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Abstract

The paper discusses the results of laboratory experimental studies on reinforced concrete components (beams) with an
outer polyurea layer. The important part of the study is the comparison of the results concerning the load-displacement
relation for the reference beams (without the polyurea layer on their external surfaces) and those with the polyurea layer.
The main conclusion from this part of the research is that the beam elements covered with a polyurea layer are protected
against corrosion processes even in an emergency state. The occurrence of scratches, even of large size, is neutralized by
the coating that effectively bridges them.
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Streszczenie

W artykule zaprezentowano wyniki laboratoryjnych badań eksperymentalnych dotyczących elementów żelbetowych
(belek) wraz z zewnętrzną warstwą polimocznika. Istotną częścią pracy jest porównanie wyników zależności obciążenie
– przemieszczenie dla belek referencyjnych (bez warstwy polimocznika na powierzchniach zewnętrznych) oraz tych taką
warstwę posiadającą. Kluczowym wnioskiem płynącym z tej części badań jest ten mówiący o tym, że elementy belkowe
pokryte warstwą polimocznika zabezpieczone są przed korozją nawet w stanie awaryjnym. Występowanie rys nawet
znacznych rozmiarów jest zneutralizowane poprzez skuteczne ich mostkowanie powłoką.
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