
"Development of Road Innovations" at IPPT PAN 

 

IPPT PAN and the Institute of Ceramics and Building Materials (the 

project leader) have just started research work in the program 

"Development of Road Innovations" - R&D. This work  is supported by 

the National Centre for Research and Development (NCBiR) and the 

General Directorate for National Roads and Motorways (Generalna 

Dyrekcja Dróg Krajowych i Austostrad GDDKiA).  

 

The NCBR and GDDKiA committed to joint financing of R&D projects 

that contribute to improving road safety, effective traffic management system and 

the development of optimal norms and standards of planning, design, technology, 

construction and operation of roads in Poland. 

 

Project "THE ALKALINE REACTIVITY OF DOMESTIC AGGREGATES" is led by 

the Institute of Ceramics and Building Materials-Kraków Branch.  At IPPT PAN the 

work is conducted by the PPO Division led by Professor M.A. Glinicki, Ph.D., Dr. 

habil., Eng.. The team members are: Professor A.M. Brandt, Ph.D., Dr. habil., 

Eng.; D. Jóźwiak-Niedźwiedzka, Ph.D., Dr. habil., Eng.; M. Dąbrowski, Ph.D.; K. 

Gibas, M.Sc.; A. Antolik, M.Sc.; G.Nowowiejski, M.Sc.; M.  Sobczak. Professor Dr 

Jan Olek of Purdue University, USA is collaborating member of the team. 

 

The objective of the research is to identify the susceptibility of minerals occurring in 

rock aggregates to chemical reaction with potassium and sodium hydroxides 

present in pore water of cementitious matrix in concrete. The alkali aggregate 

reaction (AAR) can cause internal expansion and cracking of material. As a result 

it may cause a severe damage to engineering structures and road pavements.  

Therefore the investigation is also practically oriented- it should result in 

formulation of criteria for reactivity evaluation and selection of aggregates that 

could be implemented in QA/AC of aggregate production in  various regions of 

Poland. It is also expected that the technical guidelines for design of high durability 

concrete are developed, particularly tailored for damage prevention due to alkali 

aggregate reaction at relevant climatic environment and service loads. The 

implementation of practical results is intended in the highway administration, 

mining industry and building construction and road building companies. 

 

The reactivity of aggregate is largely related to its geological origin and 

mineralogical composition; the main indicator of reactivity is the presence of 

amorphous silica, opal, trymidite, cristobalite, cryptocristalline and microcrystalline 

quartz. The research conducted in PPO Division headed by prof. Michal A. Glinicki 

                   "Rozwój Innowacji Drogowych" w IPPT PAN  

 

IPPT PAN wraz z Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych (koordynator 

projektu) rozpoczął prace badawcze w ramach programu "Rozwój Innowacji 

Drogowych". Prace te będą wspierane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 

(NCBiR) oraz Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). 

 

NCBR i GDDKiA zobowiązała się do wspólnego finansowania projektów 

badawczo-rozwojowych, które przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa ruchu 

drogowego, efektywności systemu zarządzania ruchem a także opracowania 

optymalnych norm i standardów planowania, projektowania, technologii oraz 

budowy i eksploatacji dróg w Polsce. 

 

Projekt  realizowany w IPPT PAN pt. "REAKTYWNOŚĆ ALKALICZNA 

KRAJOWYCH KRUSZYWA" jest koordynowany przez Instytut Ceramiki i 

Materiałów Budowlanych-Oddział w Krakowie. Prace badawcze w IPPT PAN 

prowadzone są w Pracowni Pól Odkształceń kierowanej przez profesora M.A. 

Glinickiego, a członkami zespołu są profesor A.M. Brandt, dr hab. D. Jóźwiak-

Niedźwiedzka, dr inż. M. Dąbrowski, mgr inż. K. Gibas, mgr inż. A. Antolik, mgr 

inż. G.Nowowiejski, M. Sobczak. Współpracownikiem jest profesor Jan Olek z 

Uniwersytetu Purdue w USA. 

 

Cracked structure due to alkali-aggregate 
reaction  
Uszkodzenia konstrukcji wywołane reakcją 
alkalia-kruszywo  
(photo M.A.Glinicki) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celem badań jest identyfikacja podatności minerałów występujących w kruszy-

wach skalnych na reakcję chemiczną z wodorotlenkami sodu i potasu, obecnymi w 

porach matrycy cementowej w betonie. Reakcja AAR (ang. Alkali-Aggregate 

Reaction) może wywołać wewnętrzną ekspansję i prowadzić do spękania 

materiału. W konsekwencji może doprowadzić do poważnego uszkodzenia 



is focused in identification of reactive minerals using microscopic and physical test 

methods and well as in experimental evaluation of mechanical damage induced by 

is focused in identification of reactive minerals using microscopic and physical test 

methods and well as in experimental evaluation of mechanical damage induced by 

the use of mineral aggregates in cementitious matrices.  Original test methods are 

being developed, particularly using digital image analysis and expansion 

measurements of specimens exposed to combined chemical, physical and 

mechanical loads. 

 

 

 
Ziarno popękane w wyniku reakcji, żel ASR na granicy ziarna z matrycą 

Cracked aggregate, ASR gel around aggregate in cement matrix  

 (photo D. Jóźwiak-Niedźwiedzka) 

 

More about road innovations in  Poland:   

http://www.ncbr.gov.pl/en/news/art,3520,more-innovative-polish-roads.html 

 

 

 

 

 

konstrukcji inżynierskich lub nawierzchni drogowych. Właśnie dlatego badania 

mają też cel praktyczny – powinny doprowadzić do opracowania kryteriów oceny 

reaktywności kruszyw mineralnych i ich selekcji, z możliwością wykorzystania w 

systemie kontroli produkcji w różnych regionach Polski.  

 

Przewiduje się opracowanie wytycznych technicznych do projektowania betonów o 

wysokiej trwałości, ze szczególnym uwzględnieniem odporności na uszkodzenia 

wskutek reakcji AAR w warunkach oddziaływań klimatycznych i eksploatacyjnych. 

Przewidywane wdrożenie praktycznych rezultatów badań nastąpi w administracji 

drogowej, kopalniach kruszyw skalnych oraz przedsiębiorstwach budowlanych i 

drogowych.  

 

 
Reactive quartz size in polymineral aggregate 

Rozmiary reaktywnych ziaren kwarcu w kruszywie polimineralnym 

(photo D. Jóźwiak-Niedźwiedzka) 

 

Reaktywność kruszywa jest głównie związana z jego pochodzeniem geologicznym 

i  składem mineralogicznym; wyróżnikiem kruszyw reaktywnych jest przede 

wszystkim obecność krzemionki w formie amorficznej, opalu, trydymitu, 

krystobalitu, kwarcu kryptokrystalicznego i mikrokrystalicznego. Badania 

prowadzone w IPPT PAN w pracowni prof. Michał A. Glinickiego (PPO) dotyczą 

przede wszystkim na rozpoznania minerałów reaktywnych za pomocą metod 

mikroskopowych, rentgenowskich i metod fizycznych oraz doświadczalnej oceny 

skutków stosowania minerałów jako składników materiałów o matrycach cemento-

wych. Opracowywane są oryginalne metody badawcze, zwłaszcza wykorzystujące 

cyfrową analizę obrazu oraz pomiary ekspansji w warunkach sprzężonych 

oddziaływań fizycznych, chemicznych i mechanicznych. 

http://www.ncbr.gov.pl/en/news/art,3520,more-innovative-polish-roads.html

