolizy, hydratacji i karbonatyzacji
spoiwa cementowego oraz wykonaniu odpowiednich ob-
liczeń przy wykorzystaniu tych danych. Przyjęto, że cał-
kowita zawartość kruszywa w betonie jest równa zawar-
tości w niej części nierozpuszczalnych w HCL. Ozna-

The density of the concrete amounted to 2.56 g/cm3

(determined for sample 2 in the le Chaterlier flask).
The composition of the concrete was evaluated in

accordance with the ITB (Building Research Institute)
instructions [4].
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czenie zawartości w betonie związków przyłączonych
w trakcie wiązania i twardnienia cementu (głównie H2O,
CO2) obliczono na podstawie strat prażenia w 1000°C.

2.1. Skład badanego betonu
– badania laboratoryjne

– 87,3% – pozostałość nierozpuszczalna w HCl,
– 12,7% – część rozpuszczalna w HCl,
– 3,04% – strata prażenia.
W wyniku badania określono, iż 1 m3 betonu zawiera:
– 1941,5 kg kruszywa,
– 215,0 kg cementu,
– 67,4 kg (H2O + CO2).
Ocenę składu mineralogicznego betonu wykonano

wykorzystując wyniki badań rentgenowskiej analizy dy-

2.1. Composition of tested concrete
– laboratory tests

– 87.3 % – the residue insoluble in HCl,
– 12.7 % – the part soluble in HCl,
– 3.04 % – the ignition loss.

It was found that 1 m3 of the concrete contains:
–1941.5 kg of aggregate,
– 215.0 kg of cement,
– 67.4 kg of H2O + CO2.

frakcyjnej, analizy termicznej oraz składu tlenkowego.
Ze względu na przeważający udział kruszywa w betonie
analizie składu fazowego, obok uśrednionej próbki be-
tonu, poddano wyseparowany zaczyn cementowy. Na-
leży jednak zaznaczyć, że przy separacji zaczynu z beto-
nu zawsze w separacie pozostaje pewna część kruszywa.
W składzie zaczynu wyseparowanego z betonu z kruszy-
wem granitowym są obecne minerały charakterystyczne
dla tego kruszywa: kwarc (SiO2), skalenie – głównie
w formie albitu Na(Si3Al)08 i ortoklazu K(Si3Al)08, miki
w formie muskowitu (K,Na) Al2 [(Si,Al)4 010] (OH)2 oraz
niewielkie ilości minerałów ilastych, głównie w formie
chlorytów (Mg, Fe)5 (Al, Si)5 010 (OH)8. Dla próbek wy-
separowanego zaczynu w porównaniu do uśrednionej
próbki betonu stwierdzono znaczącą obecność węglanu
wapnia w formie kalcytu oraz fazę krystaliczną o struk-
turze portlandytu Ca(OH)2. W badanych próbkach nie
stwierdzono obecności uwodnionych glinosiarczanów
wapnia w formie etryngitu (C6AH32) lub monosiarcza-
nu wapnia (C4 AH12).

Podstawowy składnik zaczynu cementowego stano-
wią uwodnione krzemiany wapnia (C-S-H) występują-
ce w formie amorficznej, stąd analiza rentgenowska nie
wykazała ich obecności. Na znaczącą obecność tej fazy
w zaczynie wskazuje analiza termiczna. Przy zastosowa-
niu analizy termicznej (DTG, DTA, TG) w zaczynie
cementowym określa się zawartość wody w uwodnio-
nych krzemianach i glinianach wapnia oraz zawartość Ca
(OH)2 i CaCO3. W przedziale temperatur 20–1000°C
występują następujące efekty endotermiczne:

Tlenki Beton Kruszywo Spoiwo
części części

nierozp. rozpuszcz.

CaO 5,35 0,60 52,4
SiO2 75,06 78,11 27,0
Al2O3 7,60 6,42 11,4
Fe2O3 0,9 0,27 6,0
MgO 0,18 0,04 1,6
Na2O 1,74 1,97 nieoznacz.
K2O 2,08 2,30 nieoznacz.

The mineralogical composition of the concrete was
evaluated using the results of: the X-ray diffraction analy-
sis, the thermal analysis and the oxide composition. Since
the aggregate fraction predominates in the concrete, not
only the averaged sample but also the separated cement
paste was subjected to phase composition analysis. It
should be noted, however, that some aggregate still re-
mains in the separated cement paste. Minerals character-
istic of granite aggregate, i.e. quartz (SiO2), feldspars (main-
ly in the form of albite Na(Si3Al)08 and orthoclase
K(Si3Al)08), mica (in the form of muscovite (K,Na) Al2
[(Si,Al)4 010] (OH)2) and small amounts of clay minerals
(mainly in the form of chlorites (Mg, Fe)5 (Al., Si)5 010
(OH)8), are present in the cement paste separated from the
concrete. In comparison with the averaged concrete sam-
ple, a significant amount of calcium carbonate (in the form
calcite) and a crystalline phase with a portlandite (Ca(OH)2)
structure was found to be present in the separated cement
paste samples. No calcium aluminosulphates in the form
of ettringite (C6AH32) or calcium monosulphates (C4 AH12)
were found to be present in the tested samples.

Since hydrated calcium silicates (C-S-H), constitut-
ing the main component of the cement paste, are in the
amorphous form the X-ray analysis did not show their
presence. But the thermal analysis showed a significant
amount of this phase to be present in the cement paste.
Thermal analysis (DTG, DTA, TG) was used to deter-
mine the water content in the cement paste’s hydrated
calcium silicates and aluminates and the Ca (OH)2
and CaCO3 content in the cement paste. In the temper-

Tab. 2. Skład tlenkowy składników betonu

Oxides Concrete Aggregate Binder
insoluble soluble

parts parts

CaO 5.35 0.60 52.4
SiO2 75.06 78.11 27.0
Al2O3 7.60 6.42 11.4
Fe2O3 0.9 0.27 6.0
MgO 0.18 0.04 1.6
Na2O 1.74 1.97 not determined
K2O 2.08 2.30 not determined

Tab. 2. Oxide composition of concrete components
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– 50–350°C – odwodnienie hydratów krzemianów,
glinianów i glinosiarczanów wapnia,

– 490–510°C – dehydroksylacja Ca(OH)2,
– 795–815°C – rozkład CaCO3 pochodzącego

z procesu karbonatyzacji,
– 800 ÷ 950°C – rozkład pozostałego CaCO3 głów-

nie w formie pierwotnego kalcytu.

Ocenę udziału poszczególnych faz w zaczynie przed-
stawiono w tabeli 3.

ature range of 20–1000°C the following endothermic ef-
fects occur:

– 50–350°C – dehydration of calcium silicates, alu-
minates and aluminosulphates,

– 490–510° – dehydroxylation of Ca(OH)2,
– 795–815°C – decomposition of the CaCO3 pro-

duced by carbonization,
– 800–950°C – decomposition of the remaining

CaCO3 (mainly in the form of the original calcite).

The evaluated percentages of the particular phases in
the cement paste are presented in table 3.

Zakres temperatury [°C] 100–420 420–540 540–850 850–1000
Temperature °C range

Straty prażenia % 1.344 0.694 0.929 0.06
Ignition losses %

Składnik C3S2H3 C3A H6 Ca (OH)2 CaCO3 CaCO3
Component karbonat. / carbonate

% składnik w betonie 8.51 4.70 2.85 2.11 0.14
% component in concrete

% składnik w zaczynie 67.0 37.0 22.8 16.6 1.31
% component in cement paste

Tab. 3. Ocena składu zaczynu na podstawie strat prażenia w odpowiednich temperaturach
Tab. 3 Cement paste composition evaluation based on ignition loss at appropriate temperatures

Straty prażenia w zakresie 100–420°C wynikają głów-
nie z oddawania wody przez uwodnione krzemiany, gli-
niany lub glinokrzemiany wapnia. Straty prażenia w tym
zakresie temperatur przeliczono w całości na uśrednio-
ny skład żelu krzemianowego

3CaO · 2SiO2 · 3H2O (C3S2H3)
lub na uwodniony glinian wapniowy

3C2O · Al2O3 · 6H2O (C3 A H6).
Należy zaznaczyć, że obliczenie udziału poszczegól-

nych faz na podstawie ubytku masy w określonych za-
kresach temperatury ma charakter umowny. Powyżej
temperatury 350°C może zachodzić dalsze sukcesywne
odwodnienie produktów hydratacji spoiwa. Ponadto już
od temperatury 300°C może zachodzić dekarbonatyza-
cja niektórych składników zaczynu.

Stwardniały zaczyn w badanym betonie wykazuje
doskonałą przyczepność do łamanego kruszywa grani-
towego. Posiada strukturę zwartą, gęstą, o bardzo niskiej
nasiąkliwości. Niska przepuszczalność zaczynu utrudnia
karbonatyzację oraz dyfuzję chlorków zapewniając ba-
rierę ochronną dla zbrojenia.

2.2. Ocena kruszywa w betonie

Ignition losses in the range of 100–420°C are mainly
due to the giving up of water by the hydrated calcium
silicates, aluminates or aluminosilicates. The ignition
losses in this temperature range were entirely converted
into the averaged silica gel content

3CaO · 2SiO2 · 3H2O (C3S2H3)
or into hydrated calcium aluminate

3C2O · Al2O3 · 6H2O (C3 A H6).
It should be noted that the calculation of the percent-

ages of the particular phases on the basis of the mass loss
in the temperature ranges has an arbitrary character.
Above 350°C the products of binder hydration may con-
tinue to undergo dehydration. Moreover, already at
a temperature of 300°C some of the cement paste com-
ponents may undergo decarbonization.

The hardened cement paste in the tested concrete shows
excellent adhesion to the crushed-granite aggregate. It has
a compact, dense structure characterized by very low water
absorption. The low permeability of the cement paste hin-
ders carbonization and the diffusion of chlorides, ensuring
a protective barrier for the reinforcement.

2.2. Evaluation of aggregate in concrete

Kruszywo Granit Inne kruszywo
[%] [%] [%]

1. 46,8 35,7 11,1
2. 49,4 35,8 13,6
3. 54,4 48,6 5,8
4. 61,6 53,7 7,9

Aggregate Granite Other aggregate
[%] [%] [%]

1. 46.8 35.7 11.1
2. 49.4 35.8 13.6
3. 54.4 48.6 5.8
4. 61.6 53.7 7.9

Tab. 4. Analysis of aggregate composition on surface of average
concrete samples

Tab. 4. Analiza składu kruszywa na powierzchni przeciętnych pró−
bek betonu
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Ryc. 7. Przekrój przez krążek nr 2
Fig. 7. Cross section through ring no. 2

Ryc. 9. Przekrój przez krążek nr 4
Fig. 9. Cross section through no. 4

Ryc. 1. Hala Stulecia we Wrocławiu, fot. M. Czerniecki
Fig. 1. Centennial Hall in Wrocław, photo by M. Czerniecki

Ryc. 2. Hala Stulecia we Wrocławiu – wnętrze, fot. M. Czerniecki
Fig. 2. Centennial Hall in Wrocław – interior, photo by M. Czerniecki

Ryc. 6. Przekrój przez krążek nr 1
Fig. 6. Cross section through ring no. 1

Ryc. 8. Przekrój przez krążek nr 3
Fig. 8. Cross section through ring no. 3

Ryc. 3. Próbka betonu
wraz z zaznaczonymi
numerami krążków –
widok perspektywiczny
Fig. 3. Concrete sample
with marked numbers of
rings – perspective view

Ryc. 4. Próbka betonu
wraz z zaznaczonymi
numerami krążków –
widok
Fig. 4. Concrete sample
with marked numbers of
rings – side view

Ryc. 5. Próbka betonu – rzut
Fig. 5. Concrete sample –
plan
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Ryc. 10. Analiza fazowa badanego betonu – dyfraktometria rentgenowska
Fig. 10 Phase analysis of tested concrete – X−ray diffractometry

Rys. 12. Wtrącenia drewniane – zdjęcie mikroskopowe
Fig. 12. Wooden inclusions – microscopic photo

Ryc. 11. Analiza termiczna DTA, TG, DTG ba−
danego betonu
Fig. 11 DTA, TG and DTG analyses of tested
concrete

Rys. 13. Wtrącenia drewniane
Fig. 13. Wooden inclusions
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Wynik jest średnicą z 6 prostych – zliczano ziarna
większe od 2 mm.

The result is the diameter made up of 6 straight lines
– grains larger than 2 mm were counted.

Badane kruszywo w całym zakresie mieści się w po-
lu zalecanego składu ziarnowego dla kruszywa o uziar-
nieniu poniżej 32 mm. Frakcja kruszywa poniżej 2 mm
stanowi około 40%, co wskazuje na wzbogacenie kru-
szywa mączką kamienną.

The tested aggregate in its entire range falls into the
field of the grain size distribution recommended for ag-
gregate with a grading below 32 mm. The aggregate frac-
tion below 2 mm amounts to about 40%, which indi-
cates that the aggregate was enriched with stone dust.

Sito Pozostaje Przechodzi
na sicie przez sito

[mm] [%] [%]

31,5 0 100
16 17,35 82,65
8 25,70 56,95
4 10,87 46,08
2 6,10 39,98
1 6,27 33,71

0,5 16,14 17,57
0,25 13,58 3,99
0,125 2,86 1,13

Poniżej 1,13

Sieve Remains Passes
on sieve through sieve

[mm] [%] [%]

31.5 0 100 %
16 17.35 82.65
8 25.70 56.95
4 10.87 46.08
2 6.10 39.98
1 6.27 33.71

0.5 16.14 17.57
0.25 13.58 3.99

0.125 2.86 1.13
Below 1.13

Tab. 5. Analiza ziarnowa kruszywa (próbka nr 3) Tab. 5. Sieve analysis of aggregate (sample no. 3)

W kruszywie w frakcjach poniżej 8 mm stwierdzono
dodatek żużla paleniskowego w formie czarnych ziaren
o bardzo dużej porowatości (pumeks) oraz drewienek
(bogata dokumentacja fotograficzna).

3. Wnioski
W wyniku przeprowadzonych badań sformułowano

następujące wnioski:
1. Stwierdzono dużą zmienność właściwości fizy-

kochemicznych betonu w miarę oddalania się od po-
wierzchni zewnętrznej (tab. 1, tab. 4, dokumentacja fo-
tograficzna). Warstwa betonu blisko powierzchni ze-
wnętrznej charakteryzuje się wysoką gęstością pozorną,
niską porowatością całkowitą oraz niską nasiąkliwością.
W miarę oddalania się od powierzchni zewnętrznej be-
ton staje się bardziej porowaty i nasiąkliwy (tab. 1). Jest
to następstwem procesu karbonatyzacji. Próbki betonu

Furnace slag in the form of highly porous black grains
(pumice), and bits of wood were also found to be present
(abundant photographic documentation) in the below 8
mm aggregate fractions.

3. Conclusions
The following conclusions emerge from the tests:
1. The physicochemical properties of the concrete

have been found to vary considerably with distance from
the outer surface (tab. 1, tab. 4, photographic documen-
tation). The concrete layer close to the outer surface is
characterized by high apparent density, low total porosi-
ty and low water absorption. As the distance from the
outer surface increases, the concrete becomes more po-
rous and absorbing (tab. 1). This is due to carbonization.
The concrete samples differ in their aggregate composi-
tion. Closer to the outer surface the amount of granite

Frakcje Granit Inne kruszywa Ziarna nieforemne, Uwagi
% wyliczone

Fractions Granite Other Irregular particles, Notes
aggregates % calculated

[mm] [%] [%]

31.5–16 92.79 7.21 47.75 Brak żużla
No slag present

16–8 88.77 11.23 8.83 Brak żużla
No slag present

8–4 83.45 16.55 Małe drewienka, żużel palen. (mało)
Bits of wood, furnace slag (small amount)

4–2 50.50 49.50 Duży udział żużla palen
High percentage of furnace slag

Tab. 6. Opis frakcji kruszywa z próbki nr 3
Tab. 6. Description of aggregate fraction in sample no. 3
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różnią się składem kruszywa. Bliżej powierzchni ze-
wnętrznej wzrasta ilość kruszywa granitowego oraz udział
frakcji grubszej (tab. 4).

2. 1 m3 betonu zawiera 1941,5 kg kruszywa, 215,0 kg
spoiwa. Stosunek kruszywa do cementu wynosi około
9:1. A zatem ilość cementu w betonie należy uznać za
stosunkowo małą.

3. Skład spoiwa w badanym betonie znacznie różni
się od składu tlenkowego cementu portlandzkiego (ob-
niżona zawartość CaO, zwiększona zawartość SiO2,
Al2O3, Fe2O3) i zbliża się do składu cementu romańskie-
go lub hutniczego. Barwa zaczynu w badanym betonie
(kremowa) istotnie różni się od barwy zaczynów cementu
portlandzkiego. Może to sugerować, że przy produkcji
cementu specjalnego użytego przy budowie hali stoso-
wano dodatek żużli hutniczych.

4. Ocenę składu kruszywa przedstawiono w tabelach
4, 5, 6. Przeprowadzona analiza sitowa (tab. 5) wskazuje,
że badane kruszywo w całym zakresie mieści się w polu
zalecanego składu ziarnowego kruszywa o uziarnieniu
poniżej 32 mm. Badane kruszywo stanowi łamany grant.
Frakcje 31,5–16 mm zawierają ponad 92% kruszywa gra-
nitowego, w tym ponad 47% stanowią ziarna wydłu-
żone i płaskie. Ze zmniejszaniem się wielkości uziarnie-
nia kruszywa maleje zawartość granitu oraz ziarn niefo-
remnych. We frakcji 4–2 mm obserwuje się około 50-
procentowy udział granitu, resztę stanowi naturalne kru-
szywo kwarcowe lub inne dodatki.

5. W kruszywie w frakcji poniżej 8 mm, a głównie
we frakcji poniżej 4 mm stwierdzono obecność drob-
nych wtrąceń drewnianych oraz żużla paleniskowego
o strukturze spienionego szkła o czarnej barwie. Można
przypuszczać, że dodatki te były wprowadzone świado-
mie w celu poprawy warunków wilgotnościowych
w procesie wiązania i twardnienia betonu.

W roku 2010 i 2011 w Hali Stulecia prowadzono, na
szeroką skalę, prace modernizacyjne. Wzmocniono tak-
że m.in. dolny, rozciągany pierścień kopuły poprzez sprę-
żenie. Dlatego przedstawione powyżej, a także w [3]
badania stanowiły prawdopodobnie ostatni oryginalny,
ważny materiał naukowy dla prac porównawczych w za-
kresie cech mechanicznych, mikrostruktury i trwałości
betonów w obiektach historycznych.

W Instytucie Budownictwa Politechniki Wrocławskiej
prowadzone są dalsze prace mające na celu powiązanie
cech materiałowych z mechaniką (pracą statyczną) kon-
strukcji Hali Stulecia z uwzględnieniem rozmieszczenia
w pierścieniach i żebrach kopuły wkładek zbrojenio-
wych. Analiza konstrukcji Hali prowadzona jest w opar-
ciu o dane uzyskane w badaniach i materiały archiwalne
przy zastosowaniu Metody Elementów Skończonych
(FEM). Uzyskane tą drogą mapy odkształceń i naprę-
żeń z uwzględnieniem rozmieszczenia wkładek zbroje-
niowych, schematów statycznych, a także cech materia-
łowych mogą prowadzić do interesujących wniosków
opisujących trwałość obiektu oraz stanowić podstawę dla
badań porównawczych.

Pracę przesłano do komitetu światowej konferencji „Domes in
the World”, Florencja, marzec 2012.

aggregate and the percentage of coarser fraction increase
(tab. 4).

2. 1 m3 of the concrete contains 1941.5 kg of aggre-
gate and 215.0 kg of binder. The aggregate to cement
ratio amounts to about 9:1. Thus the amount of cement
in the concrete can be regarded as small.

3. The binder composition in the tested concrete
significantly differs (lower CaO content, higher SiO2,
Al2O3, Fe2O3 content) from the oxide composition of
Portland cement and is similar to that of Roman cement
or blast-furnace cement. The (cream) colour of the ce-
ment paste in the tested concrete significantly differs from
that of Portland cement paste. This may suggest that an
addition of metallurgical slags was used in the produc-
tion of the special cement for the construction of the
Centennial Hall.

4. The evaluation of the aggregate composition is
shown in tables 4, 5, 6. The sieve analysis (tab. 5) indi-
cates that the tested aggregate in its entire range falls into
the field of the grain size distribution recommended for
aggregate with a grading below 32 mm. The tested ag-
gregate is made of crushed granite. The 31.5–16 mm frac-
tions contain over 92% of granite aggregate, including
over 47% of elongated and flat grains. As the grain size
grading decreases, so do the granite content and the ir-
regular grains content. In the 4–2 mm fraction the gran-
ite content amounts to about 50% and the rest is natural
quartz aggregate or other additions.

5. In the below 8 mm aggregate fractions (mainly in
the below 4 mm fraction) small inclusions of wood and
furnace slag having a structure of black foamed glass were
found. One may deduce that the additions had been in-
troduced on purpose to improve the moisture conditions
for the setting and hardening of the concrete.

In the years 2010–2011 wide-scale upgrading work
was carried out in the Centennial Hall. Also the dome’s
tensioned bottom ring was strengthened through pre-
stress transfer. Thus the tests presented above and in [3]
represent probably the last original research material for
comparative studies on the mechanical characteristics,
microstructure and durability of concretes in historic
buildings.

In the Institute of Building Engineering at Wrocław
University of Technology further research aimed at in-
terrelating the material properties with the mechanics
(static behaviour) of the Centennial Hall structure, tak-
ing into account the arrangement of reinforcing rods in
the dome’s rings and ribs, is underway. The analysis of
the Hall structure is based on test data and archival ma-
terials and it is conducted using the final element meth-
od (FEM). The maps of strains and stresses, including
the arrangement of reinforcing rods, static diagrams and
material properties, may lead to interesting conclusions
concerning the durability of this building structure and
form the basis for comparative studies.

Paper sent to the Science Committee of World Conference “Domes
in the World”, Florence, March 2012.
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Streszczenie

W pracy przedstawiono wyniki badań cech mecha-
nicznych i fizycznych betonu w dolnym pierścieniu ob-
wodowym kopuły Hali Stulecia we Wrocławiu, które
zostały przeprowadzone w drugiej połowie 2009 roku,
w czasie robót remontowych elewacji tego obiektu.
Przedstawione wyniki dokumentują aktualne cechy me-
chaniczno-fizyczne betonu, po upływie około 100 lat.
Z jednej strony są one unikalnym źródłem informacji
o jakości betonu z początku XX wieku, z drugiej zaś po-
zwalają na ocenę uwarunkowań trwałości tego tworzy-
wa po upływie stulecia. Uzyskane wyniki wykazały, że
aktualny stan techniczny betonu, pomimo upływu nie-
mal 100 lat, należy uznać za bardzo dobry. Parametry
wytrzymałościowe tego betonu odpowiadają obecnym
wymaganiom stawianym klasie wytrzymałości C20/25,
co biorąc pod uwagę poziom technologii betonu na po-
czątku ubiegłego wieku, należy uznać za wynik nad-
spodziewanie dobry. Wysoką jakość badanego betonu
potwierdzają także wyniki badania wytrzymałości be-
tonu na rozciąganie, które wykazały jej średnią wartość
na poziomie około 3,6 MPa oraz wyniki oznaczenia na-
siąkliwości, której wartości zawierały się w przedziale
od 3,9% do 4,8%, przy współczynniku zmienności
równym 8%, co świadczy o dużej szczelności i jedno-
rodności strukturalnej badanego betonu. Badania wy-
kazały także, że przypowierzchniowa warstwa bada-
nego betonu uległa w znacznym stopniu procesowi
karbonatyzacji. W większości badanych przypadków
stwierdzono, że zasięg karbonatyzacji jest nie mniej-
szy niż 35 mm, przy czym wyniki badań, które zostały
wykonane w kierunku prostopadłym do kierunku be-
tonowania, pokazały, że w wielu miejscach beton po-
mimo upływu niemal 100 lat nie uległ temu proceso-
wi i w pełni zachował zdolności pasywacyjne w sto-
sunku do stali zbrojeniowej.

Abstract

The work presents results of tests of mechanical and
physical properties of concrete in the bottom perimeter
ring of the dome of the Centennial Hall in Wrocław, con-
ducted in the second half of 2009 during renovation work
on the object elevation. The presented results document
current mechanical and physical properties of concrete,
after almost one hundred years have passed. On the one
hand, they are a unique source of information about the
quality of concrete from the beginning of the 20th centu-
ry, while on the other, they allow for evaluation of dura-
bility conditions of the material after a century. The ob-
tained results showed that the current technical condi-
tion of concrete, although almost 100 years have passed,
should be regarded as very good. Strength parameters of
that concrete meet the current requirements for strength
class C20/25 which, considering the level of concrete
technology at the beginning of the previous century
should be considered a surprisingly good result. High
quality of the tested concrete was confirmed by the re-
sults of the concrete tensile strength tests, which indi-
cated its average value at the level of approximately
3.6 MPa, and the results of absorbability determination
the values of which were between 3.9% and 4.8%, with
the coefficient of variation equalling 8%, which proves
significant density and structural homogeneity of the ex-
amined concrete. The tests also showed that the surface
layer of the examined concrete underwent the process
of carbonatisation to a great extent. In the majority of
examined cases it was found out that the range of car-
bonatisation is not smaller than 35 mm and, moreover,
results of tests which were carried out in the direction
perpendicular to the direction of concreting showed that
in many places concrete did not undergo the process and
fully maintained its passivation properties in relation to
reinforcing steel, despite the passing of almost 100 years.
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