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2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe – z podaniem nazwy, miejsca i roku ich uzyskania oraz 
tytułu rozprawy doktorskiej 

 stopień naukowy doktora nauk technicznych, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, 2004 
r., tytuł rozprawy doktorskiej: „Analiza niszczącego oddziaływania wody i mrozu na mieszanki 
mineralno-asfaltowe”. 

 magister inżynier, Politechnika Gdańska, Wydział Budownictwa Lądowego, 1996 r. 

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych 

 adiunkt w Katedrze Inżynierii Drogowej i Transportowej na Wydziale Inżynierii Lądowej i 
Środowiska, od 01.11.2004 do chwili obecnej. 

 asystent w Katedrze Inżynierii Drogowej i Transportowej na Wydziale Inżynierii Lądowej i 
Środowiska, w okresie od 01.05.1996 do 31.10.2004, 
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stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 
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4.1. Tytuł osiągnięcia naukowego 

 

Sczepność warstw asfaltowych w wielowarstwowych układach nawierzchni drogowych. 

4.2. Autor, tytuł publikacji, rok wydania, nazwa wydawnictwa, recenzenci wydawniczy 
 

Piotr Jaskuła, „Sczepność warstw asfaltowych w wielowarstwowych układach 
nawierzchni drogowych”, seria monografie 172, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 
Gdańsk 2018, ISBN 978-83-7348-744-4 

Recenzenci wydawniczy:  

prof. dr hab. inż. Dariusz Sybilski, Instytut Badawczy Dróg i Mostów 

dr hab. inż. Piotr Mackiewicz, Politechnika Wrocławska 
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4.3. Omówienie celu naukowego prac i osiągniętych wyników wraz z omówieniem ich 
wykorzystania 

 
Cele i osiągnięcia naukowe 
 

Głównymi celami pracy było zidentyfikowanie i analiza wybranych czynników 
wpływających na siłę połączenia warstw asfaltowych oraz weryfikacja wpływu sczepności 
warstw asfaltowych na zachowanie się całej konstrukcji nawierzchni. Zachowanie się całej 
konstrukcji nawierzchni zweryfikowałem w terenie poprzez ocenę ugięć nawierzchni i 
modułów sztywności warstw asfaltowych, jak również poprzez porównanie ugięć nawierzchni 
z terenu z ugięciami nawierzchni modelowanej numerycznie. Dodatkowo opracowałem zasady 
modelowania sczepności w analizach mechanistycznych konstrukcji nawierzchni. 
Przeprowadziłem obszerne badania laboratoryjne ścinania bezpośredniego na 
dwuwarstwowych próbkach cylindrycznych – zarówno przygotowanych w laboratorium, jak i 
odwierconych z gotowych nawierzchni drogowych – oraz wykonałem analizy numeryczne 
różnych modeli konstrukcji nawierzchni uwzględniających poprzednio uzyskane wyniki badań 
laboratoryjnych ze ścinania bezpośredniego. 

Do osiągnięcia zamierzonych celów konieczne było między innymi wykonanie następujących 
czynności: 

1. Zbudowanie stanowiska do badania sczepności międzywarstwowej według metody 
Leutnera, gdzie w odróżnieniu od pierwotnej metody Leutnera zaprojektowałem 
indywidualnie odstęp pomiędzy szczękami ścinającymi, aby uniknąć ścinania ziaren 
kruszywa, oraz wprowadziłem wymienne uchwyty i szczęki, umożliwiając ścinanie próbek 
o różnych wymiarach i kształtach. 

2. Opracowanie metody wytwarzania w laboratorium dwuwarstwowych próbek do badania 
sczepności, która w maksymalny sposób odzwierciedlałaby warunki występujące na 
drodze, między innymi proces zagęszczania walcem drogowym i aplikację skropienia 
międzywarstwowego metodą natryskową. 

3. Zidentyfikowanie czynników wpływających na siłę połączenia międzywarstwowego na 
podstawie analizy wyników badań sczepności pod obciążeniem monotonicznym i 
cyklicznym próbek wytworzonych w laboratorium oraz odwierconych z nawierzchni. 

4. Zbudowanie pełnowymiarowego, terenowego odcinka doświadczalnego nawierzchni, 
gdzie zasymulowano różne poziomy sczepności międzywarstwowej w pakiecie warstw 
asfaltowych. 

5. Zidentyfikowanie sczepności międzywarstwowej w terenie w wybranych istniejących 
nawierzchniach eksploatowanych dróg, gdzie odnotowano pojawienie się przedwczesnych 
zniszczeń nawierzchni. 

6. Szczegółowe przeanalizowanie wyników badań kontrolnych sczepności 
międzywarstwowej ze wszystkich inwestycji drogowych zrealizowanych w Polsce w 
latach 2012–2013 na głównej sieci drogowej. 

7. Wykonanie analiz numerycznych nawierzchni z wykorzystaniem wyników badań 
laboratoryjnych i terenowych oraz wskazanie optymalnego modelu obliczeniowego, który 
w największym stopniu będzie odzwierciedlał stan naprężeń, odkształceń i ugięć w 
nawierzchni. 

8. Opracowanie zaleceń praktycznych dla wykonawców i nadzoru robót drogowych, 
prowadzących do poprawy sczepności międzywarstwowej i zmniejszenia ryzyka jej braku. 

W momencie rozpoczęcia przeze mnie planowanych prac badawczych nad sczepnością 
międzywarstwową w warstwach asfaltowych konstrukcji nawierzchni zagadnienie to – poza 
ogólnym uznaniem ważności problemu przez naukowców i praktyków – pozostawało w Polsce 
tematem całkowicie nierozpoznanym.   
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Jedyną wówczas znaną i stosowaną metodę oceny połączenia międzywarstwowego stanowiła 
metoda odrywania stempla (tzw. metoda pull-off), wykorzystywana oryginalnie w badaniach 
jakości wykonania izolacji i posadzek przemysłowych. Nie były również znane warunki badań 
oraz czynniki wpływające na siłę i jakość połączenia międzywarstwowego. Wszystkie 
powszechnie stosowane metody projektowania konstrukcji nawierzchni zakładają w modelach 
obliczeniowych pełne połączenie stykających się warstw, a w szczególności pełne połączenie 
warstw asfaltowych. Niewystarczająca wiedza w tym zakresie oraz brak ogólnie przyjętej 
metody kontroli sczepności i kryteriów jej oceny utrudniały odbiory nowo budowanych i 
remontowanych nawierzchni. Jednocześnie nie wiadomo było jednoznacznie, jak uwzględniać 
zmienną sczepność w analizach konstrukcji nawierzchni i ewentualny wpływ zmniejszonej 
sczepności na jej trwałość. Dlatego też, mając na uwadze znaczenie niniejszego problemu w 
obliczu budowy wielu nowych odcinków dróg w Polsce, celowe było dokładne poznanie 
czynników decydujących o sczepności, metod jej badania i modelowania, jak również 
sposobów jej zwiększania. 
 
Charakterystyka monografii 
 

Monografia jest wynikiem wieloletnich badań prowadzonych przez autora oraz efektem jego 
udziału we wdrażaniu działań dotyczących poprawy połączenia warstw asfaltowych w 
konstrukcji nawierzchni. Poza przeglądem stanu wiedzy zrealizowano szeroką część badawczą 
w laboratorium i w terenie oraz część poświęconą modelowaniu konstrukcji nawierzchni przy 
uwzględnieniu pełnej i ograniczonej sczepności międzywarstwowej. W części badawczej w 
badaniach laboratoryjnych ścinania międzywarstwowego dwuwarstwowych próbek z 
mieszanek mineralno-asfaltowych pod obciążeniem statycznym, ale także i cyklicznym, 
zidentyfikowałem wiele czynników wpływających na sczepność międzywarstwową, które w 
znacznej części zostały zweryfikowane w pełnej skali w badaniach na odcinku doświadczalnym 
i w analizach wyników szerszych badań terenowych. W części modelowej zaprezentowałem 
wykorzystanie modelu wielowarstwowej półprzestrzeni sprężystej i możliwości uwzględnienia 
zmiennej sczepności międzywarstwowej warstw asfaltowych w nawierzchni oraz 
wykorzystania metody elementów skończonych, która w większym stopniu pozwala wprost 
wykorzystać wyniki badań laboratoryjnych przy kalibracji braku sczepności. 
 
Monografia składa się z ośmiu rozdziałów, w których przedstawiono rezultaty moich prac w 
zakresie sczepności warstw asfaltowych w konstrukcji nawierzchni. Zaprezentowano w niej 
wyniki badań laboratoryjnych i terenowych sczepności międzywarstwowej oraz analizy 
obliczeniowe konstrukcji nawierzchni ze zmienną sczepnością międzywarstwową.  
Rozdział 1 jest rozdziałem wstępnym, który stanowi wprowadzenie do zagadnienia sczepności 
międzywarstwowej. Rozdział 2 zawiera przegląd stanu wiedzy, w którym przedstawiono 
rozwój prac naukowych i badawczych dotyczących problematyki sczepności 
międzywarstwowej w kraju i na świecie. Zdefiniowano mechanizm działania sczepności 
międzywarstwowej i skutki jej braku w pracy całej nawierzchni. Omówiono czynniki 
wpływające na połączenie międzywarstwowe oraz metody stosowane do oceny i analizy 
wpływu różnych czynników na sczepność międzywarstwową. Stwierdziłem, że sposób 
zagęszczania dwuwarstwowych próbek wykorzystywanych później w badaniach ścinania 
bezpośredniego znacząco wpływa na uzyskiwane rezultaty. Dlatego też opracowanie 
laboratoryjnej metody przygotowania próbek, która najwierniej odwzorowywałaby 
zagęszczanie warstw podczas budowania nawierzchni, tj. metody z wykorzystaniem walca 
drogowego było jak najbardziej zasadne. Stwierdziłem również, że wpływ różnych czynników 
badanych w laboratorium musi być zweryfikowany także w pełnej skali, w ramach badań 
terenowych, ponieważ modelowanie nawierzchni w analizach obliczeniowych bez weryfikacji 
terenowej nie będzie w pełni potwierdzać skuteczności przyjętych założeń. Przegląd 
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dotychczasowego stanu wiedzy pozwolił sformułować cele pracy i zakres cząstkowych kroków 
do wykonania w pracy, które scharakteryzowano na początku autoreferatu. Rozdział 3 
przedstawia motywację autora, która zadecydowała o podjęciu niniejszej tematyki badawczej, 
oraz cele i zakres pracy. 
 
W rozdziale 4 zamieszczono wyniki badań laboratoryjnych dotyczących ścinania 
bezpośredniego metodą Leutnera (lekko zmodyfikowaną przeze mnie) próbek przygotowanych 
w laboratorium przy użyciu różnych metod zagęszczenia: walca z zastosowaniem wibracji i 
bez wibracji, zagęszczarek: płytowej i żyratorowej. W badaniach tych uwzględniono różne 
warstwy sczepne oraz różne intensywności skropień. W tej części przedstawiono 
charakterystykę połączenia międzywarstwowego przy obciążeniu monotonicznym z 
wykorzystaniem siły ścinającej, przemieszczenia ścinającego, wytrzymałości ścinania, 
sztywności ścinania, energii ścinania. Wykonano także badania ścinania wewnątrz warstwy 
asfaltowej i wykazano, że wytrzymałości uzyskiwane podczas ścinania międzywarstwowego 
mogą być porównywalne z wytrzymałościami występującymi wewnątrz ścinanej jednorodnej 
warstwy asfaltowej. Zaprezentowano również rezultaty uzyskane przy obciążeniu próbki w 
sposób cykliczny w schemacie kontrolowanego naprężenia. Wyniki tych badań umożliwiły 
uzyskanie charakterystyk zmęczeniowych połączenia międzywarstwowego. Stwierdziłem, że 
do skropienia międzywarstwowego powinno się stosować emulsje asfaltowe wyprodukowane 
na bazie asfaltów o penetracji mniejszej niż 100 j.pen oraz asfaltów o wyższej lepkości (asfalty 
modyfikowane), które istotnie poprawiają związanie warstw. Zaobserwowałem, że przy 
zachowaniu wymaganych reżimów technologicznych możliwe jest osiągnięcie wysokiej 
wytrzymałości na ścinanie międzywarstwowe, o wartości porównywalnej do wytrzymałości na 
ścinanie samej jednorodnej warstwy asfaltowej. Porównanie wyników z badań laboratoryjnych 
i terenowych pozwoliło stwierdzić, że skuteczność zagęszczania warstw asfaltowych, a w 
szczególności warstwy wyżej leżącej, istotnie wpływa na siłę połączenia międzywarstwowego. 
Wykorzystanie wibracji podczas wałowania warstwy górnej zwiększa nawet dwukrotnie 
wytrzymałość na ścinanie międzywarstwowe w porównaniu z wałowaniem warstwy bez 
zastosowanej wibracji. Wytrzymałości na ścinanie próbek zagęszczanych w laboratorium 
różnymi metodami różniły się między sobą nawet dwukrotnie. Zaobserwowano także, że 
gradacja uziarnienia stykających się mieszanek pozwala na łatwiejsze zagłębienie się ziaren z 
górnej warstwy w warstwę dolną, co aktywuje mechanizm zazębiania się warstw i zwiększa 
sczepność międzywarstwową. W badaniach cyklicznego ścinania próbek stwierdzono, że 
istnieje wpływ skropienia międzywarstwowego na zwiększenie trwałości zmęczeniowej przy 
wysokich poziomach wywoływanych naprężeń ścinających oraz istnieje wpływ skuteczności 
zagęszczenia warstwy asfaltowej przez zastosowanie wibracji podczas wałowania na 
zwiększenie trwałości zmęczeniowej połączenia przy niskich poziomach naprężeń ścinających. 
 
Rozdział 5 dotyczy badań i analiz, jakie wykonałem na wybudowanym odcinku 
doświadczalnym nawierzchni drogowej, na którym w warunkach rzeczywistych symulowano 
różne poziomy sczepności międzywarstwowej. Odcinek badawczy podzielono na 
charakterystyczne sekcje, uwzględniające zróżnicowane warunki sczepności pomiędzy 
warstwami asfaltowymi. Identyfikowano siłę powiązania warstw asfaltowych oraz 
poszukiwano wpływu zmiany sczepności na zmianę ugięć nawierzchni wyznaczonych przy 
użyciu urządzenia FWD. Na ich podstawie, wykorzystując obliczenia odwrotne, wyznaczono 
charakterystyczne moduły sztywności warstw asfaltowych. W rozdziale 5 przedstawiono także 
analizę wyników badań sczepności międzywarstwowej, które wykonywano w trakcie realizacji 
innych inwestycji drogowych, w których zaobserwowano przedwczesne zniszczenia 
nawierzchni.  
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Dokonano analizy około siedmiu tysięcy wyników badań sczepności międzywarstwowej 
metodą Leutnera, które uzyskano z monitoringu centralnej administracji drogowej, 
prowadzonego podczas budowy nowych odcinków dróg krajowych, ekspresowych i autostrad. 
W rozdziale tym wykonałem także analizę kryteriów stosowanych w Polsce i zaproponowałem 
do stosowania konkretne kryteria sczepności międzywarstwowej warstw asfaltowych, mając na 
uwadze trzy aspekty: teoretyczne rozkłady naprężeń ścinających w konstrukcji nawierzchni, 
aktualne kryteria sczepności międzywarstwowej w innych krajach na świecie, rozkłady 
rzeczywistych wyników sczepności międzywarstwowej w Polsce. 
Wykonanie odcinka doświadczalnego nawierzchni drogowej w pełnej skali pozwoliło na ocenę 
zachowania się konstrukcji nawierzchni z niewystarczającą sczepnością, przede wszystkim pod 
względem nośności. Stwierdziłem, że brak powiązania międzywarstwowego przyczynił się do 
obniżenia nośności nawierzchni w stosunku do miejsc, gdzie występowała pełna sczepność 
międzywarstwowa. Natomiast nieuwzględnienie obniżonego połączenia międzywarstwowego 
przy obliczeniach odwrotnych modułów sztywności i sprężystości warstw konstrukcji skutkuje 
późniejszym niedowymiarowaniem ewentualnie wzmacnianej nawierzchni, czyli zaniżeniem 
trwałości zmęczeniowej. Na odcinku doświadczalnym jednoznacznie stwierdzono, że 
zastosowanie do skropienia międzywarstwowego emulsji asfaltowej wyprodukowanej na bazie 
asfaltu bardziej miękkiego w porównaniu z asfaltem zastosowanym w stykających się 
mieszankach mineralno-asfaltowych, to jest odpowiednio 70/100 i 35/50, znacznie obniża 
sczepność międzywarstwową w stosunku do sytuacji, kiedy skropienie nie zostałoby w ogóle 
wykonane. Natomiast wykonanie warstwy sczepnej z emulsji z miękkim asfaltem 160/200 
powodowało wystąpienie negatywnego zjawiska – obniżania się siły powiązania 
międzywarstwowego w czasie. Stwierdzono też, że na eksploatowanej nawierzchni nie poprawi 
się sczepność międzywarstwowa, jeżeli nie była ona zapewniona na choćby niskim poziomie 
w trakcie budowy. Wzrostu poziomu sczepności można się spodziewać, jeżeli wartość 
początkowa wytrzymałości na ścinanie była nie niższa niż 0,4–0,5 MPa. 
 
Analiza 7043 wyników badania sczepności międzywarstwowej z nowobudowanych dróg 
głównej sieci drogowej w Polsce w latach 2012-2013, pozwoliła mi stwierdzić, że na drogach 
cechujących się najwyższym standardem technicznym, jak również najwyższym poziomem 
kontroli jakości wykonania uzyskuje się bardzo dobrą sczepność pomiędzy warstwami 
ścieralną i wiążącą, a liczba wyników niespełniających postawionych wymagań jest na bardzo 
niskim poziomie, tj. dotyczy tylko kilku procent przypadków. Natomiast w przypadku oceny 
połączenia warstwy wiążącej i podbudowy oraz podbudowy wbudowywanej dwuwarstwowo 
liczba przypadków niespełniających wymagań wzrastała do kilkunastu procent. 
Zaobserwowałem w analizach, że różnica w uziarnieniu warstw stykających się, tzn. 
drobniejszej warstwy górnej i grubszej warstwy dolnej, powoduje zmniejszenie udziału próbek 
niespełniających kryterium sczepności. Wynika to z lepszego klinowania się podczas 
wbudowywania gorącej, drobniejszej mieszanki warstwy górnej w zimnej warstwie dolnej z 
grubszym kruszywem. Stwierdziłem, że w przypadku połączeń warstw niżej leżących (warstwa 
wiążąca–podbudowa oraz podbudowa–podbudowa) należy bezwzględnie dążyć do 
różnicowania uziarnienia oraz ograniczania stosowania warstw o dużym wymiarze 
największego ziarna. Dla połączenia warstw ścieralnej i wiążącej oraz wiążącej i podbudowy 
zaobserwowano wyraźną zależność pomiędzy sczepnością międzywarstwową a wskaźnikiem 
zagęszczenia górnej warstwy. Nie stwierdziłem takiej zależności w odniesieniu do połączenia 
warstw podbudowy wbudowywanej dwuwarstwowo, czyli dwóch tak samo uziarnionych 
mieszanek. 
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Ostatecznie zaproponowane kryteria sczepności międzywarstwowej w badaniu Leutnera w 
temperaturze +20°C dla połączenia warstw asfaltowych: ścieralnej i wiążącej, wiążącej i 
podbudowy oraz podbudowy dwuwarstwowej, które wynoszą odpowiednio 1,0; 0,7 i 0,6 MPa 
są przyjęte z odpowiednim zapasem (2-3 krotnym), wynikającym z teoretycznego rozkładu 
naprężeń ścinających na poszczególnych poziomach połączeń warstw asfaltowych; 
odpowiadają poziomom funkcjonujących kryteriów sczepności na świecie oraz zapewniają 
akceptowalny poziom występowania rzeczywistej pomierzonej sczepności międzywarstwowej 
na polskich budowach nawierzchni drogowych. 
 
Kolejna część pracy dotyczy modelowania nawierzchni drogowej z różnym poziomem 
sczepności (rozdział 6) i zawiera analizy obliczeniowe pozwalające określić wpływ braku 
sczepności na trwałość nawierzchni typu KR3 i KR7 oraz wpływ zmiennej sczepności 
międzywarstwowej na ugięcia nawierzchni. W analizach numerycznych przeprowadzono 
odpowiednie symulacje uwzgledniające różne warstwy sczepne oraz powiązania 
międzywarstwowe w konstrukcji nawierzchni. Analizy obliczeniowe wykonano z 
wykorzystaniem oprogramowania BISAR w zakresie wpływu miejsca braku sczepności 
międzywarstwowej w nawierzchniach typu KR7 i KR3 na trwałość zmęczeniową nawierzchni 
oraz analizy wpływu sczepności międzywarstwowej na ugięcia nawierzchni. Analizy te 
poprzedzono obliczeniami kalibrującymi współczynnik sztywności połączenia warstw w 
programie BISAR. Wykonano także analizy obliczeniowe z zastosowaniem metody elementów 
skończonych (MES) w programie ABAQUS. MES pozwoliła na zastosowanie różnych modeli 
opisujących kontakt między warstwami, takich jak: pełne powiązanie, pełny poślizg, kontakt z 
uwzględnieniem tarcia oraz kohezja w styku warstw. Najbardziej zaawansowany model 
oddziaływania pomiędzy warstwami funkcjonował dwufazowo: w pierwszej fazie pracy 
realizował sprężystą charakterystykę połączenia kohezyjnego, w drugiej fazie zaś (po 
zniszczeniu połączenia) – tarcie. 
 
Na podstawie przeprowadzonych analiz obliczeniowych stwierdziłem, że sczepność między 
warstwami asfaltowymi ma zasadniczy wpływ na stan naprężeń i odkształceń w konstrukcji 
nawierzchni drogowej. Wadliwe połączenie międzywarstwowe powoduje obniżenie 
sztywności całego pakietu warstw asfaltowych, zwiększając ugięcia konstrukcji, które generują 
zwiększone poziome odkształcenia rozciągające na spodzie warstw asfaltowych, zmniejszając 
tym samym trwałość zmęczeniową konstrukcji nawierzchni. Stwierdziłem, że można przy 
użyciu programu BISAR modelować sczepność międzywarstwową poprzez parametryczne 
określenie braku sczepności (poślizg warstw) i pełnej sczepności, jak i częściową sczepność, 
lecz po wcześniejszej kalibracji modelu nawierzchni. Przyjmując odpowiednie poziomy 
współczynnika sztywności ścinania można określić procentową sczepność międzywarstwową, 
co w przypadku poglądowych obliczeń wskazuje na większe wytężenie nawierzchni, lecz nie 
odzwierciedla dokładnie rzeczywistego stanu odkształceń i naprężeń. Analizy obliczeniowe w 
programie BISAR wykazały, że duży wpływ na utratę trwałości nawierzchni ma miejsce 
wystąpienia braku sczepności. W nawierzchni KR7 istotnym miejscem ze względu na 
obniżenie trwałości zmęczeniowej całej konstrukcji jest połączenie warstwy wiążącej i 
podbudowy, natomiast w przypadku nawierzchni KR3 miejscem tym jest styk warstw 
ścieralnej i wiążącej. Brak powiązania międzywarstwowego przyczynia się do obniżenia 
nośności nawierzchni, czego charakterystycznym wskaźnikiem jest ugięcie nawierzchni. 
Zaobserwowano wzrost ugięcia nawierzchni o 20- 60% przy spadku stopnia powiązania 
poszczególnych warstw, co jest spowodowane m.in. obniżeniem sztywności całego pakietu 
warstw nawierzchni.  
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Obliczenia teoretyczne ugięć konstrukcji zostały potwierdzone przez zachowanie się odcinka 
doświadczalnego, na którym wymuszano brak sczepności międzywarstwowej, a następnie 
mierzono ugięcia konstrukcji przy użyciu ugięciomierza dynamicznego FWD. 
Nieuwzględnienie wadliwego połączenia międzywarstwowego przy obliczeniach odwrotnych 
(modułów sprężystości warstw konstrukcji nawierzchni na podstawie czaszy ugięć) skutkuje 
późniejszym niedowymiarowaniem konstrukcji, czyli zaniżeniem trwałości zmęczeniowej. 
 
Nowe wersje oprogramowania ABAQUS zawierają w swojej bibliotece wiele 
zaimplementowanych modeli sczepności międzywarstwowej: model tie – pełnej sczepności, 
model kontaktu z poślizgiem, model kontaktu kohezyjnego, model kontaktu z tarciem oraz 
model zespolony, łączący modele kohezji i tarcia. Stwierdzono, że modele najbardziej 
dopasowane do zastosowań w analizie konstrukcji nawierzchni to: model tie – w przypadku 
pełnej sczepności międzywarstwowej – oraz model zespolony, łączący modele kohezji i tarcia 
w przypadku ograniczonej sczepności międzywarstwowej. W tym ostatnim modelu można 
wprost wykorzystać w części kohezyjnej jako wartości graniczne wyniki badań laboratoryjnych 
z aparatu Leutnera: sztywność styczną jako wynik ilorazu wytrzymałości na ścinanie i 
przemieszczenia przy ścinaniu. Analizy walidacyjne modeli z metody elementów skończonych 
dokonane za pomocą kalibracji pomierzonych ugięć nawierzchni w terenie wskazały, że 
zakłócona sczepność międzywarstwowa jest najlepiej symulowana przez model zespolony. 
Pomierzone i obliczone czasze ugięć obciążanej nawierzchni są w tym wypadku najbardziej 
dopasowane. Nie można było natomiast uzyskać zgodności czaszy ugięć nawierzchni z 
zakłóconą sczepnością podczas modelowania z wykorzystaniem oprogramowania BISAR, 
wykorzystując ustawienia braku sczepności i pośrednich sczepności. 
 
W następnej części pracy, w rozdziale 7 zamieściłem autorskie praktyczne zalecenia 
prowadzące do poprawy sczepności międzywarstwowej i zmniejszenia ryzyka nieuzyskania 
pełnej sczepności międzywarstwowej w nawierzchni w zakresie warstwy sczepnej, 
charakterystyki stykających się warstw i warunków środowiskowych oraz eksploatacyjnych. 
Jeżeli w trakcie realizacji kontraktu pojawią się kłopoty z uzyskaniem właściwego poziomu 
sczepności, należy zintensyfikować czynności kontrolne i zweryfikować poszczególne 
czynniki wpływające na siłę połączenia. 
 
Pracę kończy podsumowanie (rozdział 8), gdzie ujęto kluczowe wnioski wynikające z prac 
badawczych przeprowadzonych w laboratorium i w terenie oraz z analiz obliczeniowych. 
Wskazano także dalsze kierunki prac nad sczepnością międzywarstwową nawierzchni 
asfaltowych tj. opracowanie szybkiej metody laboratoryjnej oceny sczepności pod obciążeniem 
cyklicznym, opracowaniem terenowej metody nieniszczącej oceny sczepności 
międzywarstwowej i doskonalenie metod analizy strukturalnej nawierzchni z uwzględnieniem 
obniżonej sczepności międzywarstwowej przy zastosowaniu ogólnodostępnych narzędzi do 
obliczeń mechanistycznych. 
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Podsumowanie monografii 
 

Głównym osiągnięciem i wkładem w dyscyplinę budownictwo prezentowanej monografii 
jest wskazanie najistotniejszych czynników wpływających na sczepność 
międzywarstwową warstw asfaltowych oraz sprawdzenie oddziaływania sczepności 
międzywarstwowej na ugięcia rzeczywistej nawierzchni. 
 
Opisywana monografia, która stanowi osiągnięcie naukowe, zawiera szerokie badania 
laboratoryjne, których wyniki charakteryzują się małą zmiennością, dzięki czemu 
jednoznacznie wskazałem, że rodzaj emulsji stosowanej do skropienia międzywarstwowego, a 
przede wszystkim lepkość asfaltu występującego w emulsji (twardy, miękki; modyfikowany, 
niemodyfikowany) ma decydujące znaczenie dla poziomu sczepności międzywarstwowej, 
poprzez aktywację mechanizmu sklejenia. 
 
Efektywność zagęszczenia warstw wyżej leżących zwiększa siłę połączenia 
międzywarstwowego. Na jej wartość pozytywnie wpływa również gradacja uziarnienia 
stykających się warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych poprzez aktywację mechanizmu 
zazębienia. Oryginalnym wkładem w pracy jest wykorzystanie badań ścinania pod obciążeniem 
cyklicznym. Pozwoliło to na stwierdzenie, że przy wysokich poziomach naprężeń ścinających 
w połączeniu międzywarstwowym warstw asfaltowych dominujące znaczenie ma warstwa 
sczepna z emulsji asfaltowej, natomiast przy niskich poziomach naprężeń ścinających 
ważniejsze jest właściwe zazębienie się sąsiadujących ze sobą warstw. 
 
Dzięki oryginalnym badaniom na odcinku doświadczalnym rzeczywistej nawierzchni 
drogowej, gdzie w pełnej skali zasymulowałem różne poziomy sczepności międzywarstwowej 
pomiędzy warstwą wiążącą i podbudowy asfaltowej, możliwe było określenie nośności całej 
nawierzchni drogowej przy świadomie zadanych przeze mnie warunkach sczepności. Badania 
te wykonane ugięciomierzem FWD istotnie różnicowały sekcje nawierzchni z brakiem 
sczepności międzywarstwowej od sekcji z pełną sczepnością. Wykonane badania pozwoliły też 
jednoznacznie stwierdzić, że nie uwzględnienie braku sczepności w analizach odwrotnych 
pomiarów ugięć istotnie obniża poszukiwany moduł sztywności pakietu warstw asfaltowych. 
Moduł ten jest wykorzystywany w procesie projektowania nawierzchni, a zatem jego 
niedoszacowanie negatywnie wpływa na analizowaną trwałość zmęczeniową nawierzchni. 
 
W analizach numerycznych nawierzchni drogowej z wykorzystaniem teorii modelu 
wielowarstwowej półprzestrzeni sprężystej, która jest najczęściej wykorzystywana w 
projektowaniu konstrukcji nawierzchni, stwierdziłem, że model ten umożliwia założenie nie 
tylko pełnej sczepności międzywarstwowej lub całkowitego jej braku, ale również stanów 
pośrednich. Konieczna jest jednak wówczas wcześniejsza kalibracja analityczna modelu. 
Stwierdziłem, że w nawierzchniach asfaltowych o znacznej grubości (tj. dla kategorii ruchu 
KR5-7) decydujące dla trwałości zmęczeniowej jest połączenie międzywarstwowe pomiędzy 
warstwą wiążącą i podbudową asfaltową. W nawierzchniach dla ruchu lżejszego (tj. KR1-3), o 
mniejszej grubości warstw asfaltowych, najważniejsze natomiast jest połączenie warstwy 
wiążącej i ścieralnej. W analizach numerycznych z wykorzystaniem metody elementów 
skończonych (MES) w programie komercyjnym ABAQUS stwierdziłem, że zasadne jest 
dwufazowe modelowanie zniszczenia połączenia miedzywarstwowego, tj. założenie 
kohezyjnego zachowania się do momentu ścięcia połączenia oraz tarcia po przekroczeniu 
wytrzymałości na ścinanie. Niezbędne parametry do modelu dwufazowego otrzymałem na 
podstawie wyników wcześniejszych badań laboratoryjnych. Jednocześnie, co nie jest 
powszechnie spotykane i jest nowością techniczną, dzięki pełnej kontroli poziomu sczepności 
międzywarstwowej podczas budowy odcinka doświadczalnego skalibrowałem 
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wykorzystywany model numeryczny na podstawie uzyskanych wyników badania rzeczywistej 
nawierzchni. Wyniki obliczeń numerycznych uzyskane z modelu dwufazowego były wówczas 
najbardziej zbliżone do uzyskiwanej w terenie czaszy ugięć. Wzrost ugięć nawierzchni, gdy 
zakładano brak lub zakłócenie sczepności międzywarstwowej, w stosunku do nawierzchni z 
pełną sczepnością może mieścić się w przedziale od 20% do 60%. 
 
W pracy wykazałem też, że sformułowane przeze mnie wnioski po przeprowadzeniu 
zaplanowanych badań laboratoryjnych w zakresie określenia wpływu na sczepność 
międzywarstwową rodzaju emulsji, zagęszczenia oraz uziarnienia mieszanki mineralno-
asfaltowej znalazły potwierdzenie w obserwacjach rzeczywistych nawierzchni wykonywanych 
podczas realizacji inwestycji drogowych w Polsce. Bardzo ważnym czynnikiem jest gradacja 
uziarnienia w stykających się warstwach asfaltowych, a w szczególności we wbudowywanej 
najczęściej w dwóch przejściach technologicznych grubej warstwie podbudowy. Zaleca się 
choć nieznaczne różnicowanie uziarnienia w dolnej i górnej warstwie podbudowy asfaltowej. 
 
Zastosowana w pracy metodologia badania sczepności międzywarstwowej jest przydatna w 
ocenie czynników wpływających na siłę połączenia warstw asfaltowych. Wykorzystane analizy 
numeryczne powinny przyczynić się do rozwoju zagadnień sczepności międzywarstwowej w 
nawierzchni drogowej. Natomiast zweryfikowany w terenie model nawierzchni, gdzie 
wykorzystano zaawansowany i skalibrowany model sczepności międzywarstwowej z 
wykorzystanymi wynikami badań laboratoryjnych, może być przydatny przy prognozowaniu 
zachowania konstrukcji nawierzchni z zakłóconą sczepnością międzywarstwową. Praca 
zawiera też konkretne zalecenia praktyczne dla zmniejszenia ryzyka wystąpienia braku lub 
obniżenia sczepności międzywarstwowej w nawierzchni asfaltowej. 
 

5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych 

5.1. Aktywność naukowa 

Pozostałą aktywność naukową omawiam w dalszej części autoreferatu, powołując się na 
publikacje z wykazu opublikowanych prac naukowych – załącznik 3. Wyróżniam następujące 
grupy tematyczne: 

1. Badania i ocena oddziaływania czynników środowiskowych na mieszanki mineralno-
asfaltowe i ich zachowanie się w nawierzchniach. 

2. Badania i ocena wpływu rodzaju dodatków, modyfikatorów na właściwości mieszanek 
mineralno-asfaltowych. 

3. Badania i modelowanie numeryczne podatnych nawierzchni drogowych z 
uwzględnieniem wpływu obciążenia ruchem, temperatury, rodzajów stosowanych 
materiałów. 

4. Zagadnienia związane z modelowaniem nawierzchni drogowych, przemysłowych i 
portowych celem optymalizacji rozwiązania konstrukcyjnego.  

 

5.1.1. Badania i ocena oddziaływania czynników środowiskowych na mieszanki mineralno-
asfaltowe i ich zachowanie się w nawierzchniach 

 
Problematyką dotyczącą wpływu oddziaływania czynników środowiskowych, takich woda i 
mróz, niskie i wysokie temperatury oraz czynniki powodujące starzenie mieszanek mineralno-
asfaltowych zainteresowałem się przed uzyskaniem stopnia doktora nauk technicznych 
[II.E.66,48-64,45-46]. Tematykę tę następnie rozwijałem, a zwieńczeniem części tych prac była 
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rozprawa doktorska: „Analiza niszczącego oddziaływania wody i mrozu na mieszanki 
mineralno-asfaltowe”, której promotorem był prof. dr hab. inż. Józef Judycki. Najważniejszym 
osiągnięciem niniejszej pracy była identyfikacja wpływu rodzaju kruszywa mineralnego, 
asfaltu, dodatków adhezyjnych oraz parametrów mieszanki mineralno-asfaltowej (takich jak 
wskaźnik zagęszczenia, wskaźnik wypełniacz/asfalt) na odporność mieszanki na oddziaływanie 
wody i mrozu oraz określenie wpływu braku tej odporności mieszanki na trwałość 
zmęczeniową całej nawierzchni. W pracy opracowałem i zweryfikowałem w terenie kryteria 
odporności mieszanek mineralno-asfaltowych na oddziaływanie wody i mrozu, co opisałem w 
pierwszym swoim artykule z listy JCR [II.B.2] w 2008 r. Wpływ braku odporności mieszanek 
na działanie wody i mrozu na trwałość zmęczeniową tych mieszanek [II.E.a.12, II.E.c.21] oraz 
nawierzchni z nich wykonanych zbadałem w terenie poprzez obserwację i analizę zniszczeń 
dróg będących w eksploatacji [II.B.1]. Stwierdziłem, że podbudowa z betonu asfaltowego ze 
względu na dużą zawartość wolnych przestrzeni i swobodny przepływ wody opadowej 
pochodzącej z powierzchni i poboczy oraz gruntowej ze spodu konstrukcji jest szczególnie 
narażona na niszczące oddziaływanie wody i mrozu. Obniżenie trwałości zmęczeniowej betonu 
asfaltowego do warstwy podbudowy powodowane niszczącym oddziaływaniem wody i mrozu 
może mieć decydujące znaczenie dla trwałości całej konstrukcji nawierzchni. Wykazany 
spadek trwałości zmęczeniowej betonu asfaltowego do podbudowy powinien być 
uwzględniany w analizach obliczeniowych długoterminowej oceny trwałości zmęczeniowej 
konstrukcji nawierzchni. W analizach odporności mieszanek na działanie wody i mrozu 
zastosowałem metody badawcze niestosowane wówczas w Polsce, polegające na 
przyśpieszonym kondycjonowaniu próbek w laboratorium, symulując niszczące oddziaływanie 
wody i mrozu na podstawie amerykańskich metod badawczych [II.E.c.66, 64, 61]. Wpływ 
niskich i wysokich temperatur oraz starzenia na mieszanki mineralno-asfaltowe określałem w 
badaniach laboratoryjnych, wykorzystując badania 3 punktowego zginania belek w niskich 
temperaturach, czy modułów sztywności sprężystej próbek walcowych różnych rodzajów 
mieszanek mineralno-asfaltowych [II.E.c.62,61,60,57-55,53,52,46-45]. W badaniach tych 
wykazałem i wyodrębniłem wpływ wybranych właściwości samego asfaltu na właściwości 
eksploatacyjne mieszanek mineralno-asfaltowych [II.E.c.58,54,51,50,48]. W późniejszych 
pracach zidentyfikowano parametry reologiczne mieszanek mineralno-asfaltowych oraz 
samych asfaltów w niskich i wysokich temperaturach [II.E.c.13,c.11,b.8, II.E.a.8, II.E.a.4, 
II.A.7, II.A.4-3], które bezpośrednio można stosować w pełnym zakresie temperaturowym 
obliczeń numerycznych pracy nawierzchni asfaltowych. Zakres temperatur oddziaływujących 
na nawierzchnie asfaltowe określiłem w pracy [III.E.a.6], gdzie na podstawie analizy 30 letnich 
pomiarów temperaturowych z 60 stacji pogodowych w Polsce wyliczono za pomocą metody 
Superpave temperatury eksploatacyjne każdej warstwy asfaltowej, w podziale na różne regiony 
kraju [II.E.a.6]. 
 
Znaczącym przedmiotem moich badań była dokładna identyfikacja przyczyn zniszczeń 
nawierzchni spowodowanych ogólnym oddziaływaniem czynników środowiskowych (między 
innymi niskich temperatur) na mieszanki mineralno-asfaltowe wraz z wyjaśnieniem 
mechanizmów destrukcyjnych [II.A.3, II.E.a.8, II.E.a.10, II.E.b.1,. II.E.c.14-15]. Obserwacje 
poczynione w trakcie tych prac wykorzystywałem również w rozważaniach związanych z 
moim głównym nurtem badawczym, tj. zagadnieniem sczepności międzywarstwowej. Podczas 
wykonywania odwiertów w nawierzchni zaobserwowano, że niektóre spękania poprzeczne 
widoczne na górnej powierzchni nawierzchni sięgały aż do warstw nawierzchni położonych 
niżej, to znaczy do spodu warstw asfaltowych, podbudowy z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie i warstwy technologicznej związanej cementem. Z drugiej 
strony, niektóre spękania występowały tylko w wybranych warstwach asfaltowych i nie sięgały 
do warstw dolnych. Działo się tak w sytuacji, gdy pomiędzy dwiema warstwami asfaltowymi 
nie było pełnej sczepności międzywarstwowej. Zaobserwowano, że na odcinkach o dużej 
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jednorodności powierzchni warstwy asfaltowej i mniejszej porowatości wystąpiła mniejsza 
liczba spękań poprzecznych w stosunku do miejsc niejednorodnych. Odcinki z warstwami z 
betonu asfaltowego o wysokim module sztywności charakteryzują się wyższą intensywnością 
spękań niskotemperaturowych w porównaniu do odcinków z typowymi betonami asfaltowymi. 
Średnia zaobserwowana ilość spękań na kilometr w przypadku betonów asfaltowych o 
wysokim module sztywności jest ponad dwukrotnie wyższa niż w odcinkach wybudowanych z 
typowymi betonami asfaltowymi. Zaobserwowano [II.E.a.8], że moduł sprężystości warstw 
asfaltowych dla odcinków wybudowanych z wykorzystaniem betonów asfaltowych o wysokim 
module sztywności jest dwukrotnie wyższy niż w przypadku odcinków wybudowanych z 
wykorzystaniem typowych betonów asfaltowych. 
 
W trakcie prac nad opisywaną tematyką stwierdziłem, że na obserwowanych nawierzchniach 
główną przyczyną przedwczesnych zniszczeń powodowanych niszczącym oddziaływaniem 
wody i mrozu były w większości błędy popełnione podczas projektowania składu mieszanek 
mineralno-asfaltowych. Mieszanki o  małej zawartości asfaltu i dużej zawartości wypełniacza, 
były przesztywnione, także przez przyśpieszone starzenie asfaltu, które następuje przy takim 
składzie [II.A.1-2, II.E.c.38, 46, 62]. Natomiast główną przyczyną wystąpienia 
przedwczesnych zniszczeń niskotemperaturowych w nawierzchniach były: zastosowanie do 
warstw asfaltowych zbyt twardych asfaltów, o dużej sztywności i niskiej zdolności 
relaksacyjnej, błędy technologiczne i niedociągnięcia popełnione podczas wbudowywania 
warstw asfaltowych podczas wykonawstwa, w tym niedogęszczenie i segregacja mieszanki. 
 

5.1.2. Badania i ocena wpływu rodzaju dodatków, modyfikatorów na właściwości mieszanek 
mineralno-asfaltowych 

 
Wykorzystując dopracowane uprzednio metody badawcze służące do oceny odporności 
mieszanek mineralno-asfaltowych na działanie wody i mrozu [II.B.10.a-g], deformacje trwałe, 
starzenie i niskie temperatury prowadziłem również prace nad wpływem dodatków i 
modyfikatorów na parametry mieszanek mineralno-asfaltowych. Stwierdziłem, że asfalty 
modyfikowane polimerem czy gumą poprawiają właściwości mieszanek mineralno-
asfaltowych w zakresie niskich temperatur oraz w zakresie odporności na niszczące 
oddziaływania wody i mrozu [II.B.4, 7, II.E.a4, II.E.c.17, 56, 64-63]. Stwierdzono poprawę 
pracy w niskich temperaturach mieszanek mineralno-asfaltowych z asfaltem modyfikowanym 
w porównaniu do mieszanek z asfaltem niemodyfikowanym. Odkształcenie krytyczne przy 
zniszczeniu podczas zginania belek mieszanek mineralno-asfaltowych w temperaturze -20°C 
było dwa razy większe w przypadku zastosowania asfaltów modyfikowanych. Pozytywny 
wpływ posiadało również zbrojenie rozproszone w formie włókien polimerowych. Poprawiły 
one wyraźnie zachowanie się mieszanek w zakresie niskich temperatur, natomiast wpływ 
włókien na zachowanie się w wysokiej temperaturze (wyrażany np. jako odporność na 
deformacje trwałe) był mało znaczący [II.E.a.2, II.E.c.6]. Zaobserwowano nawet trzykrotnie 
większą wartość całki Rice’a J podczas pękania mieszanek mineralno-asfaltowych z włóknami 
w niskich temperaturach w odniesieniu do mieszanek bez włókien [II.E.a.2]. Inne obserwacje 
laboratoryjne odporności na inicjację i propagację spękania mieszanek mineralno-asfaltowych 
określono w badaniach rozciągania i ściskania próbek pod obciążeniem cyklicznym w 
temperaturach +25°C, adoptując amerykańską metodę oceny odporności na pękanie. 
Stwierdzono istotny pozytywny wpływ asfaltów wysokomodyfikowanych [II.E.a.13, II.E.c.6], 
ale też w niektórych okolicznościach negatywny wpływ dodatku granulatu asfaltowego, 
skutkującego obniżeniem odporności mieszanek mineralno-asfaltowych na propagację 
spękania [III.B.d.1]. 
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Wielofunkcyjne działanie wapna hydratyzowanego jako dodatku do mieszanek mineralno-
asfaltowych w zakresie poprawy odporności na działanie wody i mrozu, odporności na 
deformacje trwałe, ale także spowolnienie zjawiska starzenia się asfaltów oraz usztywniania się 
mieszanek w niskich temperaturach rozpoznałem i opisałem w pracach [II.E.a.5, II.E.b.7, 
II.E.c.35-36, 40-41, 46, 59, II.B.9.a-e]. Wapno hydratyzowane okazało się znakomitym 
środkiem poprawiającym adhezję asfaltu do kruszywa niezależnie od zastosowanej kombinacji 
asfaltu i kruszywa oraz niewrażliwe na działanie wysokich temperatur. Jest to istotną zaletą w 
stosunku do ciekłych środków adhezyjnych. Po wykonaniu tych prac została wydana krótka 
praca monograficzna zestawiająca pozytywne działanie wapna hydratyzowanego oraz 
zalecenia technologiczne podczas produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem 
wapna hydratyzowanego [II.E.b.7]. 
 

5.1.3. Badania i modelowanie numeryczne podatnych i półsztywnych nawierzchni drogowych z 
uwzględnieniem wpływu obciążenia ruchem, temperatury, rodzajów stosowanych 
materiałów 

 
W zakresie mechaniki pracy nawierzchni drogowych zajmowałem się modelowaniem 
nawierzchni drogowej posadowionej na niskim nasypie, pod którym zalegały grunty 
słabonośne. W zbudowanym modelu połączono wiele warstw o podobnym charakterze, oraz 
obciążono model całym ciężkim pojazdem z kilkoma osiami, dzięki czemu możliwe było 
uwzględnienie wzajemnie nakładających się fal ugięć nawierzchni wywołanych przez 
poszczególne osie [II.E.c.47. Szczególną uwagę w modelowaniu poświęciłem na 
uwzględnienie sczepności międzywarstwowej w nawierzchni asfaltowej i jej wpływ na 
przedwczesne zniszczenia [II.E.c.47, II.E.a.7, II.E.a.16, II.F.a.20], których efektem są 
deformacje strukturalne w przypadku cieńszych nawierzchni oraz spękania warstw asfaltowych 
w przypadku grubszych nawierzchni, przeznaczonych dla ruchu ciężkiego 
 
Tematyka uwzględnienia wpływu temperatury na zachowanie się nawierzchni była przeze mnie 
przedstawiana w pracach opublikowanych na konferencjach i podczas spotkań branżowych 
[II.E.a.6-11, 15, II.E.b.2]. 
 
Znaczny udział miałem w etapowym opracowaniu nowego Katalogu Typowych Konstrukcji 
Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych [II.F.b.4, II.E.c.7, 19, 20, II.E.b.2-3], gdzie wraz ze 
współautorami opracowywałem jednoznaczną systematykę opisu warstw nawierzchni, która 
uwzględnia typowe materiały stosowane w Polsce, między innymi warstw asfaltowych, których 
właściwości przyjęto na podstawie analizy statystycznej właściwości asfaltów, produkowanych 
w Polsce.  
 
Znaczny udział mojego dorobku naukowego stanowią prace dotyczące zagadnienia  
uwzględniania w projektowaniu nawierzchni ruchu samochodowego występującego w Polsce, 
a w konsekwencji przyjmowania warunków obciążenia nawierzchni i jego wpływu na trwałość 
nawierzchni [II.E.a.3, II.E.c.22-23, 27, II.E.b.6]. Ważnym aspektem tego obszaru badawczego 
jest uwzględnianie w projektowaniu wpływu pojazdów przeciążonych i nierówności 
nawierzchni na skrócenie jej trwałości zmęczeniowej [II.E.c.4, 8, 12, 16, 22-23, 27, II.A.5, 
II.E.a.15, II.E.b.9-10]. Okazało się bowiem, że pojazdy przeciążone wywołują od 35% do 70% 
całkowitej szkody zmęczeniowej nawierzchni. Średnio połowa całkowitej szkody zmęczeniowej 
nawierzchni jest wywołana ruchem pojazdów przeciążonych. Natomiast pogorszenie równości 
nawierzchni od klasy A (stan bardzo dobry) do dolnej granicy klasy B (stan zadowalający) 
powoduje spadek trwałości zmęczeniowej nawierzchni aż o 30%.  
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Kolejnym, ważnym aspektem mojej działalności naukowej było rozwiązanie problemu 
uwzględnienia przejazdu ponadgabarytowego, ponadnormatywnie obciążonego pojazdu i 
oszacowania jego wpływu na trwałość nawierzchni podatnych [II.E.a.15, II.E.c.8, 12, F.a.12]. 
W pracach tych do obliczenia szkody zmęczeniowej wywoływanej przez pojazd 
ponadnormatywny zastosowano obliczenia mechanistyczne odkształceń i naprężeń 
działających w nawierzchni, zaś uzyskane wartości wprowadzono do kryteriów 
zmęczeniowych spękań z dołu do góry AASHTO 2004 i kryterium deformacji podłoża wg 
Instytutu Asfaltowego. Stwierdzono, że współczynnik równoważności pojazdu 
ponadnormatywnego może osiągać wartość nawet do 321 osi 100 kN/pojazd. Jeden przejazd 
pojazdu ponadnormatywnego może wywołać ten sam destrukcyjny wpływ na konstrukcję 
nawierzchni jak przejazd ok. 200 typowych ciągników siodłowych z naczepami. 
 
Ponadto dużo uwagi w swojej działalności naukowej poświęciłem modelowaniu nawierzchni 
półsztywnych, gdzie pod warstwami asfaltowymi wbudowano podbudowę z materiałów 
związanych spoiwem hydraulicznym. Podbudowa ta istotnie zmienia warunki i przebieg pracy 
całej nawierzchni [II.E.a.9]. W projektowaniu nawierzchni półsztywnej istotne znaczenie ma 
uwzględnienie zmian temperatury podczas roku. W okresie letnim, kiedy sztywność warstw 
asfaltowych spada, obciążenia generują znacznie większe naprężenia w warstwie związanej 
spoiwem hydraulicznym. Trwałość zmęczeniowa w tym okresie istotnie obniża się, co powinno 
być uwzględnione w obliczeniach szkody zmęczeniowej. Wymusza to stosowanie w takich 
nawierzchniach zwiększonej o 2-3 cm grubości pakietu warstw asfaltowych, żeby zachować tę 
samą trwałość zmęczeniową nawierzchni liczoną w jednej temperaturze ekwiwalentnej.   
Nieodłącznym elementem nawierzchni półsztywnych są spękania skurczowe podbudowy 
związanej spoiwem hydraulicznym. W takim przypadku spada transfer przenoszenia obciążeń 
w przekroju, gdzie wystąpiło spękanie. Zmiana transferu obciążeń o 20-30% procent powoduje 
konieczność dalszego zwiększenia grubości pakietu warstw asfaltowych o 3 cm dla zachowania 
trwałości zmęczeniowej jak w przypadku braku spękania. 
 

5.1.4. Zagadnienia związane z modelowaniem nawierzchni drogowych, przemysłowych i 
portowych w celu optymalizacji rozwiązania konstrukcyjnego. 

 
Kolejną tematyką, jaką zajmuję się w moim rozwoju naukowym, jest optymalizacja konstrukcji 
nawierzchni, w której poprzez wykorzystanie analitycznego modelowania nawierzchni 
możliwe jest dobranie właściwych materiałów lub układu warstw w zależności od konfiguracji 
nietypowego obciążenia. Dokładna analiza naprężeń i odkształceń wywoływanych przez 
wielkobarytowe pojazdy portowe czy statki powietrzne, jak i standardowe pojazdy poruszające 
się po drogach pozwala dokonywać zmian w zwykle przyjmowanych układach warstw 
nawierzchni. Umożliwia to również wykorzystanie materiałów występujących w pobliżu 
inwestycji lub materiałów nietypowych. Analiza taka pozwala też stwierdzić, czy błędy lub 
odchylenia poza dopuszczalne granice wpływają w konkretnej inwestycji na niedotrzymanie 
projektowanej trwałości zmęczeniowej danej nawierzchni.  
 
Przykładowo, zmiana konstrukcji nawierzchni z betonu cementowego na nawierzchnię z kostki 
betonowej w porcie w Gdańsku pozwoliła zmniejszyć nakłady inwestycyjne o 12%. Zmiana ta 
została poparta analizami numerycznymi. W projektowaniu tej konkretnej nawierzchni 
wykorzystano indywidualne właściwości wielu warstw podbudów z mieszanek kruszyw 
związanych spoiwem hydraulicznym, podsypki piaskowej wysokoodpornej na ścieranie 
pozyskanej z pogłębiania dna rzek oraz podłoża gruntowego wzmocnionego materiałem 
równoziarnistym z pogłębiania dna morskiego [II.B.2, II.F.a.10].  
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W innym przypadku modelowania nawierzchni drogi stwierdzono, że zmiany w trwałości 
zmęczeniowej nawierzchni powodowane przez zmiany modułu sztywności mieszanek 
mineralno-asfaltowych oraz zawartości procentowej asfaltu są niewielkie i mogą sięgać około 
4%. Największy wpływ na trwałość nawierzchni mają natomiast zmiany grubości pakietu 
warstw asfaltowych oraz zawartości wolnych przestrzeni w warstwie podbudowy asfaltowej: 
wzrost trwałości może sięgać odpowiednio 25% oraz 45% w przypadku zwiększenia grubości 
warstw asfaltowych o 1 cm oraz w przypadku ograniczenia zawartości wolnych przestrzeni o 
20% [II.F.a.3]. 
 
Dzięki uwzględnieniu odmiennych charakterystyk zmęczeniowych i sztywności mieszanek 
mineralno-asfaltowych z asfaltami modyfikowanymi możliwe było wydłużenie trwałości 
zmęczeniowej konstrukcji nawierzchni autostrady o prawie 30% [II.B.4.d, III.B.d.9]. Trwałość 
zmęczeniowa nawierzchni o łącznej grubości warstw bitumicznych 27 cm, gdzie asfalt 
modyfikowany zastosowano jedynie w warstwie ścieralnej, wyniosła prawie 13 mln przejść osi 
obliczeniowej o nacisku 115 kN. Zastosowanie asfaltu modyfikowanego w warstwie ścieralnej 
i wiążącej wydłużyło trwałość zmęczeniową nawierzchni do 17 mln przejść osi obliczeniowej 
o nacisku 115 kN. 
 
W tym miejscu nie można pominąć mojego udziału w pracach związanych z opracowaniem 
KTKNPiP 2014 (wspominanym już wcześniej), gdzie oprócz wykorzystania właściwego 
modelu nawierzchni i wykonania niezbędnych analiz mechanistycznych istniała konieczność 
dogłębnej analizy optymalnego wykorzystania kryteriów zmęczeniowych, w tym także dla 
warstw związanych spoiwem hydraulicznym [II.E.b.2, III.I.f.5] i wskazania wrażliwości 
wspomnianych kryteriów na zmiany wytrzymałości materiałów związanych oraz 
zastosowanych współczynników transferu obciążenia w okolicy spękań.  
 
Podsumowanie 
Moja aktywność naukowa w zakresie zaprezentowanych grup tematycznych jest dość rozległa, 
aczkolwiek w większości skupiona była wokół zagadnień materiałowych i wykorzystania 
właściwości materiałów drogowych określonych w laboratorium oraz w terenie w modelowaniu 
nawierzchni drogowych. W obliczeniach wykorzystuję podstawowe techniki modelowania 
nawierzchni oparte na teorii półprzestrzeni sprężystej, ale również opartej na MES. Mój wkład w 
dziedzinę budownictwo polega na identyfikacji wpływu różnych materiałów na zachowanie się 
nawierzchni drogowej, zmian tych parametrów w czasie z powodu oddziaływania czynników 
środowiskowych, a także na opracowaniu modeli obliczeniowych nawierzchni umożliwiających 
weryfikację wpływu różnych materiałów na trwałość zmęczeniową. Przedstawione osiągnięcia 
naukowe są na bieżąco wykorzystywane przeze mnie przy realizacji wielu opinii technicznych i 
naukowych na zlecenie przemysłu oraz administracji drogowej. 
 
W zakresie osiągnięć naukowych zrealizowałem: 61 publikacji (1 monografia, 7 artykułów JCR, 
11 rozdziałów w książkach, 43 inne publikacje recenzowane w tym konferencyjne). Sumaryczny 
Impact Factor (IF) dla tych publikacji według listy JCR zgodnie z rokiem publikacji wynosi IF = 
12,878. Znacząca część moich prac została zindeksowana w bazach Web of Science (WoS) lub/i 
Scopus. Liczba wszystkich cytowań według bazy WoS wynosi 77 oraz 82 zgodnie z bazą Scopus. 
Indeks Hirscha według bazy WoS wynosi 6, a według bazy Scopus 5. Szczegółowe zestawienie 
publikacji znajduje się w załączniku 3, natomiast w punkcie 7 niniejszego autoreferatu (załącznik 
2a) zestawienie parametryczne. Sumaryczna liczba punktów za publikacje po uzyskaniu stopnia 
doktora, brana pod uwagę przy ocenie parametrycznej jednostki naukowej wg MNiSW, wynosi 543 
pkt., natomiast po uwzględnieniu mojego procentowego udziału wynosi 198 pkt. 
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5.2. Aktywność dotycząca zrealizowanych osiągnięć projektowych, konstrukcyjnych i 
technologicznych, prac badawczych, ekspertyz i projektów badawczych 

 
Opracowania dotyczące niniejszej aktywności zostały wyszczególnione w załączniku 3 w punktach 
II.B, II.F, II.J. Na uwagę zasługują prace, które dotyczyły rozległej tematyki i wymagały dużego 
zaangażowania wielu współautorów. Mój udział w tych pracach został zaprezentowany w 
załączniku 3. W niektórych przypadkach mój wkład ogranicza się do jednego lub kilku rozdziałów 
raportu, w innych jest to trudna do wydzielenia część rozłożona w całym opracowaniu. 
 
Jedno z powyżej wymienionych przedsięwzięć dotyczyło prac nad weryfikacją i aktualizacją 
Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych. Praca ta realizowana 
była na zamówienie GDDKiA w latach 2009-2013 [II.B.1]. Koordynowałem w niej wszystkie prace 
zespołu autorskiego przez pierwsze 2 lata, w ostatnim roku współkoordynowałem prace z 
kierownikiem projektu. Analizowałem w niej materiały oraz technologie drogowe  odpowiednie do 
zastosowania w typowych nawierzchniach. Współtworzyłem współczynniki równoważności osi do 
obliczenia ruchu projektowego. Wykonałem obliczenia głównych (tj. górnych) warstw nawierzchni 
oraz współanalizowałem opracowane w zespole rozwiązania warstw dolnych (tj. wzmacniających 
podłoże gruntowe). Koordynowałem konsultacje katalogu z branżą drogową. Brałem udział w 
opracowaniu sprawozdania końcowego, końcowej wersji katalogu oraz publikacji książkowej, 
która dokumentowała i przedstawiała założenia i poszczególne etapy prac nad katalogiem. W roku 
2013 konsultowałem w GDDKiA i w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa ostateczną 
wersję katalogu oraz nowowprowadzane zapisy rozporządzenia o warunkach technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 
 
Kolejną aktywność wykazałem w opracowaniu i we wdrożeniu do ogólnopolskiego stosowania 
instrukcji do badania sczepności międzywarstwowej warstw asfaltowych wraz z kryteriami oceny, 
2013 [II.B.3]. Praca wymagała weryfikacji proponowanej procedury w laboratorium oraz analizy 
kryteriów sczepności pod kątem zgodności z wynikami uzyskiwanymi podczas realizacji 
rzeczywistych kontraktów drogowych w Polsce. 
 
Istotnym moim osiągnięciem o charakterze projektowym był znaczny udział w pracach 
projektowych dotyczących zaprojektowania konstrukcji nawierzchni terminalu kontenerowego 
DCT II w Gdańsku oraz wielu nawierzchni dróg ekspresowych w Polsce [II.B.2, II.B.5]. W 
przypadku terminala kontenerowego mój wkład polegał na kierowaniu pracami zespołu. 
Współwykonałem analizy obliczeniowe nawierzchni obciążonych pojazdami portowymi i 
kontenerami wraz z uwzględnieniem optymalizacji materiałów stosowanych do poszczególnych 
warstw. Uczestniczyłem w negocjacjach z Inwestorem i Nadzorem, które dotyczyły zmiany 
technologii. Współtworzyłem raport końcowy z niniejszej pracy. Konsultowałem wykonane prace 
projektowe z Wykonawcą robót w porcie. W przypadku nawierzchni dróg ekspresowych mój wkład 
polegał na analizie właściwości materiałów przeznaczonych do budowy nawierzchni dróg 
ekspresowych oraz wykonaniu obliczeń mechanistycznych nawierzchni podatnych i sztywnych z 
uwzględnieniem wpływu nośności podłoża, grubości warstw podbudowy, sczepności 
międzywarstwowej, temperatury ekwiwalentnej. Ponadto brałem udział w procesie weryfikacji i 
zatwierdzania zaproponowanych rozwiązań technologicznych przez ekspertów GDDKiA i Nadzoru 
Inżynierskiego. W większości tych projektów pełniłem rolę kierownika. 
 
Oryginalnymi opracowaniami były prace związane z projektowaniem konstrukcji nawierzchni 
podatnej autostrady płatnej A1 na odcinkach: Gdańsk-Nowe Marzy i Nowe Marzy-Toruń. Projekt 
ten był pierwszym przypadkiem w Polsce (2005-2006) zastosowania podbudowy asfaltowej o 
podwyższonej trwałości zmęczeniowej oraz założenia etapowego projektowania konstrukcji 
nawierzchni z wykorzystaniem metod mechanistyczno-empirycznych [II.B.IV]. Mój wkład w 
powstanie tego projektu polegał na analizie właściwości materiałów przeznaczonych do budowy, 
wykonaniu obliczeń mechanistycznych nawierzchni z uwzględnieniem wpływu nośności podłoża, 
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grubości warstw podbudowy, zastosowanego rodzaju asfaltu, temperatury ekwiwalentnej 
nawierzchni, parametrów warstwy odsączającej oraz na udziale w procesie weryfikacji i 
zatwierdzenia projektu przez Inżyniera-Konsultanta z firmy Atkins oraz  ekspertów 
koncesjonariusza GTC i GDDKiA. 
 
Kolejnym oryginalnym opracowaniem był projekt konstrukcji nawierzchni półsztywnej autostrady 
płatnej A2 na odcinkach: Września-Konin, Komorniki-Nowy Tomyśl oraz Krzesiny-Września 
(2001-2002). Przedsięwzięcie to było pierwszym przypadkiem w Polsce zastosowania metody 
etapowego projektowania nawierzchni (stage design) i wykonania nawierzchni (stage 
construction), w trakcie którego dokonano weryfikacji założeń projektowych w badaniach 
nawierzchni w pełnej skali za pomocą urządzenia Heavy Vehicle Simulator HVS. Było to pierwsze 
zastosowanie wysoko zaawansowanego urządzenia HVS w Polsce[II.B.6]. W trakcie prac nad tym 
przedsięwzięciem miałem możliwość współpracy z najwybitniejszymi europejskimi ekspertami w 
dziedzinie projektowania i prowadzenia badań nawierzchni w pełnej skali. Efektem tych prac było 
zatwierdzenie opracowanych założeń projektowych nawierzchni półsztywnej autostrady A2 oraz 
obliczanych odkształceń krytycznych w nawierzchni, determinujących finalnie zastosowane 
grubości warstw konstrukcyjnych. 
 
Inne opracowania, w których brałem udział, związane były z wdrożeniem do ogólnopolskiego 
stosowania metody badań odporności mieszanek mineralno-asfaltowych na działanie wody i 
mrozu, która nie była stosowana wcześniej w Polsce [II.B.10]. Efektem końcowym opisywanych 
prac było opracowanie procedury badawczej i kryterium oceny mieszanek mineralno-asfaltowych 
w tym zakresie. Doprowadziło to do wprowadzenia przez GDDKiA odpowiednich zapisów w 
specyfikacjach technicznych na realizowanych w tamtym czasie kontraktach, 1996-2002. 
Opisywane prace obejmowały przegląd światowych metod oceny odporności mieszanek 
mineralno-asfaltowych na działanie wody i mrozu oraz wykonanie badań odporności mieszanek 
mineralno-asfaltowych na działanie wody i mrozu wg metod amerykańskich z zastosowaniem 
nowego wówczas urządzenia NAT. Ponadto brałem udział w projektowaniu i weryfikacji receptur 
mieszanek mineralno-asfaltowych. Koordynowałem i sprawowałem nadzór nad badaniami 
laboratoryjnymi.  
 
Istotne są również prace z lat 1998-1999, które w jakimś stopniu przyczyniły się do ponownego 
wdrożenia (po 20 letniej przerwie) do ogólnopolskiego stosowania w mieszankach mineralno-
asfaltowych wapna hydratyzowanego jako środka adhezyjnego [II.B.9] oraz prace dotyczące 
wdrożenia do stosowania żużli wielkopiecowych w podbudowach drogowych na Pomorzu, rok 
2000 [II.B.7]. Mój wkład w powstanie wymienionych prac polegał na współopracowaniu 
programów badawczych, wykonaniu badań laboratoryjnych i terenowych. W przypadku 
stosowania wapna hydratyzowanego brałem udział w opracowywaniu sposobów dozowania.  
 
Niepomijalny udział miałem w opracowywaniu i wdrożeniu w latach 1996-1997 technologii 
produkcji asfaltów modyfikowanych polimerem w Rafinerii Gdańskiej S.A. (pierwszej w Polsce 
przemysłowej produkcji asfaltów modyfikowanych) poprzez udział w badaniach dotyczących 
oceny zachowania się wspomnianych asfaltów w mieszankach asfaltowych oraz w opracowaniu 
kontroli stabilności koloidalnej asfaltów modyfikowanych [II.B.8]. Prace te obejmowały również 
zaprojektowanie i wykonanie (razem z członkami zespołu) 30 litrowego zbiornika służącego do 
oceny stabilności koloidalnej asfaltów modyfikowanych z możliwością poboru próbki asfaltu z 
trzech poziomów zbiornika. 
 
Poza przedstawionym udziałem w pracach projektowych i technologicznych w latach 1996-2018 
uczestniczyłem w ogólnej liczbie 117 ekspertyz i prac badawczych, przy czym w latach 2014-2018 
w 37 ekspertyzach i pracach badawczych pełniłem rolę kierownika zespołu badawczego. Wiele 
tych prac było istotnych zarówno dla dyscypliny budownictwo, jak i dla gospodarki. Do 
najważniejszych należą opracowania, takie jak: 
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- ekspertyzy naukowe umożliwiające realizację ważnych dla kraju kontraktów drogowych [II.F.a.1-
II.F.b.3], 

- metodyk projektowania, technologii nawierzchni [II.F.b.-5, II.F.b.10,15-16],  
- prace badawcze, umożliwiające wdrożenie produktów wielu producentów materiałów drogowych 

[II.F.b.6-9,11-14,17-25]. 
 
Dotychczas brałem udział w 2 zakończonych (2016-2018) projektach badawczych realizowanych 
na łączne zamówienie GDDKiA oraz NCBiR w ramach inicjatywy „Rozwój Innowacji 
Drogowych”.  W projektach tych pełniłem funkcję kierownika, reprezentującego Politechnikę 
Gdańską w konsorcjum naukowym. Tytuły niniejszych projektów to: „Asfalty drogowe i 
modyfikowane w polskich warunkach klimatycznych” [II.J.a.2] oraz „Wykorzystanie materiałów 
pochodzących z recyklingu” [II.J.a.3]. Jako współautor raportów ze zrealizowanych prac 
badawczych wskazałem na wysokie znaczenie zastosowanych lepiszczy asfaltowych w kontekście 
właściwości eksploatacyjnych mieszanek mineralno-asfaltowych w zakresie niskich i średnich 
temperatur oraz współtworzyłem nowe wymagania dla asfaltów drogowych. W projekcie 
dotyczącym recyklingu współtworzyłem trzy instrukcje związane z zastosowaniem granulatu 
asfaltowego w projektowaniu i produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych w technologii 
recyklingu na gorąco. 
 
Obecnie biorę udział (2018-2020) w krajowym projekcie badawczym TechmatStrateg, który 
realizowany jest na zamówienie NCBiR. Pełnię w nim rolę kierownika, reprezentującego partnera 
w konsorcjum naukowym, który odpowiedzialny jest za analizy materiałów i nawierzchni 
drogowych. Projekt ten nosi nazwę: „Bezpieczne, ekologiczne i poroelastyczne nawierzchnie 
drogowe” [II.J.a.1]. Współopracowuję projekty mieszanek poroelastycznych z 30% zawartością 
granulatu gumowego zamiast kruszywa mineralnego, przy wysokim udziale asfaltów 
wysokomodyfikowanych. Pełniłem również rolę kierownika konsorcjum naukowego w 
zakończonym (2016-2017) etapowym projekcie badawczym realizowanym na zlecenie firmy Lotos 
Asfalt sp. z o.o., który dotyczy nawierzchni długowiecznych z zastosowaniem asfaltów 
wysokomodyfikowanych [III.F.1]. 
Sumaryczna liczba głównych opracowań z zakresu osiągnięć projektowych, konstrukcyjnych i 
badawczych [B, F, J] po doktoracie wynosi 117, z czego w 37 pełniłem rolę kierownika. 
 

6. Informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej, odbytych stażach 
krajowych lub zagranicznych i działalności popularyzującej naukę 

Jako pracownik naukowo-dydaktyczny na wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska 
Politechniki Gdańskiej realizuję i realizowałem zajęcia dydaktyczne na I i II stopniu studiów 
stacjonarnych i niestacjonarnych oraz anglojęzycznych II stopnia: Diagnostyka Infrastruktury 
Transportu, Materiały Drogowe, Budowa Dróg i Autostrad, Technologia Robót Drogowych, 
Inżynieria Materiałów Drogowych, Transportation Engineering, (wykład w języku 
angielskim), Roboty Ziemne, Utrzymanie Dróg, Drogi i Ulice, Badania Ruchu w Transporcie, 
Konstrukcje Nawierzchni Lotniskowych, Seminarium Dyplomowe. Zakres godzin 
dydaktycznych przekracza wymagane pensum dydaktyczne, liczba wypromowanych 
dyplomantów inżynierskich i magisterskich sięga 142. Brałem udział w komisji opracowującej 
programy studiów (sylabusy, efekty kształcenia, pytania egzaminacyjne) oraz byłem 
opiekunem roku studentów Budownictwa. 
 
W dalszej części charakteryzuję wybrane informacje, które zebrałem w załączniku 4. Udzielałem 
się w 6 konferencjach krajowych i międzynarodowych [III.C1]-[III.C6] przy recenzowaniu 
referatów. Jestem członkiem rady naukowej branżowego czasopisma Nawierzchnie Asfaltowe. 
Uzyskałem 15 nagród i wyróżnień [II.K1]-[II.K12] oraz [III.D1]-[III.D3]. Jestem członkiem 6 
organizacjach naukowych, w tym 3 międzynarodowe [III.H1]-[III.H6]. Chciałbym wyróżnić mój 
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udział w zakresie popularyzacji nauki na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki 
Gdańskiej, głównie na Bałtyckim Festiwalu Nauki [III.I.2] oraz warsztatach i wykładach z zakresu 
drogownictwa [III.I.f-g]. Udzielam się także w innych pracach dla macierzystego wydziału i uczelni 
w zakresie dydaktyki oraz organizacji [III.Q]. 
 
W latach 2013-2015 i 2014-2016 sprawowałem opiekę naukową nad zakończonymi doktoratami 
na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej jako promotor pomocniczy 
[III.K.a]. Od 2018 roku uczestniczę w tej samej funkcji w pracach nad kolejnym doktoratem. 
Odbyłem cztery praktyki, staże w zakresie budownictwa drogowego [III.L1]-[III.L4]. Byłem 
członkiem dwóch zespołów eksperckich [N1]-[N2]. Udzielam się jako recenzent w czterech 
czasopismach z listy JCR, posiadających Impact Factor: Journal of Testing and Evaluation 
[III.P.a.1], Construction and Building Materials [III.P.a.2], Engineering Structures [III.P.a.3], Road 
Material and Pavement Design [III.P.a.4] oraz w innych nie posiadających Impact Factor: 
Drogownictwo, Roads and Bridges - Drogi i Mosty, Advance in Civil Engineering, International 
Journal of Pavement Research Technology, Journal of Traffic and Transportation Engineering 
(English Edition), International Journal of Technology, Archives of Civil Engineering, 
Transportation in Developing Economies. Ponadto jestem recenzentem w sześciu konferencjach 
międzynarodowych [III.P.b]. Do dnia dzisiejszego (październik 2018) zrecenzowałem 27 
artykułów w czasopismach (w tym 7 z listy JCR) i 26 artykułów na konferencje międzynarodowe. 
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7. Parametryczne podsumowanie dorobku naukowego 

Szczegółowy wykaz wszystkich opublikowanych prac naukowych i zawodowych 
przedstawiono w Załączniku 3 do niniejszego wniosku. W tabelach 1 i 2 przedstawiono 
podsumowanie mojego dorobku naukowo-badawczego, z podaniem liczby osiągnięć (tabela 1) 
oraz punktację za publikacje po uzyskaniu stopnia doktora wg listy Ministerstwa Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego (tabela 2). Sumaryczna liczba punktów za publikacje po uzyskaniu 
stopnia doktora, brana pod uwagę przy ocenie parametrycznej jednostki naukowej wg MNiSW, 
wynosi 543 (583)* pkt., natomiast po uwzględnieniu procentowego udziału wynosi 198 pkt. 
 
Tabela 1. Zestawienie osiągnięć naukowo-badawczych (wg załącznika 3 – stan na 11.11.2018) 

Rodzaj osiągnięcia 
Całkowita 

liczba 
osiągnięć 

Oznaczenie 
zgodne z 

Zał. 3 

Liczba 
osiągnięć po 
uzyskaniu 

stopnia 
doktora 

Monografia habilitacyjna 1 I.B 1 
Publikacje naukowe w czasopismach znajdujących się w bazie 
Journal Citation Reports (JCR) 

7 II.A 7 

Monografie i rozdziały w monografiach w języku polskim 6 II.E 6 
Monografie i rozdziały w monografiach w języku angielskim 5 II.E 5 
Publikacje naukowe w czasopismach z listy B MNiSW 31 II.E 28 
Pozostałe recenzowane publikacje naukowe w czasopismach lub 
materiałach konferencyjnych 

36 
 

II.E 15 

Sumaryczna liczba publikacji 85  61 
Publikacje naukowe w czasopismach międzynarodowych lub 
krajowych indeksowane w bazie Web of Science 

7 JCR+10 
(14)* 

 
7 JCR+10 

(14)* 
Publikacje naukowe w czasopismach międzynarodowych lub 
krajowych indeksowane w bazie Scopus 

14  14 

Referaty na konferencjach zagranicznych 13 II.L 11 
Referaty na konferencjach krajowych 24 II.L 13 
Sumaryczna liczba punktów MNiSW (wg listy w roku publikacji) 555(565)*  543(553)* 
Sumaryczny Impact Factor (zgodnie z rokiem opublikowania) 12,878 II.G 12,878 
Liczba cytowań publikacji wg bazy WoS 77 II.H 77 
Liczba cytowań publikacji wg bazy Scopus 88 II.H 88 
Liczba cytowań wg bazy Google Scholar 333 II.H - 
Indeks Hirscha według bazy WoS 6 II.I 6 
Indeks Hirscha według bazy Scopus 5 II.I 5 
Indeks Hirscha według bazy Google Scholar 10 II.I - 
Osiągnięcia projektowe, konstrukcyjne i technologiczne 11 II.B 8 
Udzielone patenty krajowe 0 II.C 0 
Zrealizowane prace badawcze, ekspertyzy lub inne opracowania na 
zamówienie: 

 
 

 

- w charakterze kierownika zespołu 37 II.J 37 

- w charakterze członka zespołu 167 II.J 80 

Udział w projektach badawczych krajowych:    
    - w charakterze kierownika 4 II.F 4 
    - w charakterze członka zespołu 21  9 

*- publikacje oczekują na umieszczenie w bazie WoS, wartości uwzględniają indeksację w bazie WoS 
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Tabela 2. Zestawienie punktacji czasopism wg listy MNiSW (po uzyskaniu stopnia doktora, stan na 
11.11.2018) 

Lp. Czasopismo 
Rok 

wydania 

Punktacja 
MNiSW  

w roku wydania 
1 IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering (WoS) 2018 15 
2 IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering (WoS) 2018 15 
3 IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering (WoS) 2018 0(15) 
4 Autostrady 2018 5 (2017) 
5 Materials  2018 35 (2017) 
6 MATEC Web of Conferences 2018 0(15) 
7 Rozdział w monografii 2018 5 
8 Rozdział w monografii 2018 5  
9 Autostrady 2017 5 

10 Procedia Engineering (WoS), Nr Vol. 172 2017 15 
11 Drogownictwo 2017 5 
12 IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering (WoS) 2017 15 
13 IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering (WoS) 2017 15 
14 MATEC Web of Conferences (Gambit – jako monografia) 2017 5(15) 
15 Drogi i Mosty 2017 11 
16 Construction and Building Materials 2017 40 
17 Drogownictwo 2017 5 
18 Road Materials and Pavement Design 2017 30 
19 Rozdział w monografii (BCRRA) 2017 5 
20 Transportation Research Procedia v.14 2016 15 
21 Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture 2016 9 
22 Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture 2016 9 
23 Rozdział w monografii (Rilem) 2016 5 
24 International Journal of Pavement Engineering 2016 25 
25 Transportation Research Procedia v.14 2016 15 
25 Journal of Performance of Constructed Facilities 2016 25 
26 Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture 2016 9 
27 Drogownictwo 2015 5 
28 Road Materials and Pavement Design 2015 25 
29 Drogownictwo 2015 5 
30 Drogownictwo 2015 5 
31 Drogownictwo 2015 5 
32 Conference proceedings (WoS) 2014 15 
33 Drogownictwo 2014 4 
34 Budownictwo i Architektura 2014 3 
35 Drogownictwo 2014 4 
37 Budownictwo i Architektura 2014 3 
38 Inżynieria Morska i Geotechnika 2014 3 
39 Logistyka 2014 10 
40 Rozdział w monografii (Geo-Hubei) 2014 5 
41 Rozdział w monografii (książka) 2014 5 
42 Rozdział w monografii (książka) 2014 5 
43 Rozdział w monografii (książka) 2014 5 
44 Rozdział w monografii (książka) 2014 5 
45 Rozdział w monografii (książka) 2014 5 
46 Drogownictwo 2012 5 
47 Drogownictwo 2012 5 
48 Drogownictwo 2011 5 
49 Drogownictwo 2011 5 
50 Rozdział w monografii (Tessaloniki) 2011 5 
51 Drogownictwo 2010 6 
52 Inżynieria Morska i Geotechnika 2010 6 
53 Autostrady 2010 6 
54 Road Materials and Pavement Design 2008 13 
55 Foundations of Civil and Environmental Engineering 2007 4 




