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N owe rozwiązania techniczne,
które istotnie odbiegają od do-
tychczas stosowanych sposo-
bów wykorzystania materiałów

i ich aplikacji, poprzedzone są z reguły
wstępnymi badaniami i analizami teore-
tycznymi, a także późniejszą weryfikacją
doświadczalną [5, 6, 8]. Dopiero na ich
podstawie innowacyjne technologie są
wprowadzane do powszechnego stoso-
wania. Oczywiście ta faza przedimple-
mentacyjna, mimo iż dotyczy nowocze-
snych materiałów, w dużej mierze bazu-
je na doświadczeniach i wiedzy technicz-
nej uzyskanej wcześniej, często wiele lat
temu. Takim nowoczesnym materiałem
jeszcze kilkanaście lat temu były kompo-
zyty węglowe, które w budownictwie są
stosowane w postaci taśm lub mat. W ar-
tykule przedstawiono analizę zasad wy-
miarowania i kształtowania zbrojenia
kompozytowego w strefie zakotwienia.

Analiza
Założenia obliczeniowe. Wzmoc-

nienia z materiałów CFRP wykonywa-
ne są jako tzw. zbrojenie zewnętrzne

(Externally Bonded Reinforcement
– EBR). W tym typie wzmocnienia ta-
śma lub mata kompozytowa, najczę-
ściej CFRP, klejona jest bezpośrednio
do powierzchni elementu żelbetowego.
Umieszcza się ją w tych przekrojach,
które wykazują deficyt rozciąganego
zbrojenia stalowego i ta dodatkowa
warstwa zbrojenia zewnętrznego ma na
celu wyeliminowanie tego niedoboru.
Zarówno w fazie wbudowywania, jak
i późniejszej eksploatacji nie stosuje
się jakichkolwiek dodatkowych łączni-
ków mechanicznych, a trwałe połącze-
nie pomiędzy kompozytem i betonem
wykonywane jest jedynie przy użyciu
dwuskładnikowych klejów. W analizie

obliczeniowej takich elementów, po-
dobnie jak w przypadku klasycznych
konstrukcji żelbetowych, przyjmuje się
zasadę zachowania płaskich przekro-
jów, czyli pełną zgodność odkształceń
pomiędzy FRP i podłożem betonowym
(rysunek 1).

W badaniach elementów wzmocnio-
nych kompozytami, oprócz standardo-
wych trzech typów zniszczenia, wystę-
pujących w konstrukcjach żelbetowych,
tj. wyczerpania nośności betonu w stre-
fie ściskanej lub stali i kompozytu
w strefie rozciąganej, a także klasyczne-
go zniszczenia na ścinanie, zaobserwo-
wano jeszcze jeden typ związany z od-
klejeniem kompozytu od powierzchni
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Streszczenie. W artykule przedstawiono założenia obliczeniowe za-
warte w normach oraz przepisach SIA 166, fib Bulletin 14, TR55,
CNR-DT 200/2004 i stosowane przy analizie nośności zakotwień
przyczepnościowych w elementach żelbetowych wzmacnianych
techniką EBR. Wyznaczone na ich podstawie wartości sił i odkształ-
ceń kompozytu w strefie zakotwienia porównano z wynikami badań
elementów wykonanych ze słabego betonu (fc, cube ≈ 20 MPa)
i wzmocnionych taśmą CFRP. Przeprowadzona analiza założeń ob-
liczeniowych pokazała, że przedstawiane w wytycznych projekto-
wych założenia obliczeniowe nie są w pełni poprawne dla rzeczy-
wistych konstrukcji wykonanych z betonów niskiej wytrzymałości.
Opracowane na podstawie wydzielonych fragmentów belek mode-
le badawcze zakotwień i wynikające z nich typy zniszczenia elemen-
tów wzmocnionych przy użyciu materiałów kompozytowych nie
odzwierciedlają pracy elementu w strefie zakotwienia.
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przyczepnościowe; nośność zakotwienia.

Abstract. The paper presents calculation assumptions contained
in the standards and regulations of SIA 166, fib Bulletin 14, TR55,
CNR-DT 200/2004 and used in the analysis of the load capacity
of bond anchorages in reinforced concrete elements strengthened
by the EBR technique. The forces and strains values of the
composite in the anchorage zone determined on their basis were
compared with the results of tests of elements made of weak
concrete (fc,cube ≈ 20MPa) and reinforced with single CFRP tape.
The analysis of equations used to determine anchorage strength and
active bond length showed that the calculation assumptions
presented in the guidelines are not fully correct for real constructions
made of low-strength concrete. The test models of bond anchorages
developed on the basis of separated sections of beams and the
subsequent types of damage of strengthened elements with
composite materials do not reflect the actions of the anchorage zone.
Keywords: EBR strengthening; CFRP; bond anchorage;
anchorage load bearing capacity.
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Zakotwienie przyczepnościowe
w elementach wzmacnianych techniką EBR

Adhesion anchorage in elements strengthened with EBR technique
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Rys. 1. Układ odkształceń i sił wewnętrznych w przekroju wzmocnionym [1]
Fig. 1. Elastic strain and stress distribution in strengthened [1]m
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betonu [9]. Może on być zainicjowany
w środkowej części elementu przy rysie
od zginania (Intermediate Crack De-
bonding – ICD) lub ścinania (Critical
Diagonal Crack Debonding – CDCD)
i propagować w kierunku podpór. W in-
nym wariancie zniszczenie w wyniku
odspojenia może być zainicjowane
w strefie przy końcu taśmy lub maty, tj.
w strefie zakotwienia, i propagować
w kierunku środka belki lub płyty. Przy
takim typie zniszczenia elementu, pod-
czas badań obserwowano dwa odmienne
obrazy odspojenia (rysunek 2). W pierw-
szym taśma lub mata odrywa się od
powierzchni betonu na styku klej – be-
ton (End Peeling – EP) jedynie poje-
dynczymi ziarnami kruszywa (rysu-
nek 2a). W drugim kompozyt odrywany
jest z całą otuliną betonową (Concrete
Cover Separation – CCS), która z regu-
ły ściśle przylega do maty lub taśmy
(rysunek 2b).

Założenia obliczeniowe do analizy
nośności zakotwienia opracowane zos-
tały na podstawie badań przyczepnoś-
ci kompozytu do podłoża betonowe-
go, przeprowadzonych na próbkach
z uwzględnieniem różnych sposobów ob-
ciążenia, głównie przy ścinaniu – tj. typu
pull-off (rysunek 3). Na podstawie wy-
tycznych projektowych lub przepisów
normowych wyznacza się maksymal-
ną siłę w taśmie lub macie, która może
zostać przekazana na beton bez niebez-
pieczeństwa odspojenia kompozytu,
lub tzw. aktywną długość zakotwienia,
czyli wymaganą długość służącą do
przekazania siły z taśmy na beton. Pro-
blematyka nośności zakotwienia jest
podobnie opisana w normach i wytycz-
nych [1, 3, 4, 7, 10], a wzory służące do

obliczeń bazują na podobnych założe-
niach podstawowych. Nośność zako-
twienia można wyznaczyć wg wzorów:

SIA 166 Fb0,R = 0,5bf √EftffctH; fctH = fctm (1)

fib Bulletin 14
Nta,max = a • c1 • kc • kb • bf • √Ef • tf • fctm (2)

TR55 Tk,max = 0,5 • kb • bf • √Efd • tf • fctk (3)
gdzie:

(4)

CNR-DT 200/2004
Ffd = bf√2 • Ef • tf • ΓFk;
ΓFk = 0,03 • kb • √fck • fctm (5)
Natomiast aktywną długość zakotwie-
nia ze wzorów:
SIA 166 Ib0 = (N/2) • √2 • (GFb • Ef • tf)/τ

2
f0;

τf0 = (4/3) fctH; (6)
Ib0 = (3N/16) • √(Ef • tf)/fctH

fib Bulletin 14
Ib,max = √(Ef • tf)/(c2 •fctm) (7)
TR55 Il,max = 0,7 • √(Efd • tf)/fctk (8)
CNR-DT 200/2004
Ie = √(Ef • tf)/(2• fctm) (9)
gdzie:
Ef, bf, tf – odpowiednio moduł Younga, szerokość
i grubość kompozytu; fc, fct – wytrzymałość beto-
nu odpowiednio na ściskanie i rozciąganie; b – sze-
rokość elementu. Pozostałe symbole odnoszą się
do współczynników o stałych wartościach.

W przypadku fib Bulletin 14, TR 55
oraz CNR–DT w nośności zakotwienia
uwzględniono dodatkowo wpływ szero-
kości elementu, do którego klejona jest
taśma lub mata. Aktywna długość zako-
twienia, wyznaczona na podstawie wzo-
rów (6 ÷ 9) niezależnie od dokumentu,
który stanowi podstawę obliczeń, jest
prawie jednakowa, ponieważ założenia
obliczeniowe bazują z reguły na dwuli-

niowej zależności naprężenie – poślizg.
Porównując wzory do wyznaczenia no-
śności zakotwienia, można zauważyć,
że wpływ na jej wartość mają zawsze
właściwości kompozytu (Ef, tf) oraz wy-
trzymałość betonu (fc lub fct).

Wyznaczona zgodnie z wytycznymi
normy SIA 166 nośność zakotwienia
i aktywna długość zakotwienia, w zależ-
ności od klasy betonu zastosowanego
w elemencie wzmocnionym, została po-
kazana na rysunku 4. Natomiast na ry-
sunku 5 przedstawiono wpływ długości
zakotwienia na jego nośność w zależno-

Rys. 2. Sposoby zniszczenia w wyniku odspo-
jenia kompozytu w strefie zakotwienia [9]
– opis w tekście
Fig.2.Failuremodeduecompositedebonding[9]
(description in the text)
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Rys. 4. Teoretyczna nośność zakotwienia
i jego długość aktywna wg SIA 166 w przy-
padku różnej klasy betonu
Fig. 4. Anchorage resistance and active bond
length depending on concrete strength class

Rys. 5. Nośność teoretyczna zakotwienia
w zależności od jego długości w przypad-
ku różnej klasy betonu
Fig. 5. Anchorage resistance depending on
bond length and concrete strength class

Rys. 3. Modele badawcze w celu określenia maksymalnych naprężeń przyczepności
kompozytu w strefie
Fig. 3. Shear tests on FRP to concrete bonded joints

a)

b)
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ści od klasy betonu, do którego kompo-
zyt został przyklejony. Na podstawie ba-
dań stwierdzono, że zwiększenie długo-
ści zakotwienia powyżej tzw. aktywnej
długości w żadnym stopniu nie oddzia-
łuje na nośność połączenia, która pozo-
staje niezmienna, tzn. nie ulega zwięk-
szeniu mimo wydłużenia odcinka zako-
twienia. Wraz ze wzrostem wytrzymało-
ści betonu rośnie nośność zakotwienia,
a jednocześnie maleje aktywna długość
zakotwienia. Należy podkreślić, że zako-
twienie kompozytu powinno znajdować
się poza ostatnią rysą, tj. w strefie betonu
niezarysowanego. Jest to szczególnie istot-
ne w elementach jednoprzęsłowych,
w których taśma lub mata powinna być
doprowadzona jak najbliżej podpory, tak
by na jej końcowym odcinku stanowiącym
zakotwienie nie było jakichkolwiek rys.

Badania
W pracy [2] przedstawiono wyni-

ki badań elementów wykonanych z be-
tonu o bardzo małej wytrzymałości
fc, cube ≈ 20 MPa i wzmocnionych jedną
taśmą CFRP o wymiarach 60,0 x 1,2 mm.
Geometrię i schemat statyczny elemen-
tu przedstawia rysunek 6, natomiast
podstawowe parametry zamieszczono
w tabeli. Wszystkie belki uległy znisz-
czeniu w wyniku odspojenia kompozy-
tu od powierzchni betonu. W związku
z zastosowaniem stali o różnej granicy
plastyczności, siły niszczące Fu były
różne. Z tego względu w chwili znisz-
czenia średnie odkształcenia strzemion

na odcinku przypodporowym były róż-
ne, ale ze względu na zbliżoną wytrzy-
małość betonu zastosowanego do wy-
konania elementów obciążenie powo-
dujące zarysowanie ukośne było zbli-
żone i wynosiło ok. 25 kN (rysunek 7).

Niezależnie od typowego zarysowania
na ścinanie we wszystkich elementach
rysa ukośna utworzyła się również
w miejscu zakończenia taśmy. Ponadto
w elementach BL-500 oraz BL-1860
skrajna rysa znajdowała się również
przy krawędzi podpory, czyli już na od-
cinku niewzmocnionym taśmą, nato-
miast rysa przedskrajna w strefie za-
kończenia taśmy (fotografia).

Wykresy odkształceń taśmy CFRP
przy obciążeniu F = 50 kN oraz przed
zniszczeniem przedstawiono na rysun-
ku 8. Przy obciążeniu F = 50 kN od-
kształcenie na końcu taśmy było więk-
sze niż 0,2‰, a w odległości 0,15 m
od jej końca wynosiło 1,0‰ w obu bel-

kach. W chwili zniszczenia odkształ-
cenie taśmy w tych przekrojach było
równe odpowiednio 1,4 i 1,6‰.

Zgodnie z przyjętymi teoretycznymi
modelami zniszczenia i wynikającymi
z nich założeniami obliczeniowymi,
dwa warunki powinny być spełnione
jednocześnie, by nie nastąpiła delamina-
cja ze względu na wyczerpanie nośno-
ści zakotwienia:

● brak zarysowania w strefie przy-
podporowej na końcowym odcinku ta-
śmy lub maty CFRP;

● siła w taśmie Fb0,R w miejscu ostat-
niej rysy nie powinna być większa niż
wynika z wzorów (1 – 5).

W przypadku betonu C16/20 nośność
zakotwienia wyliczona wg (1) wynosi
Fb0, R = 15,1 kN, co w przypadku taśmy

Rys. 6. Układ zbrojenia oraz schemat statyczny elementów badawczych
Fig. 6. Reinforcement layout and load arrangement

Rys. 7. Średnie odkształcenia strzemion
w strefie ścinania
Fig. 7. Average stirrups strains in shear zone

Układ rys: a) element BL-500; b) element
BL-1860 przy obciążeniu F = 50 kN
Cracking pattern: a) speciment BL-500;
b) speciment BL-1860 at load F = 50 kN

a)

b)

Rys. 8. Odkształcenie taśmy w belkach
BL-500 oraz BL-1860: a) przy obciążeniu
F = 50 kN; b) przy zniszczeniu
Fig. 8. Strips strains in beams BL-500 and
BL-1860: a) at load F = 50 kN; b) at ultimate

a)

b)

Charakterystyka badanych elementów oraz siły i odkształcenia przy zniszczeniu
Main information about speciments geometry, ultimate loads and corresponding strains

Element Wiek
[dni] Stal fsy [MPa] As [cm2] fc,cube [MPa] Fu [kN] εfu [‰] εcu [‰] Sposób

zniszczenia
BL-350 607 A-II 360 1,57 23,0 48 4,77 1,23 O

BL-410 590 A-III 430 1,59 24,0 54 5,66 1,53 O

BL-500 720 A-III N 520 1,54 20,0 63 6,22 2,33 O

BL-1860 1260 S7 18601) 0,931) 17,6 75 7,11 3,77 Z+O
1) przyjęto na podstawie danych producenta; O – odspojenie taśmy, Z – zmiażdżenie betonu w strefie ściskanej
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o wymiarach bf = 50 mm, tf = 1,2 mm
i współczynniku sprężystości Ef = 165 GPa
(σf = 15,1/0,05/0,0012 = 250 MPa) od-
powiada odkształceniu εf = 1,52‰.
Zgodnie z ogólnymi kryteriami oblicze-
niowymi, wymagania dotyczące zasady
zachowania płaskich przekrojów powin-
ny być również spełnione na odcinku
zakotwienia (rysunek 9). Przy takim za-
łożeniu pełna zgodność odkształceń po-
między kompozytem i podłożem beto-
nowym powinna być zachowana. Jeże-
li przyjmiemy, że odkształcenie betonu
powodującezarysowaniewynosiok.0,1‰,
a odkształcenie na początku odcinka zako-
twienia jest równe εf = 1,52‰, to nie ma
możliwości, by ten fragment belki po-
został niezarysowany, jak przyjęto
np. w normie SIA 166. W badaniach,
w przekroju przy końcu taśmy, odkształ-
cenie przy obciążeniu F = 50 kN było
większe niż 0,1‰ i wynosiło 0,2‰.
Z tego względu również w rejonie za-
kończenia taśmy musi pojawić się ko-
lejna rysa, przy czym ze względu
na wpływ sił poprzecznych powinna to
być rysa ukośna. Taki obraz zarysowa-
nia, wynikający z analizy odkształceń
kompozytu, potwierdziły przedstawione
na fotografii obrazy zarysowania belek
wzmocnionych taśmą. W przypadku be-
tonów wyższych klas, jak wynika z ry-
sunku 4, nośność zakotwienia jest jesz-
cze większa. Oznacza to, że teoretycz-
ne odkształcenie taśmy w chwili znisz-
czenia w wyniku odspojenia w strefie
zakotwienia, będzie również większe
niż εf = 1,52‰ wyznaczane dla betonu
C16/20. Czyli także w elementach wy-
konanych z betonów wyższych klas
na tym odcinku wystąpią rysy przy ta-
kim poziomie wytężenia elementu, po-
nieważ odkształcenie przy zarysowaniu
w niewielkim stopniu zależy od wytrzy-
małości betonu. Z porównania założeń
obliczeniowych i warunków pracy ele-
mentu wynika jednoznacznie, że przyję-
te m.in. w SIA 166 wytyczne oblicze-
niowe nie odzwierciedlają rzeczywistej
pracy konstrukcji wzmocnionej, jeśli
analizujemy strefę zakotwienia. Nie ma
możliwości, by odcinek zakotwienia po-
został niezarysowany. Oczywiście moż-
na przyjąć założenie, że kryteria projek-
towe są poprawne. Oznacza to, że wy-
magania dotyczące braku zarysowania
powinny zostać spełnione, czyli siła

w taśmie musi być jeszcze bardziej zre-
dukowana, niż to wynika z zaleceń nor-
mowych. Z dwóch względów nie jest to
osiągalne w elementach, w których nie-
zbędne jest zastosowanie zbrojenia po-
przecznego: ostatnia rysa ukośna prze-
biegać będzie z reguły przez koniec ta-
śmy, nie ma zatem możliwości takiego
ukształtowania wzmocnienia, by odci-
nek zakotwienia pozostał niezarysowa-
ny (rysunek 9a). Jedynie w przypadku
elementów bez zbrojenia poprzeczne-
go, czyli przede wszystkim w płytach
oraz belkach o małym stopniu zbroje-
nia, taki warunek może zostać zacho-
wany (rysunek 9b). W analizowanej
sytuacji naprężenia w kompozycie
na odcinku zakotwienia należałoby
jeszcze bardziej zredukować, niż to
wynika z wytycznych projektowych,
by na odcinku zakotwienia nie powsta-
ły klasyczne rysy od zginania i ścina-
nia. W elementach, w których zbroje-
nie poprzeczne było niezbędne już
przed wykonaniem wzmocnienia, na-
leży, poza typowym połączeniem kle-
jonym, przewidzieć zastosowanie do-
datkowego zbrojenia. Powinno ono
spełniać rolę zbrojenia poprzecznego
i mocować taśmę do podłoża betono-
wego w sposób mechaniczny, a nie tyl-
ko przyczepnościowy. Takim rozwią-
zaniem jest metoda MF-FRP (Mechani-
cally Fastened Fiber Reinforced Poly-
mer). By takie zbrojenie było w pełni
odpowiednikiem zbrojenia poprzecz-
nego, kotwy wklejane muszą mieć
znaczną długość. Dopiero wtedy moż-

liwe będzie przekazanie siły rozciąga-
jącej z kotwy na typowe wewnętrzne
strzemiona stalowe (przekazanie na-
prężeń poprzez zakład zbrojenia)
i wklejenie będzie w pełni skuteczne.

Modele stosowane w badaniach przy-
czepności nie powinny składać się tyl-
ko z betonowej próbki pryzmatycznej,
do której przyklejana jest taśma lub ma-
ta FRP. W rzeczywistej konstrukcji żel-
betowej zawsze wewnątrz elementu
znajdują się pręty zbrojeniowe w po-
staci zbrojenia podłużnego i poprzecz-
nego. Wyeliminowanie ich, tak jak to
jest obecnie powszechnie przyjęte
w badaniach, wypacza wynik ekspery-
mentu. Powstanie rysy w takiej próbce
powoduje oderwanie się fragmentu be-
tonu z przyklejoną taśmą. Zmienia to
automatycznie warunki zakotwienia,
zmniejszając jego długość. W bada-
niach spotykane jest również zniszcze-
nie w wyniku oderwania dużych frag-
mentów betonu, który jest bardzo do-
brze połączony z taśmą, co nie potwier-
dza założonego mechanizmu zniszcze-
nia w wyniku ścięcia na styku klej –
podłoże betonowe.

Wnioski
Przeprowadzona analiza założeń obli-

czeniowych stosowanych przy wyzna-
czaniu nośności i aktywnej długości za-
kotwienia taśmy lub maty CFRP w ele-
mentach wzmacnianych na zginanie
kompozytami węglowymi klejonymi do
powierzchni betonu pokazała, że przed-
stawiane w wytycznych projektowych
założenia obliczeniowe nie są w pełni
poprawne. Brak jest spójności pomiędzy
przyjętym modelem badawczym i rze-
czywistą konstrukcją w zakresie m.in.
stanu zarysowania, tj. wzajemnego po-
wiązania i porównania wartości od-
kształceń zarówno kompozytu, jak i pod-
łoża betonowego w obu badaniach.
W rzeczywistych elementach, szczegól-
nie wykonanych z betonów o małej wy-
trzymałości, na odcinku zakotwienia,
a także na końcu taśmy występują rysy,
co jest nie tylko niezgodne z założenia-
mi teoretycznymi i modelami badawczy-
mi, ale nawet niedopuszczalne wg nie-
których przepisów. Przy odkształceniach
przekraczających 1,5‰, a takie są teore-
tycznie dopuszczalne wg omawianych
wytycznych projektowych, nieuniknione

Rys. 9. Zarysowanie elementów: a) z wy-
maganym zbrojeniem poprzecznym (be-
lek); b) bez zbrojenia poprzecznego (płyt)
Fig. 9. Cracking pattern: a) element with
required shear reinforcement (beam);
b) element with unrequired shear reinforce-
ment (slab)

a)

b)
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jest zarysowanie elementu żelbetowego.
Modele zniszczenia w strefie zakotwie-
nia opracowane na podstawie badań
przyczepności taśmy do sztywnego blo-
ku betonowego wykonywane na wydzie-
lonych próbkach, nie odzwierciedlają ta-
kiego zjawiska. Ponadto w przypadku
odspojenia w strefie zakotwienia, w są-
siedztwie rysy ukośnej, zniszczenie nie
może nastąpić wyłącznie w wyniku
przekroczenia dopuszczalnych naprężeń
przyczepności na styku kompozyt – be-
ton. W strefie tej niezależnie od sił wy-
nikających ze zginania występują rów-
nież siły tnące, o czym świadczą rysy
ukośne. W elementach takich konieczne
wydaje się zastosowanie mechanicznego
kotwienia kompozytu do podłoża beto-
nowego – metodą MF-FRP. Wskazane
jest również zmodyfikowanie modeli

stosowanych w badaniach przyczepno-
ści kompozytów do betonu. W próbce
betonowej powinno znajdować się zbro-
jenie, tak jak to ma miejsce w rzeczywi-
stej kontrakcji żelbetonowej.
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Ta podniosła uroczystość odbyła
się 24 stycznia 2019 r. w sali konferen-
cyjnej Politechniki Krakowskiej i zgro-
madziła nie tylko wybitne grono ludzi
nauki, przyjaciół i rodzinę Jubilata, ale
również licznych przedstawicieli władz
i organizacji społecznych. W prezydium,
oprócz Jubilata, zasiedli: prof. Jan Ka-
zior, JM Rektor Politechniki Krakow-
skiej; prof. Kazimierz Furtak, Kierow-
nik Katedry Budowy Mostów i Tuneli Po-
litechniki Krakowskiej (PK), Przewodni-
czący KILiW PAN, Przewodniczący
Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów;
prof. Lucyna Domagała, Prodziekan
Wydziału Inżynierii Lądowej, prof. Ja-
cek Śliwiński, Katedra Inżynierii Materiałów Budowlanych,
PK; prof. Wojciech Radomski, dr h.c. Licznie zebranych przy-
witał i sylwetkę Jubilata przybliżył prof. Kazimierz Furtak.
Zdaniem prof. Lucyny Domagały życiowym dorobkiem Pro-
fesora można by obdzielić wiele osób. JM Rektor PK prof.
Jan Kazior podkreślił wybitne zasługi prof. Flagi dla macie-
rzystej uczelni w czasie dwukadencyjnego piastowania przez
Niego funkcji Rektora Politechniki Krakowskiej. Obszerne
Laudatio poświęcone prof. Fladze przygotował i wygłosił prof.
Wojciech Radomski, dr h.c. Uroczystość odnowienia dokto-
ratu poprowadził promotor Jubilata prof. Jacek Śliwiński,
przybliżając uczestnikom tezy i historię jego obrony.

Profesor Kazimierz Flaga jest wybit-
nym autorytetem w środowisku nauko-
wym, zawodowym oraz społecznym
– zarówno lokalnym, ogólnokrajowym,
jak i poza granicami naszego kraju. Pro-
fesor zawsze imponował mi swoją wie-
dzą, kulturą osobistą, sposobem zacho-
wania oraz ciepłem, którym emanuje.

Osiągnięcia naukowe wielu osób
(również moje) w dużej mierze są za-
sługą Profesora Flagi. Służył wspania-
łymi cennymi radami, motywował,
a gdy trzeba było, krytykował, ale za-
wsze wskazywał właściwą drogę postę-
powania. Profesor znany jest również
z przygotowywania wspaniałych „wy-

praw mostowych”, przy organizacji których wykazuje wie-
le wytrwałości i cierpliwości. Ich uczestnicy, do których
również należę, od wielu lat czerpią korzyści w postaci
ogromnej wiedzy technicznej i poznawczej, która jest nie-
oceniona. Dzięki Panu Profesorowi te cykliczne spotkania
jednoczą nie tylko środowisko mostowców.

Mimo ogromnej liczby obowiązków, które prof. Kazimierz
Flaga bierze na siebie, zawsze znajduje czas dla ludzi, czego
wszyscy mamy okazję osobiście doświadczać. Coraz mniej
jest takich osób w otaczającym nas świecie...
Ad multos annos Panie Profesorze!
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