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1. Imię i Nazwisko 
Mikołaj Miśkiewicz 

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

• doktor nauk technicznych w zakresie budownictwa, Politechnika Gdańska, Wydział 
Inżynierii Lądowej i Środowiska, 2011, tytuł: „Nieliniowa analiza stanów 
przedawaryjnych konstrukcji prętowo – cięgnowych w ujęciu metody elementów 
skończonych”. Promotor: prof. dr hab. inż. Jacek Chróścielewski. Praca obroniona z 
wyróżnieniem; 

• magister inżynier, specjalizacja mosty, Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii 
Lądowej, 2003, tytuł: „Studium mostu łukowego nad rzeką Saale w Beesedau”. 
Promotor: prof. dr hab. inż. Kazimierz Wysiatycki. 

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych 
2015 – teraz Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Katedra 

Wytrzymałości Materiałów,. Adiunkt, kierownik zespołu mostów. 
2011 – 2015 Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Katedra 

Mechaniki Budowli i Mostów. Adiunkt. 
2007 – 2011 Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Katedra 

Mechaniki Budowli i Mostów. Asystent. 
2003 – 2007 Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej, Katedra Mostów. 

Asystent. 

4. Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o 
stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki 
(Dz. U. nr 65, poz. 595 ze zm.) 

4.1. Tytuł osiągnięcia naukowego 
Cykl publikacji:  

Diagnostyka konstrukcji inżynierskich, w szczególności mostowych, z 
wykorzystaniem innowacyjnych pomiarów in situ i zaawansowanych symulacji MES. 

4.2. Publikacje wchodzące w skład osiągnięcia naukowego 
1. Miśkiewicz M., Pyrzowski Ł., Wilde K., Chróścielewski J.: Numerical analysis and 

in situ tests of the Grot Rowecki Bridge in Warsaw. 3rd Polish Congress of 
Mechanics (PCM) / 21st International Conference on Computer Methods in 
Mechanics (CMM), pp. 405÷408, 2016. DOI:10.1201/b20057-87.  

Punktacja MNiSW: 15. Mój udział wynosi 50%. 
2. Miśkiewicz M., Pyrzowski Ł.: Load Tests of the Movable Footbridge over the Port 

Canal in Ustka. Proceedings 2017 Baltic Geodetic Congress (Geomatics), IEEE, 
pp. 242÷246, 2017. DOI: 10.1109/BGC.Geomatics.2017.7.  

Punktacja MNiSW: 15. Mój udział wynosi 60%. 
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3. Pyrzowski Ł., Miśkiewicz M., Chróścielewski J.: The effect of fishing basin 
construction on the behavior of a footbridge over the port channel. Polish Maritime 
Research. Vol. 24, nr. S1(93), pp. 182÷187, 2017. DOI:10.1515/pomr-2017-0037.  

Punktacja MNiSW: 20, IF2017=0,763 (IF5 lat=0,816). Mój udział wynosi 55%.  
4. Miśkiewicz M., Daszkiewicz K., Ferenc T., Witkowski W., Chróścielewski J.: 

Experimental tests and numerical simulations of full scale composite sandwich 
segment of a foot- and cycle- bridge. 3rd Polish Congress of Mechanics (PCM) / 
21st International Conference on Computer Methods in Mechanics (CMM), pp. 
401÷404, 2016.  

Punktacja MNiSW: 15. Mój udział wynosi 70%.  
5. Chróścielewski J., Miśkiewicz M., Pyrzowski Ł., Sobczyk B., Wilde K.: A novel 

sandwich footbridge. Practical application of laminated composites in bridge design 
and in situ measurements of static response. COMPOSITES PART B-
ENGINEERING. Vol. 126, pp. 153÷161, 2017. 
DOI:10.1016/j.compositesb.2017.06.009. 

Punktacja MNiSW: 45, IF2017=4,920 (IF5 lat=4,858). Mój udział wynosi 50%. 
6. Pyrzowski Ł., Miśkiewicz M., Chróścielewski J., Wilde K.: Load Testing of GFRP 

Composite U-Shape Footbridge. IOP Conf. Series: Materials Science and 
Engineering 245 032050, 2017. DOI:10.1088/1757-899X/245/3/032050. 

Punktacja MNiSW: 15. Mój udział wynosi 50%.  
7. Miśkiewicz M., Pyrzowski Ł., Chróścielewski J., Wilde K..: Structural Health 

Monitoring of Composite Shell Footbridge for its Design Validation. 2016 Baltic 
Geodetic Congress (Geomatics), IEEE, pp. 228÷233, 2016. 
DOI:10.1109/BGC.Geomatics.2016.48. 

Punktacja MNiSW: 15. Mój udział wynosi 50%.  
8. Miśkiewicz M., Sobczyk B., Pyrzowski Ł., Chróścielewski J., Wilde K.: Badania 

odbiorowe obiektu gruntowo-powłokowego rekordowej rozpiętości. Mosty, nr 1, 
s.48÷51, 2018.  

Punktacja MNiSW: 3. Mój udział wynosi 50%.  
9. Chróścielewski J., Miśkiewicz M., Pyrzowski Ł., Wilde K.: Assessment of tensile 

forces in Sopot Forest Opera membrane by in situ measurements and iterative 
numerical strategy for inverse problem. Shell Structures: Theory and Applications. 
Vol. 3, pp. 499÷502, 2014. DOI: 10.1201/b15684-125.  

Punktacja MNiSW: 15. Mój udział wynosi 50%.  
10. Wilde K., Miśkiewicz M., Chróścielewski J.: SHM System of the Roof Structure 

of Sports Arena “Olivia”. 9th International Workshop on Structural Health 
Monitoring (IWSHM). Vol. II, pp. 1745÷1752, 2013.  

Punktacja MNiSW: 15. Mój udział wynosi 80%.  
11. Miśkiewicz M., Meronk B., Brzozowski T., Wilde K.: Monitoring system of the 

road embankment. Baltic Journal of Road and Bridge Engineering. Vol. 12(4), 
pp. 218÷224, 2017. DOI:10.3846/bjrbe.2017.27. 

Punktacja MNiSW: 30, IF2017=0,622 (IF5 lat=0,598). Mój udział wynosi 80%.  
12. Miśkiewicz M., Pyrzowski Ł., Wilde K., Mitrosz O.: Technical monitoring system 

for a new part of Gdańsk Deepwater Container Terminal. Polish Maritime 
Research. Vol. 24, nr. S1(93), pp. 149÷155, 2017. DOI:10.1515/pomr-2017-0033. 

Punktacja MNiSW: 20, IF2017=0,763 (IF5 lat=0,816). Mój udział wynosi 55%.  
13. Miśkiewicz M., Mitrosz O., Brzozowski T.: Preliminary field tests and long-term 

monitoring as a method of design risk mitigation: a case study of Gdańsk deepwater 
container terminal. Polish Maritime Research. Vol. 24, nr. 3(95), pp. 106÷114, 
2017. DOI:10.1515/pomr-2017-0095 

Punktacja MNiSW: 20, IF2017=0,763 (IF5 lat=0,816). Mój udział wynosi 80%.   
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4.3. Omówienie celu naukowego prac i osiągniętych wyników wraz z omówieniem ich 
wykorzystania 

 
 Diagnostyka konstrukcji inżynierskich to obszar badawczy, który w ostatnim 
okresie rozwija się bardzo intensywnie i jest uprawiany w wielu ośrodkach naukowych 
krajowych i zagranicznych. Powodem wzrostu zainteresowania środowiska naukowego 
jest relatywnie duża liczba poważnych awarii istniejących i wznoszonych konstrukcji; 
zaawansowany wiek eksploatowanej infrastruktury technicznej oraz współczesne 
trendy w projektowaniu i tworzeniu nowoczesnych obiektów o coraz śmielszych 
formach geometrycznych z ekstremalnym wykorzystaniem parametrów 
wytrzymałościowych w tym mniej rozpoznanych materiałów i ich niestandardowych 
rozwiązaniach technicznych. Coraz większe znaczenie przykłada się do weryfikacji 
poprawności zachowania się konstrukcji w rzeczywistym otoczeniu jej pracy, poddanej 
rzeczywistym oddziaływaniom środowiskowym i eksploatacyjnym. Naukowcy 
i inżynierowie dążą do pogłębienia nie tylko teoretycznej, ale i empirycznej wiedzy 
o zachowaniu się obiektów, która decyduje o ich bezpiecznej, prawidłowej pracy 
i trwałości, a także możliwości recyklingu w kontekście zrównoważonego rozwoju. 
W znacznej większości typowych obiektów inżynierskich wystarczającymi 
narzędziami diagnostycznymi są stosowane od lat i dobrze rozpoznane standardowe 
metody pomiarowe oraz klasyczne liniowe analizy obliczeniowe. Tym niemniej, w 
przypadku niektórych konstrukcji, do właściwej oceny poprawności ich pracy, 
niezbędne jest zastosowanie unikalnych metod pomiarowych lub niestandardowych, 
zawansowanych nieliniowych modeli numerycznych i złożonych, wielopoziomowych 
technik prowadzenia obliczeń. Z tego względu celem podjętych prac było 
opracowanie metodyki badań diagnostycznych konstrukcji inżynierskich 
wykorzystujących pomiary in-situ wspierane zaawansowanymi symulacjami 
MES.  
 Na potrzeby wykonania szczegółowej analizy konstrukcji inżynierskich 
przedstawianych w ramach niniejszego osiągnięcia (mosty, dachy także układy wiotkie, 
posadowienie nasypu drogowego - geotechnika, konstrukcja hydrotechniczna), 
indywidualnie opracowywano autorskie programy badań diagnostycznych. Dobierając 
w programach tych konsystentną metodykę realizacji prac, w tym technologie 
pomiarowe w kontekście możliwości ich realizacji in-situ oraz stworzono 
uszczegółowione modele obliczeniowe obejmujące analizy na różnych poziomach, tj. 
ogólnym, wydzielonych segmentów, przekrojowym i lokalnym z uwzględnieniem 
oddziaływań środowiskowych i/lub eksploatacyjnych. Te analizy obliczeniowe w 
zależności od potrzeby pozyskania informacji o stanie technicznym konstrukcji, 
dotyczyły zagadnień statyki, stateczność i dynamiki, zarówno w zakresie liniowym jak 
i nieliniowym. Nieliniowość aplikowana była w sensie nieliniowości geometrycznej i 
materiałowej z uwzględnieniem zjawisk reologicznych, plastyczności, rozwoju 
zarysowań, ukierunkowane na newralgiczne strefy konstrukcji ujęte w procedurach 
diagnostycznych, czy aspektów technicznych realizacji efektów sprężania i procedur 
regulacji cięgnowych/membranowych układów podwieszających. 
 Na potrzeby przedstawienia celu naukowego badań i osiągniętych wyników wraz 
z omówieniem ich wykorzystania, spośród 65 artykułów opublikowanych po doktoracie 
wybrano 13 prac. W moim przekonaniu prace te są reprezentatywne dla 
rozwiązywanych problemów naukowych i technologicznych. Artykuły podzielono na 
3 grupy w zależności od rodzaju badanej konstrukcji. Pierwsza z nich dotyczy obiektów 
mostowych, druga dachów w tym układów cięgnowo-membranowych, trzecia 
konstrukcji geotechnicznych i hydrotechnicznych. Pewnego rodzaju podsumowaniem 
osiągniętego celu naukowego podejmowanych prac stanowi artykuł [Z4.I.B.13] 
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dotyczący możliwości ograniczenia ryzyka budowlanych prac projektowych 
i wykonawczych poprzez wykonywanie dedykowanych testów odbiorowych oraz 
analizy danych z zainstalowanych systemów monitoringu technicznego. 
 

Obiekty mostowe 
 

Most Grota-Roweckiego w ciągu drogi S8 nad rzeką Wisła w Warszawie 
 Spośród zrealizowanych badań w ramach tzw. próbnego obciążenia 302 obiektów 
mostowych, zagadnieniem, które wymagało szczegółowego, naukowego podejścia 
analitycznego i badawczego był ocena poprawnej pracy żeber pomostu i węzłów 
podporowych konstrukcji mostu Grota-Roweckiego w ciągu drogi S8 nad rzeką Wisła 
w Warszawie. Obiekt ten, o rozpiętościach teoretycznych przęseł każdej z dwóch 
konstrukcji go tworzących, Lt = 75 + 3×90 + 2×120 + 60 m, był modernizowany w 
latach 2013÷2015. Przebudowa polegała na: 

• poszerzeniu jezdni w celu zwiększenia liczby pasów ruchu z 8 do 10 
(z 18,5 + 18,5 na 23,1 + 23,9 [m]) oraz wykonania chodników (2×2,5 m), 

• dostosowaniu konstrukcji do zwiększonych obciążeń (wg normy  
PN-85/S-10030: ustrój niosący i podpory klasa B, pomost ortotropowy 
klasa A + Stanag 150). 

W celu spełnienia wymagań Projektant zadecydował o sprężeniu konstrukcji kablami 
zewnętrznymi; odcięciu fragmentów istniejących wsporników i zastąpieniu ich nowymi 
o większej szerokości podpartymi zastrzałami z ukośnych dźwigarów kratowych 
(rys. 4.1). 
 

 
Rys. 4.1. Przekrój poprzeczny mostu północnego im. Grota- Roweckiego w Warszawie po modernizacji 

Zaproponowany program badawczy składał się z analiz numerycznych z 
wykorzystaniem modelu globalnego i szczegółowych, nieliniowych modeli 
wycinkowych oraz pomiarów in-situ [Z4.I.B.1]. Zagadnieniem, które wymagało 
opracowania autorskiego podejścia, było odzwierciedlenie pracy modeli detali mostu 
(rys. 4.2) w taki sposób, żeby ich warunki brzegowe odzwierciedlały globalne 
zachowanie całej konstrukcji. 
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Rys. 4.2. Wizualizacja wybranego modelu lokalnego mostu północnego  

im. Grota- Roweckiego w Warszawie 

W celu weryfikacji przyjętych założeń sformułowania modelu sekcyjnego fragmentu 
mostu opracowano i przeprowadzono szereg testów przy różnych (także wirtualnych) 
stanach obciążenia obiektu. Celem tych testów było potwierdzenie zgodność pomiędzy 
mierzalnymi zmiennymi z modelu globalnego i sekcji lokalnych w zakresie deformacji 
względnych, przekrojowych sił wewnętrznych oraz lokalnych naprężeń w punktach 
kontrolnych płyty górnej i dołu przekroju poprzecznego wzdłuż osi mostu. Stworzony 
model obliczeniowy ukierunkowany na analizę zjawisk lokalnych o dużym stopniu 
szczegółowości, poza wspomnianymi warunkami zgodności z opisem globalnym 
(całego obiektu) musiał ponadto spełnić globalne równania równowagi wynikające 
z zasady zachowania mechaniki. Uzyskane wyniki wskazały na korzystną redystrybucję 
naprężeń w płycie pomostu i tym samym na znaczny spadek wytężenia żeber opisanego 
naprężeniami zastępczymi wg hipotezy Hubera-Misesa-Hencky’ego (HMH), względem 
wyników otrzymanych w modelu globalnym. Zastosowany algorytm umożliwił 
zwiększenie precyzji opisu detalu pomostu w lokalnym modelu MES i tym samym 
dokładniejsze zobrazowanie pracy żeber (rys. 4.3). Ponadto symulacje w zakresie 
dynamicznym od przejeżdżającego pojazdu potwierdziły niewielki wpływ oddziaływań 
dynamicznych na lokalne parametry pracy. Na tej podstawie została podjęta kluczowa 
decyzja o braku konieczności wzmacniania żeber pomostu w ramach prowadzonej 
modernizacji. 

 

 
Rys. 4.3. Mapy ekstremalnych naprężeń HMH w płycie pomostu i żebrach na podstawie sekcyjnego 

modelu lokalnego mostu im. Grota- Roweckiego w Warszawie 

Poprawność przeprowadzonych symulacji MES, spełniających formalne warunki 
zbieżności podziału tej metody, potwierdzono także poprzez zlokalizowane badania in-
situ z wykorzystaniem dedykowanego tej ocenie układu ekstensometrów strunowych 
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(rys. 4.4). Zastosowanie kilkunastu tego rodzaju czujników, z uwagi na szybki 
i nieinwazyjny sposób ich montażu, w odróżnieniu od tensometrów elektrooporowych, 
zyskał uznanie inspektorów nadzoru oraz akceptację wykonawcy i umożliwił 
szczegółową analizę detali mostu. 
 

  
Rys. 4.4. Most im. Grota- Roweckiego w Warszawie; punkty pomiaru odkształceń ekstensometrami 
strunowymi w obrębie węzła dźwigara kratowego (z lewej), wykres zmiany naprężeń i temperatury 

w punkcie zlokalizowanym na żebrze pomostu (po prawej) 

Osiągnięciem uniwersalnym opracowanym w tym przykładzie diagnostyki stalowego 
obiektu mostowego są technologie tworzenia szczegółowych modeli wycinkowych, 
z rygorystycznym spełnieniem warunków kompatybilności z modelem globalnym oraz 
stworzenie procedur ich weryfikacja z wykorzystaniem wykonanego systemu 
pomiarowego bazującego na układzie ekstensometrów strunowych umożliwiających 
precyzyjny i relatywnie tani pomiar odkształceń. 
 
Kładka nad kanałem portowym w Ustce 
 Inny przykład aplikacji niestandardowego wykorzystania analiz obliczeniowych i 
technologii pomiarowych na potrzeby diagnostyki mostów miał miejsce podczas tzw. 
próbnego obciążenia [Z4.I.B.2] i prac eksperckich [Z4.I.B.3] dotyczących ruchomej 
kładki nad kanałem portowym w Ustce. Jest to nietypowa konstrukcja podwieszona 
(Lt = 53,2 m), w której pionowa oś obrotu przęsła przechodzi przez łożysko obrotowe 
pomostu i wspornik na nieruchomym pylonie, do którego przymocowane są liny 
podwieszające pomost (rys. 4.5). Zasadniczy stan wytężenia linowego układu 
podwieszenia przypada na fazy zamykania i otwierania mostu w trakcie 
przemieszczania przęsła. 
 

  
Rys. 4.5. Kładka dla pieszych nad kanałem portowym w Ustce;  w trakcie próbnego obciążenia 

(z lewej), wizualizacja modelu obliczeniowego (po prawej) 

Obiekt ten po pozytywnym przejściu testów podczas próbnego obciążenia w 2013, a 
potem prawie 2 latach bezawaryjnej pracy uległ awarii. W lipcu 2015 roku 
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zaobserwowano niepokojące zachowanie obiektu związane z nadmiernymi drganiami 
cięgien podwieszających pomost i towarzyszące temu efekty akustyczne. Wstępne 
analizy geotechniczne wskazały na możliwy niekorzystny wpływ prowadzonych obok 
robót budowlanych, związanych z realizacją bezpośrednio sąsiadujących inwestycji, tj. 
budowy basenu rybackiego i ciągów komunikacyjnych, na posadowienie fundamentów 
odciągów kładki. Od momentu stwierdzenia problemu związanego z eksploatacją 
kładki, rozpoczęto jej monitoring geodezyjny. Na podstawie danych z próbnego 
obciążenia, monitoringu oraz wyników pomiaru sił w cięgnach, przeprowadzono szereg 
symulacji numerycznych w formalizmie metody elementów skończonych z 
wykorzystaniem zwalidowanego modelu obliczeniowego (rys. 4.4). Do walidacji (ang. 
Model Updating) wykorzystano zarówno wyniki pomiarów globalnych 
(przemieszczenia, przyspieszenia) jak i lokalnych (odkształcenia, siły w linach). 
Wykorzystane w walidacji, a zastosowane podczas próbnego obciążenia mierniki 16 
punktów pomiaru przemieszczeń, 26 punktów pomiaru odkształceń (naprężeń) 
z wykorzystaniem ekstensometrów strunowych (pomost - 22 punkty, liny - 4 punkty), 
25 punktów pomiaru przyspieszeń oraz pomiary sił w linach wykonane metodą 
wibracyjną; po wystąpieniu awarii umożliwiły wierne odzwierciedlenie pracy 
konstrukcji w modelu obliczeniowym. Ostatecznie po awarii sprawdzano ekstremalne 
wytężenie elementów kładki oraz jej charakterystyki dynamiczne. Na podstawie 
wyników symulacji stwierdzono, że pomimo zauważonych nieprawidłowości w 
zachowaniu dynamicznym obiektu, stan wytężenia poszczególnych jego elementów, 
wyrażony poprzez naprężenia zastępcze wg hipotezy Hubera-Misesa-Hencky’ego 
(HMH), jest po stronie bezpiecznej. Jednakże stwierdzono wystąpienie redystrybucji sił 
wewnętrznych i zmianę układu sił w linach podwieszających pomost. Ostatecznie, jako 
przyczynę niepokojącego zachowania obiektu w trakcie eksploatacji wskazano 
występowanie rezonansu wewnętrznego pomiędzy całą konstrukcją i wybranymi 
cięgnami w zakresie wartości około 1 Hz. Co istotne, zauważone w 2015 r. niepokojące 
zachowanie się obiektu nie miało wcześniej miejsca. Stąd na podstawie wyników 
monitoringu geodezyjnego, które wykazało fakt wysuwania się pionowego jednego 
z fundamentów odciągów sformułowano następujący problem typu odwrotnego: jakie 
całkowite wysuniecie się fundamentu spowoduje obecny, istniejący układ sił 
w elementach konstrukcyjnych kładki. Rozwiązanie zagadnienia typu odwrotnego, 
wykonano poprzez analizę parametryczną na podstawie jednego parametru sterującego 
(reprezentującego przemieszczenie pionowe jednego z fundamentów odciągów), aby 
wykazać, czy możliwa jest pomierzona zmiana sił w linach podwieszających pomost. 
Za reprezentatywne do definicji problemu wytypowano następujące parametry 
kontrolne: siłę w odciągu prawym, siłę w najdłuższym cięgnie podwieszenia pomostu 
oraz przemieszczenie pylonu. Podczas monitoringu geodezyjnego, niestety 
prowadzonego z opóźnieniem, dopiero po wystąpieniu awarii, zarejestrowano przyrost 
wysunięcia pionowego podpory o 6 mm. Jednakże, jak wskazały wyniki symulacji, 
rzeczywista wartość może być rzędu 19 mm, gdyż dla tej wartości obliczone parametry 
kontrolne osiągają wielkości odpowiadające pomiarom in situ (rys. 4.6). Należy 
również zaznaczyć, że w rzeczywistości newralgiczny fundament mógł przemieścić się 
w niekontrolowany sposób również w poziomie, co, jak wynika z prostego rachunku 
wektorowego, ma również wpływ na zakumulowaną wielkość, a więc na uzyskane 
rezultaty. 
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Rys. 4.6. Kładka w Ustce. Zmiany parametrów kontrolnych: siła w odciągu prawym (OP), siła w najdłuższym 

cięgnie z prawej (P5), przemieszczenie poziome pylonu (Ux) w funkcji wartości wysunięcia fundamentu 
odciągu prawego 

 Przeprowadzone symulacje wskazują, że niekontrolowane wysunięcia 
fundamentów odciągów, powstałe prawdopodobnie na skutek wwibrowywania ścianek 
szczelnych w odległości zaledwie kilku metrów od fundamentów kładki, mogą być 
przyczyną zmian rozkładu sił w linach i jednocześnie powodem powstawania 
niekontrolowanych, nadmiernych drgań elementów podwieszenia.  
 Opracowany algorytm rozwiązania problemu typu odwrotnego z wykorzystaniem 
serii symulacji jednoparametrowej umożliwił teoretyczną ocenę wpływu parametru 
przemieszczenia fundamentu na pracę całego układu.  
 
Kładka kompozytowa FOBRIDGE 
 Istotnym z punktu widzenia aplikacji metod diagnostycznych wspieranych przez 
symulacje MES były prace prowadzone w ramach grantu badawczego o akronimie 
FOBRIDGE współfinansowanym przez NCBiR. Dotyczył on zaprojektowania, 
wykonania oraz wszechstronnego przetestowania kompozytowego przęsła mostu dla 
pieszych (rys. 4.7). Ta innowacyjna na skalę światową powłokowa konstrukcja typu 
sandwicz (okładziny z żywicy zbrojonej włóknem szklanym i rdzeń z pianki PET) 
o przekroju poprzecznym w formie litery U, została zaprojektowana w taki sposób, aby 
można ją było całą wykonać w technologii infuzji w jednym cyklu produkcyjnym, bez 
potrzeby użycia innych ciał typu złącza, bariery, kleje itp. 
 

 
Rys. 4.7. Projekt FOBRIDGE. Obiekt badawczy na terenie kampusu Politechniki Gdańskiej 

W realizacji projektu przewidziano przeprowadzenie szeregu badań numerycznych 
i eksperymentalnych (rys. 4.8). Wykonano testy identyfikacyjne laminatu zbrojonego 
włóknem szklanym i rdzenia z pianki PET, walidacyjne w skali półtechnicznej (belki 
z materiału warstwowego typu sandwicz), walidacyjne i technologiczne w skali 
technicznej (segment długości 3 m) [Z4.I.B.4] oraz badania typu odbiorowego na 
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pełnowymiarowym obiekcie badawczym (przęsło o Lt = 14 m) [Z4.I.B.5, Z4.I.B.6] jak 
i monitoringu technicznego [Z4.I.B.7]. Wszystkie wyniki pomiarów uzyskane 
z kolejnych etapów badań podczas sekwencji testów wykorzystywano do walidacji 
modeli obliczeniowych tworzonych w formalizmie MES. Zestawy systemów 
pomiarowych dobierano w taki sposób, aby przy każdej kolejnej fazie badań 
dysponować jak najwierniejszym obrazem matematycznym rzeczywistej konstrukcji 
(walidacja iteracyjna). 
 

 
Rys. 4.8. Projekt FOBRIDGE. Etapy prac badawczych, wizualizacje wykorzystywanych modeli MES 

 W ramach zestawu testów 3 metrowego segmentu nazwanego walidacyjnym 
[Z4.I.B.4] przeprowadzono pomiary z wykorzystaniem 60 tensometrów 
elektrooporowych, 17 czujników indukcyjnych, 32 punktów pomiaru przyspieszeń i 
4 punktów pomiaru emisji akustycznej. Przykładowe zarejestrowane podczas jednego z 
testów wyniki przemieszczeń i odkształceń układu oraz ich porównanie z wartościami 
teoretycznymi zwalidowanego modelu MES przedstawiono na rys. 4.9. W tym teście 
segment był obciążano centralnie w sposób skoncentrowany na powierzchni 
200×200 mm siłą do wartości 50 kN, a więc zdecydowanie powyżej normowego 
obciążenia eksploatacyjnego od tłumu 5 kN/m2, czy też czterokołowego tzw. 
europejskiego pojazdu serwisowego o całkowitym ciężarze 120 kN. Ostatecznie po 
zakończeniu tego etapu badań segment pocięto na różne ciała próbne, które między 
innymi poddano szczegółowym oględzinom w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń 
wewnętrznych (delaminacji, powiązań strukturalnych, nie dosyceń żywicą, uszkodzeń 
pianki rdzenia). 

 

  
Rys. 4.9. Projekt FOBRIDGE. Wyniki pomiarów zarejestrowane podczas testów segmentu walidacyjnego i ich 

porównanie z wynikami symulacji numerycznych 

 Wyniki uzyskane w ramach badań obiektu walidacyjnego umożliwiły 
przeprowadzenie testów technologii wytwarzania oraz testów technik pomiarowych. 
Badania te pozwoliły na aktualizację opracowanych modeli obliczeniowych w 
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formalizmie MES (ESL, 3D, podejście hybrydowe) oraz ostateczne na ich podstawie 
zaprojektowanie i wykonanie docelowego przęsła mostu (rys. 4.10). Docelowe przęsło 
poddano wszechstronnym badaniom eksperymentalnym zarówno krótko [Z4.I.B.5, 
Z4.I.B.6] jak i długoterminowym [Z4.I.B.7].  

 

  
Rys. 4.10. Projekt FOBRIDGE. Przęsło podczas próbnego obciążenia płytami o masie 20 t stanowiącymi około 
120% schematu obciążenia ruchomego, na który zaprojektowano obiekt (lewa), część z punktów pomiarowych 

(prawa) 

 
 Obok standardowych metod pomiarowych (tensometry, czujniki indukcyjne, 
niwelacja precyzyjna, pomiary tachimetryczne) wykorzystywano również metody 
wcześniej niestosowane lub rzadko stosowane w budownictwie w Polsce. Do pomiaru 
odkształceń z uwagi na strukturę materiału zastosowano wtopione czujniki 
światłowodowe FBG (Fiber Bragg Grating), deformację konstrukcji obrazowano za 
pomocą skanowania laserowego TLS (Terrestrial Laser Scanning) [Z4.II.A.3]. Ponadto 
na potrzeby długo terminowego monitorowania zachowania konstrukcji użyto 
ekstensometrów strunowych. Wszystkie wykorzystane metody pomiarowe umożliwiły 
pozyskanie nowej wiedzy w zakresie pracy konstrukcji mostowej w formie strukturalnej 
powłokowej kompozytowej o przekroju przekładkowym (sandwicz). Testy 
krótkoterminowe (cykliczne) wykonano trzykrotnie w różnych porach roku przy tych 
samych schematach obciążenia. Wyniki tych testów potwierdziły, że w całym okresie 
badawczym obiekt pracował w zakresie sprężystym, a właściwości materiału nie uległy 
zmianie pomijając wpływ sezonowych różnic temperatury na wahania wartości 
modułów sprężystości laminatów żywicznych (rys. 4.11). Przeprowadzone badania 
wskazały na kilkunastoprocentową lepszą ogólną odpowiedź dźwigara, niż ta określona 
na podstawie przyjętego modelu obliczeniowego konstrukcji. Należy zaznaczyć, że w 
modelu obliczeniowym, z założenia nie brano pod uwagę dodatkowej wytrzymałości 
wynikającej z nośności warstw technologicznych, ochrony UV i antyuderzeniowej oraz 
nieregularnej warstw żywicy wchłoniętej w część otwartych w tracie zabiegów 
mechanicznych porów (komórek) na powierzchni kontaktowej pianki rdzenia z 
laminatem okładek. 
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Rys. 4.11. Projekt FOBRIDGE. Wyniki badań podczas próbnego obciążenia i ich porównanie z wartościami 

teoretycznymi; przemieszczenia w środku rozpiętości pomostu (lewa),  
odkształcenia w środku rozpiętości pod ścianą przekroju U (prawa) 

 Na obiekcie docelowym zamontowano nowoczesny system monitoringu, który 
w głównej części bazował na autorskich sześciokanałowych czujnikach do pomiaru 
drgań. Czujniki te charakteryzują zintegrowane ze sobą trzy kanały do pomiaru 
kierunkowych przyspieszeń i trzy kanały do pomiaru składowych wektora prędkości 
obrotowej. Łącznie do ciągłego monitoringu kładki w okresie jej badań na terenie 
kampusu Politechniki Gdańskiej wykorzystano: 

• 15 punktów pomiaru odkształceń, tj. 3 czujniki światłowodowe przewidzianych, 
jako stałe wyposażeniem monitorujące obiektów kompozytowych w trakcie 
okresu ich eksploatacji, tzw. życia obiektu, oraz przewidzianych do demontażu 
12 ekstensometrów strunowych, 

• 18 punktów do pomiaru przyspieszeń,  
• 18 punktów pomiaru prędkości obrotowej, 
• 16 punktów pomiaru temperatury konstrukcji. 

 Parametry monitorowane w trybie ciągłym dodatkowo sprawdzano przez 
periodyczną kontrolę geodezyjną w 14 punktach pomiaru przemieszczeń. Badania te nie 
wykazały występowania efektu pełzania kompozytu warstwowego wzmocnionego 
ciągłymi włóknami szklanymi (w ilości ~60% masy laminatu), pod wpływem obciążeń 
stałych i trzykrotnie powtórzonych obciążeniach próbnych o charakterze użytkowym. 
Zarejestrowane zmiany przemieszczeń punktów charakterystycznych (rys. 4.12) 
korelowały z oddziaływaniem środowiskowym, a mającym nieznaczny, okresowy 
wpływ na charakterystyki materiałowe, które to wcześniej oznaczono 
w identyfikacyjnych testach laboratoryjnych. 
 

 
Rys. 4.12. Projekt FOBRIDGE. Wyniki okresowych pomiarów przemieszczeń wzdłuż kładki wykonywanych 

podczas ciągłego monitoringu przęsła kładki obciążonej ciężarem własnym 

 Badania pełzania pełnogabarytowego obiektu rozszerzono o 2,5 miesięczny test 
pod stałym obciążeniem 14 t (tj. 89% maksymalnego obciążenia użytkowego, na które 
zaprojektowano kładkę). Również te testy nie wykazały obserwowalnego efektu 
reologicznego w autorsko zaprojektowanym kompozycie przekładkowym (sandwicz). 
Jak wskazują między innymi wykresy z rys. 4.13, po usunięciu balastu 14 t przęsło w 
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sposób sprężysty powróciło do pierwotnej geometrii. Należy zwrócić uwagę, że lokalne 
wyniki pomiaru odkształceń i temperatury potwierdziły wpływ zarówno dobowych jak 
i okresowych zmian temperatury na stan odkształceń kompozytu, z którego wykonano 
kładkę. 
 

 
Rys. 4.13. Projekt FOBRIDGE. Wyniki pomiarów zmian odkształceń (lewa) i temperatury (prawa) ze środka 
rozpiętości przęsła prowadzone w okresu ciągłego monitorowania od 15 maja 2015r. do 14 styczna 2016r. Na 
wykresie odkształceń widoczne są efekty realizacji incydentalnych i długoterminowych badan statyczne oraz 

wpływ dobowych i sezonowych zmian temperatury. Na wykresie temperatury widoczne są dobowe i sezonowe 
jej zmiany  

 
 Zastosowana metodyka pomiarowa na każdym etapie projektu dostarczała cennych 
informacji wykorzystanych do walidacji stworzonych modeli obliczeniowych. 
W wyniku realizacji projektu opracowano uniwersalne algorytmy obliczania, 
projektowania i wytwarzania, które mogą mieć zastosowanie do budowy lekkich 
kompozytowych mostów dla pieszych w technologii jednoelementowej z grubo 
rdzeniowym przekrojem przekładkowym (sandwicz). Pozyskana wiedza stanowi cenny 
i dostrzeżony przez międzynarodowe środowisko wkład w rozwój obiektów mostowych 
wykonanych z materiałów kompozytowych. Wytworzone przęsło, z uwagi na 
zakładany po uprzemysłowieniu zaledwie kilkudniowy proces produkcji, 
bezobsługowość produktu oraz konkurencyjną cenę analizowaną w okresie tzw. życia 
obiektu (ang. Life Cycle Analysis) w odniesieniu do przęseł z materiałów tradycyjnych 
(stal, beton, drewno), jest innowacją na skalę światową. Zrealizowany projekt, po jego 
zakończeniu, został wysoko oceniony przez jednostkę współfinansującą (NCBiR). 
Przęsło pierwotnie wytworzone, jako obiekt badawczy w wyniku pracy naukowo-
badawczej, ostatecznie już na prawach przeprawy mostowej został wbudowany 
i wykorzystany do przeprowadzenia ruchu pieszo-rowerowego nad kanałem Raduni 
w Pruszczu Gdańskim. Proces produkcji przęsła w roku 2018 uzyskał ochronę 
patentową. 
 
Obiekt mostowy gruntowo-powłokowy z blachy falistej 
 Interdyscyplinarne i kompleksowe badania diagnostyczne mostów zaproponowano 
podczas badań odbiorowych obiektu gruntowo-powłokowego z blachy falistej, o 
rekordowej na skalę europejską rozpiętości wynoszącej 25,74 m. W wyniku realizacji 
autorskiej koncepcji, zarówno obliczeń jak i technologii diagnostycznych obiektu tego 
typu, otrzymano kompleksową informację o pracy wiaduktu [Z4.I.B.8].  
 Symulacje obliczeniowe zachowania się konstrukcji przeprowadzono w zakresie 
statyki nieliniowej oraz liniowej dynamiki, tworząc w środowisku MES zaawansowane 
modele obliczeniowe. Do opisu ośrodka gruntowego użyto bryłowych elementów 
skończonych pierwszego rzędu z liniowymi funkcjami kształtu i wbudowanymi 
technikami eliminacji tzw. blokady rozwiązania przy pełnym całkowaniu zależności 
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elementowych. Do modelowania skorupy walcowej w formie łuku z blachy falistej 
wykorzystano powłokowe elementy skończone, liniowe, klasy C0 ze sformułowaniem 
zabezpieczającym przed efektem blokady rozwiązania. W środkowej części konstrukcji, 
a dokładniej w obszarze gdzie zaplanowano pomiary in situ, blachę falistą modelowano 
z uwzględnieniem jej rzeczywistej geometrii, zaś poza tym obszarem, tj. w kierunku 
brzegu obiektu parametry blachy falistej sprowadzono do powłoki technicznie 
ortotropowej o zastępczej stałej grubości (rys. 4.14). 

 

 
Rys. 4.14. Wiadukt gruntowo-powłokowy. Wizualizacja modelu MES konstrukcji 

 Badania in-situ prowadzono z wykorzystaniem kilku metod pomiarowych, tj. 
stosując czujniki indukcyjne, tachimetr optyczny, skanowanie laserowe oraz prowadząc 
eksperymentalną analizę modalną. Do zobrazowania szczegółowej deformacji 
konstrukcji podczas badań, na każdym z kierunków deformacji przestrzennej 
wykorzystano wyniki skanowania laserowego, podczas którego całą konstrukcję 
podzielono na siatkę 2×2 mm (rys. 4.15). Dokładność wyników mapowania laserowego 
została znacząco zwiększona, poprzez jego wektoryzację, a następnie po identyfikacji 
znaczników względną kalibrację z równoległą weryfikację przemieszczeń uzyskanych 
na podstawie prowadzonych równoległych precyzyjnych pomiarów tachimetrycznych 
(14 punktów) i indukcyjnych (8 punktów). Stworzona autorska procedura pomiarowa 
umożliwiła podniesienie dokładności wyników skanowania laserowego od 
bezwzględnej nominalnej ~2 mm/10 m do poziomu 0,3 mm względem osi poziomych X 
oraz Y i 0,01 mm względem osi pionowej Z.  
 

   
Rys. 4.15. Wiadukt gruntowo-powłokowy. Chmura punktów zarejestrowana podczas jednego z ustawień 
obciążenia próbnego (lewa) oraz wykresy deformacji jednego z przekrojów podczas realizacji 6 ustawień 

statycznych obciążenia próbnego (prawa) 

 Opracowana autorska procedura i algorytm podniesienia dokładności skanowania 
laserowego obiektu z wykorzystaniem precyzyjnych pomiarów znaczników 
referencyjnych stanowi znaczący postęp w możliwości wiarygodnej i akceptowalnej 
technicznie aplikacji tego urządzenia do diagnostyki konstrukcji inżynierskich. 
Stworzony pełny obraz przestrzennej deformacji płaszcza z blachy falistej (rys. 4.13), 
o wymiarach około 100×26 [m] w rzucie, przy uzyskanym poziomie dokładności 
pomiaru (X, Y ~0,3 mm; Z ~0,01 mm; z gęstością siatki pomiarowej 2×2 [mm]) można 
uznać za unikatowe osiągnięcie naukowo-badawcze. Obraz ten spełnia warunki stanu 
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referencyjnego w przypadku monitorowania i ewentualnej diagnostyki okresowej 
konstrukcji w czasie całego tzw. życia obiektu. 

 
Dachy 
 

Opera Leśna w Sopocie 
 Skaner laserowy został również z powodzeniem wykorzystany podczas diagnostyki 
dachu Opery Leśnej w Sopocie [Z4.I.B.9]. Tu jednak, z uwagi na znaczne deformacje 
badanej membrany (dochodzącej lokalnie do kilkunastu centymetrów), było możliwe 
bezpośrednie zastosowanie mapowania laserowego bez stosowania specjalnych 
algorytmów podnoszących dokładność pomiaru. Jednak nowym problemem do 
rozwiązania, z punktu widzenia prowadzonych prac badawczych, było określenie 
rzeczywistego stanu napięcia membrany w tym eliminacji obszarów ewentualnego jej 
sfalowania (marszczenia się) w trakcie eksploatacji. 
 

 
Rys. 4.16. Dach Opery Leśnej w Sopocie. Widok konstrukcji (lewa), zarejestrowana podczas skanowania 

laserowego chmura punktów przedstawiająca geometrię konstrukcji (prawa) 

 W analizie tego silnie nieliniowego zagadnienia podjęto decyzję o zastosowaniu 
podejścia typu problem odwrotny. Zaproponowane badania zakładały wykonanie 
próbnego obciążenia dachu i pomiarze przestrzennej deformacji membrany przy użyciu 
skanera laserowego (rys. 4.16). Tak pozyskane dane stanowiły pakiet wejściowy do 
rozwiązania problemu odwrotnego realizowanego w środowisku MES. Po spełnieniu 
kryterium zbieżności podziału, w docelowej dyskretyzacji odtworzono formę 
modelowanej geometrii membrany analogiczną do pomierzonej (rys. 4.17).  

 

 
Rys. 4.17. Dach Opery Leśnej w Sopocie. Zastosowany podział analizowanych paneli na powłokowe elementy 

skończone (lewa), oznaczenie analizowanych paneli na rzucie obiektu (środek),  
schematy ustawień obciążenia próbnego podczas badań (prawa) 

W obliczeniach wykorzystano zidentyfikowane wcześniej charakterystyki materiału 
membrany i dane zespołu balastowego. Ostatecznie opracowany autorski algorytm 
zaimplementowany do programu komputerowego MES, który wyznaczał napięcie 
membrany w kierunku wątku i osnowy w taki sposób, aby docelowa obliczona postać 
deformacji była zgodna z tą zidentyfikowaną podczas badań in-situ (rys. 4.18). 
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Rys. 4.18. Dach Opery Leśnej w Sopocie. Pracownicy, jako zlokalizowany balast próbny (lewa), pomierzona 

i obliczona deformacja panelu 4 w wyniku takowego obciążenia (prawa) 

 Wyniki z rozwiązania problemu odwrotnego potwierdziły zgodne z projektem 
wartości napięcia membrany dachu w kierunku wątku i osnowy. Niezależnie, wyniki te 
zweryfikował producent tkaniny na dach, przy pomocy testów w wybranych obszarach 
dachu urządzeniem MSM II BLUM, dedykowanym do specjalistycznych badań 
lokalnych napięć membran. Należy podkreślić, iż w stosunku do badań urządzeniem 
MSM II BLUM, opracowana na potrzeby diagnostyki dachu nad Operą Leśną 
w Sopocie podejście, ma bardziej uniwersalny charakter dostarczając kompleksowej 
informacji o stanie napięcia całej membrany. Ponadto należy podkreślić fakt, że w celu 
prowadzenia nieliniowych analiz membran dachu stworzono autorski program w 
formalizmie MES z aplikacją przyrostowego-iteracyjno algorytmu Newtona-Raphsona. 
Ten kompaktowy program w stosunkowo krótkim czasie w porównaniu do systemów 
komercyjnych, był w stanie w sposób zautomatyzowany przeliczyć, w ramach 
odpowiedniego algorytmu przeszukiwań, znaczną liczbę różnych nieliniowych 
wariantów napięcia powłoki w celu wyznaczenia tej, dla której obraz deformacji był 
zgodny z pomiarem in-situ. 
 

Hala Olivia w Gdańsku 
 W diagnostyce dachu nad Operą Leśną wykorzystano doświadczenia zdobyte 
podczas projektowania, tworzenia i eksploatacji systemu monitoringu dachu Hali Olivia 
w Gdańsku [Z4.I.B.10]. W ramach realizacji tych badań zaproponowano wykorzystanie 
próbnego obciążenia dachu, na potrzeby walidacji dedykowanemu temu zagadnieniu, 
autorskiego modułu analizy nieliniowej konstrukcji, opracowanego w formalizmie 
MES. Moduł ten stanowił jeden z elementów obszernego systemu monitoringu dachu 
(rys. 4.19). Jego zadaniem było na podstawie danych z czujników pomiarowych, 
prowadzenie w trybie ciągłym nieliniowych symulacji obliczeniowych, których wyniki 
stanowiły potwierdzenie poziomu bezpieczeństwa w odniesieniu do każdego punktu 
konstrukcji.  
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Rys. 4.19. Dach Hali Olivia w Gdańsku. Schemat lokalizacji punktów pomiarowych (lewa), schemat działania 

systemu monitoringu technicznego dachu (prawa) 

Badania in-situ dachu hali podczas próbnego obciążenia wykonano zarówno w zakresie 
statycznym jak i dynamicznym. Umożliwiły one określenie stanu referencyjnego 
konstrukcji i stanowiły podstawę walidacji modelu MES. Szczególnie istotne było 
zdefiniowanie odpowiednich do przestrzennej struktury ustroju warunków brzegowych. 
Ostatecznie przygotowano i oprogramowano system uwzględniający możliwe 
scenariusze zachowania konstrukcji, w tym jej awarii. W pracy [Z4.I.B.10] skupiono 
się w szczególności na istotnych z punktu widzenia systemu SHM (Structural Health 
Monitoring) indeksach opisujących stan monitorowanej konstrukcji. Procedury 
diagnostyczne zaimplementowane w module eksperckim systemu monitoringu 
określały stan konstrukcji jako: NORMALNY, OSTRZEŻENIE, AWARIA na 
podstawie indeksu J wyznaczanego z zależności J = a1⋅I1 + a2⋅I2 + a3⋅I3. W podanej 
zależności I1, I2, I3 były to znormalizowane indeksy odpowiednio: różnica pomiędzy 
pomierzonymi a obliczonymi wielkościami charakteryzującymi stan konstrukcji, 
zmiana parametrów konstrukcji (geometria, siły wyboczeniowe, siły w kablach 
sprężenia), szybkość zmian mierzonych parametrów. Z kolei a1, a2, a3 to współczynniki 
wagowe wskazujące na ważność poszczególnych indeksów z uwagi na występujący 
stan konstrukcji. 
Doświadczenia z monitoringu dachu Hali Olivia w Gdańsku zostały wykorzystane do 
opracowania uniwersalnego schematu pracy systemu monitoringu (rys. 4.20), w którym 
prowadzone są dwa równoległe procesy - diagnostyka stanu konstrukcji oraz 
wskazywanie decyzji dotyczących procesów utrzymaniowych, np. konieczność 
usuwania śniegu z pokrywy dachu. 
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Rys. 4.20. Dach Hali Olivia w Gdańsku. Schemat działania procesów w systemie monitoringu technicznego 

 
Geotechnika/hydrotechnika 
 

 Znaczący udział w moim osiągnięciu naukowym po uzyskaniu stopnia doktora, 
miały badania o charakterze aplikacyjnym związane z systemami monitoringu 
technicznego 20 konstrukcji inżynierskich. Te, które wymagały niestandardowego, 
naukowego lub technologicznego podejścia i jednocześnie dostarczyły ilościowo oraz 
jakościowo nowych unikalnych danych, dotyczących pracy monitorowanego układu 
konstrukcyjnego, a zgodnie z wiedzą autorów nie były wcześniej publikowane przez 
inne ośrodki naukowo-badawcze; dotyczą zagadnień geotechnicznych [Z4.I.B.11] 
i hydrotechnicznych [Z4.I.B.12].  
 

Nasyp drogowy w ciągu obwodnicy miejscowości Stawiski 
 Pierwsza praca [Z4.I.B.11] dotyczy systemu monitoringu technicznego 
nowatorskiej  konstrukcji nasypu drogowego w rejonie mostu na obwodnicy m. 
Stawiski w ciągu DK61 (rys. 4.21). Nasyp ten został posadowiony na kolumnach 
betonowych CSC (ang. Controlled Stiffness Columns) poprzez platformę transmisyjną 
zbrojoną stalową siatką. Prowadzone badania, z uwagi na brak ścisłych wytycznych 
projektowych, miały dostarczyć kompleksowych informacji o interakcji pomiędzy 
platformą transmisyjną zbrojoną stalową siatką, a kolumnami betonowymi oraz o 
deformacji (osiadaniu) nasypu zarówno w fazie budowy jak i w trakcie użytkowania 
konstrukcji. Pozyskane dane mają unikalny charakter w procesie projektowania, 
ponieważ stanowią podstawę walidacji modeli obliczeniowych MES (rys. 4.20). 
Prowadzenie analiz obliczeniowych, nawet po uwzględnieniu nieliniowego charakteru 
zjawiska z uwagi na stopień skomplikowania konstrukcji (współpraca kolumn, gruntu, 
platformy transmisyjnej), może być obarczone znacznym błędem niepewności, jeśli 
wyniki symulacji nie będą zweryfikowane przez odpowiednie dane odniesienia. 
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Rys. 4.21. Nasyp drogowy. Rzut poziomy systemu monitorowania (lewa), odpowiednio przekrój 

poprzeczny nasypu (prawa) 

 Istotnym elementem eksperymentu był ograniczony zakres możliwych do 
prowadzenia testów. Zadecydowano o aplikacji czujników odkształceń (sił) w 
zewnętrznych kolumnach (12 punktów), rozkładu ciśnienia na grunt (4 punkty) i na 
głowice kolumn (2 punkty), odkształceń (sił) w siatce stalowej (16 punktów), 
inklinometrycznych kolumn zewnętrznych i warstw gruntu pomiędzy nimi oraz 
osiadania nasypu (rys. 4.21prawa, 4.22lewa). 
 

   
Rys. 4.22. Nasyp drogowy. Lokalizacja punktów pomiarowych (lewa), wynik symulacji MES prezentujący 

przewidywane na etapie projektu osiadania nasypu pod ciężarem własnym (prawa) 

 Większość pomiarów realizowano za pomocą strunowych czujników odkształceń, 
tj. ekstensometrów krótkobazowych indywidualnie zabezpieczonych i przetestowanych 
podczas badań laboratoryjnych (rys. 4.23lewa) oraz czujników pomiaru ciśnienia 
(rys. 4.23środek). Indywidualnie zaprojektowane i wykonane na potrzeby tego systemu 
były ekstensometry długobazowe oraz innowacyjny system pomiaru osiadania nasypu 
w całym przekroju poprzecznym. Do pomiaru osiadania w nasypie zainstalowano rury 
PCV, które w późniejszych fazach służyły do prowadzenia w nich sondy 
hydroniwelatora (rys. 4.23prawa). Przeprowadzone testy wskazały, że użycie 
hydroniwelatora umożliwiło uzyskanie dokładności pomiaru osiadania nasypu 
z niespotykaną dotąd dokładnością, tj. ~1 mm. 
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Rys. 4.23. Nasyp drogowy. Punkty pomiaru odkształceń siatki (lewa), punkty pomiaru nacisków (środek), 

instalacja rur do prowadzenia sondy hydroniwelatora (prawa) 

 Wykonane badania dały wgląd w zachowanie konstrukcji i umożliwiły weryfikację 
założeń projektowych. Pomierzone maksymalne osiadanie nasypu wyniosło około 
150 mm (rys. 4.24) podczas, gdy symulacje obliczeniowe w fazie projektowej 
wskazywały na wartość około 100 mm. Co również istotne wykonany pomiar wykazał 
niesymetryczny charakter krzywej deformacji. 
 

 
Rys. 4.24. Nasyp drogowy. Osiadanie nasypu u jego podstawy w profilu poprzecznym w trakcie jego 

formowania oraz w fazie użytkowej od 2014-06-26 

 Na podstawie wyników monitoringu projektanci konstrukcji mieli możliwość 
wglądu w jej stan na każdym etapie formowania i docelowej pracy nasypu. W znacznym 
stopniu ograniczyło to ryzyko wystąpienia awarii podczas budowy tej innowacyjnej 
konstrukcji nasypu drogowego. Ponadto zebrane dane umożliwiły uaktualnienie 
podejścia do projektowania kolejnych obiektów tego typu. 
    

Terminal kontenerowy w Gdańsku (DCT Gdansk) 
 Ograniczenie ryzyka związanego z prowadzeniem prac hydrotechnicznych, było 
celem badań dotyczących monitorowaniem sił w żerdziach mikropali kotwiących belkę 
odlądową nowej części terminala kontenerowego w Gdańsku (ang. DCT Gdansk - 
Deepwater Container Terminal Gdansk) [Z4.I.B.12]. 
 Belkę odlądową zaprojektowano jako oczepową, opartą na ścianie o kombinowanej 
konstrukcji utworzonej z rur i profili stalowych kotwionych za pomocą pary ściągów do 
tylnej belki podsuwnicowej (odlądowej). Belkę odlądową posadowiono na palach CFA 
w układzie kozłowym (rys. 4.25), dodatkowo zakotwiono ją przy użyciu mikropali 
o zmiennej długości 31 ÷ 36 m. Cykliczny monitoring techniczny sił osiowych objął 
7 spośród 290 sztuk mikropali zlokalizowanych na całej długości nabrzeża. 
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Rys. 4.25. Terminal kontenerowy. Przekrój poprzeczny nabrzeża (lewa), detal przegubowego połączenia żerdzi 

mikropala z belką odlądową (prawa) 

 Przeprowadzone symulacje MES w zakresie liniowej i nieliniowej statyki 
dostarczyły zarówno globalnych jak i lokalnych danych odnośnie zachowania 
konstrukcji. Jednak w celu weryfikacji podejścia projektowego podjęto decyzję o 
wykonaniu próbnych obciążeń mikropali i zainstalowaniu stałego systemu monitoringu 
ich pracy. Standardowy system przewiduje instalację czujników ciśnienia pod 
głowicami pali, co wiąże się ze znaczną uciążliwością i relatywnie wysokim kosztem. 
Z tego względu w ramach prac badawczych zaproponowano opracowanie i wdrożenie 
innowacyjnego system monitorowania sił osiowych w stalowych żerdziach mikropali 
bazujący na pomiarze ich odkształceń. W tym celu wykonano 7 modułów o długości 
80 cm. Każdy z nich został wyposażony w dedykowane ekstensometry strunowe, które 
w warunkach laboratoryjnych zostały skalibrowane na maszynie wytrzymałościowej. 
Moduł pomiarowy chroniony jest układem osłon i zabezpieczeń umożliwiających prace 
w warunkach podwyższonego ciśnienia w środowisku wodnogruntowym. Kompletne 
moduły pomiarowe zostały ponownie przetestowane w laboratorium, gdzie wyznaczone 
ostateczne parametry kalibrujące (Rys. 4.26lewa). Montaż modułów pomiarowych 
realizowano etapowo wraz z postępem prac budowlanych (Rys. 4.26prawa). 
 

 
Rys. 4.26. Terminal kontenerowy. Charakterystyki pracy pary czujników zainstalowanych na żerdzi Z7 podczas 

testów laboratoryjnych (lewa) oraz montaż oczujnikowanego odcinka żerdzi Z2 (prawa) 

 Aplikacja systemu monitoringu pozwalała pomierzyć siły w żerdziach, zaś 
wsteczna analiza założeń i obliczeń projektowych w poszczególnych fazach pracy 
konstrukcji nabrzeża i belki odlądowej umożliwiła zobrazowanie realnej pracy 
mikropali. Pomiary wykazały, iż w najbardziej wytężonej żerdzi Z4 wystąpiła siła 
724 kN (Fmeas), natomiast wartość obliczona (Fcalc) tej żerdzi w odpowiedniej fazie jej 
pracy wynosi 807 kN (Fmeas/Fcalc = 90%). Zatem wyniki monitoringu w pewnym sensie 
potwierdziły założenia projektowe dotyczące pracy badanych elementów. Z drugiej 
jednak strony na podstawie zarejestrowanych pomiarów można wnioskować, że praca 
poszczególnych żerdzi nie była ,,równomierna” wzdłuż nabrzeża (656 m) (rys. 4.27), 
tak jak wykazywały to wyniki teoretyczne. 
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Rys. 4.27. Terminal kontenerowy. Zarejestrowane podczas prowadzenia monitoringu zmiany sił w żerdziach 

 Pewnym podsumowaniem znaczenia diagnostyki konstrukcji zarówno krótko jak 
i długoterminowej w aspekcie ograniczenia ryzyka w projektowaniu oraz 
wykonawstwie konstrukcji budowlanych jest artykuł [Z4.I.B.13]. Pomimo, że jego 
zakres dotyczy konstrukcji geotechnicznych (projektowanych zgodnych z EC7), a 
przykładem jest terminal kontenerowy DCT2 w Gdańsku, to poruszane tam zagadnienia 
można rozszerzyć na inne konstrukcje inżynierskie. Świadome i bezpieczne 
projektowanie innowacyjnych konstrukcji z wykorzystaniem nowoczesnych technik 
diagnostycznych również wspieranych przez symulacje MES wiąże się z szeregiem 
zalet przedstawionych na rys. 4.28. 
 

 
Rys. 4.28. Zalety zastosowania metody obserwacyjnej w procesie projektowania i wykonywania konstrukcji 

 Badania przeprowadzone na potrzeby projektowania nabrzeża terminala, próbne 
obciążenia i monitoring techniczny, pozwoliły na walidację modeli MES, które 
umożliwiają wgląd we wszystkie składowe parametry przyjętego rozwiązania 
konstrukcyjnego na każdym etapie realizacji. Co więcej niektóre dane, które 
wykorzystano do zaprojektowania ostatecznego układu mikropali przyjmowano na 
podstawie badań in-situ. Na rys. 4.29lewa przedstawiono wyniki statycznego próbnego 
obciążenia na podstawie których ustalono, że osiowa sztywność mikropali wynosi 
~160 MN/m. Ostatecznie po ponad 500 dniach od uruchomienia systemu monitoringu i 
około 250 dniach od chwili rozpoczęcia użytkowania terminala uzyskane wyniki z 
działania systemu potwierdziły wcześniejsze wnioski (rys. 4.29prawa). 
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Rys. 4.29. Terminal kontenerowy. Wyniki statycznego próbnego obciążenia mikropali (lewa), ewolucja sił w 

żerdziach monitorowanych mikropali (prawa) 

 

Podsumowanie 
 
 Głównym dokonaniem i wkładem w dyscyplinę budownictwo wyników zawartych 
w cyklu publikacji wskazanych jako osiągnięcie jest opracowanie metodyki badań 
diagnostycznych konstrukcji inżynierskich wykorzystujących pomiary in-situ 
wspierane zaawansowanymi symulacjami MES. Wskazane prace zdefiniowały szereg 
szczegółowych procedur postępowania diagnostycznego oraz sposobu opisu problemu 
w formalizmie metody elementów skończonych. Procedury te można wykorzystać do 
rozwiązania różnorodnych, zaawansowanych zagadnień naukowych i inżynierskich.  
Opracowane algorytmy postępowania, w tym modele matematyczne i techniki 
numeryczne, umożliwiły pozyskanie wyników pozwalających na bardzo szczegółowy 
przegląd parametrów opisujących stan techniczny konstrukcji z uwzględnieniem 
zjawisk statycznych i dynamicznych oraz problemów stateczności lokalnej i globalnej, 
zarówno w zakresie liniowym jak i nieliniowym. Rozwiązanie nieliniowe problemy 
dotyczyły nieliniowości geometrycznej i materiałowej, a także zjawisk reologicznych, 
plastyczność lub rozwoju zarysowań. Prace badawcze były ukierunkowane na 
newralgiczne strefy konstrukcji ujęte w procedurach diagnostycznych. Opracowano 
metodykę tworzenia modeli lokalnych, szczegółowych i globalnych, tak aby spełnione 
były zasady mechaniki oraz poprawnie dobrane zostały warunki brzegowe 
zapewniające pełną kompatybilność modeli w poziomach lokalnym i globalnym, 
gwarantując poprawność wyników symulacji szczegółowych. Zaproponowane 
procedury numeryczne kompleksowo opisywały także aspekty techniczne realizacji 
prac budowlanych, np. wszystkie fazy sprężania konstrukcji, oraz wybrane procesy 
zachodzące przy eksploatacji obiektów. Istotnym aspektem prowadzonych prac było 
także zastosowanie najnowszych technologii pomiarowych takich jak np. skanowanie 
laserowe wraz z opracowaniem technologii przetwarzania sygnałów zarówno w celu 
ekstrakcji istotnych informacji jak i zwiększenia dokładności pomiarowych. 
 Reasumując, przedstawiony dorobek wchodzący w skład osiągnięcia naukowego 
dotyczy następujących obszarów badawczych: 

• aplikacji innowacyjnych i interdyscyplinarnych badań diagnostycznych 
konstrukcji inżynierskich w tym mostowych wspieranych przez zaawansowane 
symulacje komputerowe; 

• problemów typu odwrotnego, w których wnioskowanie o stanie konstrukcji 
realizowane jest przez kompleksowe symulacje numeryczne, lokalne i globalne, 
bazujące na ograniczonej liczbie danych pomiarowych in situ; 
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• technologie pomiarowe i diagnostyczne oraz ciągły monitoring techniczny, jako 
narzędzia do bezpiecznego i świadomego projektowania, wykonywania 
i eksploatowania konstrukcji inżynierskich. 

 W publikacjach wskazanych w osiągnięciu udział i wkład autora wniosku 
o postępowanie habilitacyjne szczegółowo opisano w załączniku 4 p.I.B. Wkład zawsze 
związany był z kierowaniem/koordynowaniem realizowanych prac przez 
interdyscyplinarne zespoły ekspertów, współudziałem w wykonywaniu obliczeń 
i badań doświadczalnych lub pomiarowych, analizie wyników oraz współredakcją 
artykułów. Z kierowaniem/koordynowaniem prac badawczych zawsze wiązało się 
ustalanie strategii, ścieżki postępowania w rozwiązywaniu problemu badawczego, 
programu badawczego, zakresu i metodyki wykonywanych obliczeń oraz pomiarów in-
situ lub badań laboratoryjnych. Wypracowane aplikacje wymagały przygotowania 
nowych rozwiązań w zakresie sposobu prowadzenia symulacji obliczeniowych czy 
zastosowania metod pomiarowych, które były wynikiem pracy naukowo-badawczej. 
Wyzwaniem, które wymagało ode mnie nowego spojrzenia na badania naukowe był 
udział w projekcie FOBRIDGE (2013-2015), w który pełniłem funkcję koordynatora 
oraz formalnego administratora i sekretarza komitetu sterującego projektu. Mój 
bezpośredni udział w pracach doświadczalnych, w modelowaniu matematycznym oraz 
obliczeniach numerycznych, a także prace związane z synchronizacją działań firmy 
zewnętrznej wytwarzającej kompozyty pozwoliły mi uzyskać kompetencje, które 
umożliwiają mi aplikowanie o śmiałe, interdyscyplinarne projekty badawcze. 

5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych 

5.1. Dorobek naukowy 
Dorobek naukowy po doktoracie stanowią publikacje z załącznika 4, które 

obejmowały następujące obszary badawcze: 
1. projektowanie kompozytowego mostu dla pieszych; 
2. diagnostyka obiektów mostowych (próbne obciążenia, skanowanie TLS i GPR); 
3. symulacje MES mostów i innych konstrukcji inżynierskich; 
4. systemy monitoringu technicznego. 

Rozważane zagadnienia naukowo-badawcze kreowały zadania związane z 
projektowaniem, budową lub utrzymaniem rzeczywistych obiektów budowlanych. 
Badania te generowały potrzeby rozwiązania szeregu niestandardowych problemów w 
ramach realizacji badań zlecanych przez otoczenie społeczno- gospodarcze, próbnych 
obciążeń, wdrożeń systemów monitoringu, opracowaniu projektów montaży mostów, 
aplikacji oraz nadzorów naukowych nad wznoszonymi obiektami budowlanymi. 
Aplikacja nowo opracowywanych procedur badawczych i obliczeniowych w każdym z 
przypadków wymagała szerokiego wglądu w analizowane zagadnienie. Najcenniejszym 
osiągniętym dorobkiem, moim zdaniem, jest udział w pracach badawczych 
i projektowaniu kompozytowego przęsła mostu dla pieszych. 

 
Projektowanie kompozytowego mostu dla pieszych 

 
Kompozytowy most pieszo-rowerowy powstał w ramach prac realizowanych 

w projekcie o akronimie FOBRIDGE współfinansowanym przez Narodowe Centrum 
Badań i Rozwoju. Projekt realizowało konsorcjum w składzie Politechnika Gdańska 
(lider), Wojskowa Akademia Techniczna, firma ROMA Sp. z o.o. Celem projektu było 
opracowanie konkurencyjnych ekonomicznie kompozytowych przęseł mostów pieszo 
– rowerowych przewidzianych do masowej produkcji. Konstrukcję nośną mostu 
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stanowi swobodnie podparty dźwigar powierzchniowy o przekroju typu U (rys. 4.6) 
wykonany, jako trójwarstwowa powłoka przekładkowa o okładkach z laminatu 
zbrojonego tkaninami z włókien szklanych przedzielonych grubym rdzeniem z pianki 
PET.  

Proces projektowania i wytworzenia innowacyjnego kompozytowego przęsła 
mostowego o założeniach i technologii przyjętych w projekcie wymagał rozwiązania 
szeregu problemów z powodu braku konkretnych normatywów, zarówno w obszarze 
przepisów krajowych jak i literatury zagranicznej. Nie były dostępne znormalizowane 
dane materiałowe, wytyczne do obliczeń i oceny wytężenia materiału, normy do 
projektowania kładek kompozytowych oraz wytycznych do infuzji 
wielkogabarytowych, grubych elementów przekładkowych. Uzyskanie informacji w 
tym zakresie wymagało szeregu badań doświadczalnych, walidacyjnych, 
numerycznych oraz przeprowadzenia ciągu prób technologicznych związanych z 
doborem parametrów materiału i kontrolą przebiegu procesu infuzji.  

Koncepcję oraz końcowy projekt wykonawczy wariantu U kładki, w tym 
powiązane z procesem projektowania badania eksperymentalne niezbędne do walidacji 
modeli obliczeniowych; rozległe symulacje numeryczne statyczne i dynamiczne w 
zakresie liniowym i nieliniowym metodą elementów skończonych; projekt monitoringu 
technicznego, projekt obciążenia próbnego i częściowe badania odbiorowe kładki 
wykonał zespół z Katedry Wytrzymałości Materiałów WILiŚ PG. Symulacje 
komputerowe prowadzono z wykorzystaniem programów autorskich oraz kodów 
komercyjnych takich jak ABAQUS. Jako główny wykonawca, administrator, 
koordynator oraz współprojektant przęsła brałem bezpośredni udział w każdym etapie 
prac realizowanych w projekcie. Moim głównym dokonaniem było zagadnienie 
przedstawione w osiągnięciu naukowym, tj. diagnostyka konstrukcji wspierana 
zaawansowanymi symulacjami MES. Tym niemniej również w innych obszarach 
analiz, badania i projektowania brałem aktywny udział. Szczególnie istotny i ważny był 
udział w opracowaniu projektu przęsła. Należy jednak zaznaczyć, że z uwagi na 
zachowanie tajemnicy przemysłowej dane szczegółowe projektu, z wyjątkiem tych 
przedstawionych w patencie 230477 [Z4.II.C.1], na łamach publikacji naukowych nie 
zostały ujawnione. 

Studia literatury i przegląd istniejących na świecie konstrukcji kompozytowych 
umożliwił opracowanie publikacji o charakterze przekrojowym [Z4.II.E.b.8, 
Z4.II.E.b.10] oraz wytycznych, które miały przesłanki do zastosowania w 
projektowaniu obiektu [Z4.II.E.e.9]. Po fazie analiz i testach laboratoryjnych na łamach 
publikacji [Z4.II.E.e.12, II.E.e.14, II.E.e.15] oraz podczas konferencji [Z4.II.L.a.27, 
Z4.II.L.a.28, Z4.II.L.a.29, Z4.II.L.b.25] przedstawiano wyniki prac koncepcyjnych 
powstałych przy współpracy z zespołem architektów, a które miały na celu nadanie 
masywnemu produktowi w jego ostatecznej formie wrażenia lekkości (rys. 5.1). 
 

  
Rys. 5.1. Wybrane koncepcje architektoniczne kładki kompozytowej 

Po fazie testów identyfikacyjnych i walidacyjnych w skali półtechnicznej 
przystąpiono do badań segmentu o długości 3 m, będącego pełnowymiarowym 
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wycinkiem przęsła kładki (rys. 5.3). Wytworzenie segmentu miało na celu 
przygotowanie technologii produkcji oraz walidację modeli obliczeniowych i 
sprawdzenie założeń projektowych. Program badań quasi-statycznych zakładał 
realizację schematów obciążeniowych w 4 kategoriach: A – obciążenia pionowe 
pomostu i poręczy; B – zginanie poręczy do wewnątrz; C – ściskanie poręczy, D - 
kombinacja wybranych pojedynczych układów z grup A oraz C. Uzyskane wyniki 
przedstawione m.in. w pracach [Z4.II.A.1, Z4.II.E.e.11, Z4.II.L.a.12]. Zagadnieniem, 
którego rozwiązanie na tym etapie było kluczowym, wynikało z rewizji faktu znacznie 
większej sztywności rzeczywistej konstrukcji w porównaniu z modelem MES 
wykonanym w technice ESL. Okazało się, że istotnym z punktu widzenia strukturalnej 
pracy obiektu był wpływ wewnętrznych żeber poprzecznych o większej sztywności niż 
pierwotnie zakładano teoretycznie. 

Wytworzone całe przęsło w celu realizacji dalszych badań, posadowiono na terenie 
kampusu PG na symulujących przyczółki żelbetowych płytach drogowych (rys. 4.6 i 
rys. 4.8). W badaniach statycznych i dynamicznych, które powtarzano trzykrotnie w 
celu oceny zmiany charakterystyk konstrukcji w czasie, zainstalowano łącznie 216 
różnego rodzaju punktów pomiarowych. Podczas testów statycznych prowadzono 
skanowanie laserowe jednej strony przęsła, kontrolowano punkty pomiaru: odkształceń 
(czujniki tensometryczne, ekstensometryczne i światłowodowe), przemieszczeń 
(czujniki indukcyjne, pomiar geodezyjny), odkształceń łożysk, osiadania podpór oraz 
mierzono temperaturę konstrukcji. Podczas badań dynamicznych prowadzono pomiar: 
odkształceń (czujniki tensometryczne i światłowodowe), przemieszczeń (czujniki 
indukcyjne), przyspieszeń i prędkości obrotowych.  

Wymienione badania przedstawione w pracach [Z4.II.E.a.5, Z4.II.E.d.1, 
Z4.II.E.e.7, Z4.II.E.e.10, Z4.II.L.a.9, Z4.II.L.a.10, Z4.II.L.a.20, Z4.II.L.b.22, 
Z4.II.L.b.24] z pewnym zapasem bezpieczeństwa potwierdziły poprawność założeń 
poczynionych na etapie projektowym. Ponadto, podczas tych testów, zdał również 
egzamin indywidualnie zaprojektowany prototypowy układ łożyskowania, 
zabezpieczający przed odrywaniem tego lekkiego około 3 t przęsła powodowanym 
oddziaływaniem wiatru.  

Zidentyfikowane podczas eksperymentalnej analizy modalnej postaci drgań 
własnych odpowiadały wartościom teoretycznym (rys. 5.2). Charakterystyki 
dynamiczne innowacyjnego przęsła mostu spełniają wszystkie kryteria użytkowe, 
zapewniając wysoki poziom komfortu [Z4.II.A.4, Z4.II.E.b.5, Z4.II.L.a.3]. 
 

 
Rys. 5.2. Postaci drgań własnych przęsła: pomierzone (lewa), obliczone (prawa) 

Ostatecznie wszystkie wykonane prace przy realizacji projektu badawczego dostarczyły 
znacznej ilości danych o zachowaniu mostów kompozytowych z przekrojem sandwicz 
powłoki [Z4.II.A.5, Z4.II.L.b.9, Z4.II.L.b.10]. ,,Wartością dodaną”, było po 
zakończeniu grantu wyrażenie zgody NCBiR na przekazanie przęsła, które było 
formalnie obiektem badawczym, do standardowego użytkowania w ciągu pieszo-
rowerowym nad kanałem Raduni w Pruszczu Gdańskim. Tu, już poza zakresem grantu, 
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kontynuuje się badania rozpoczęte w ramach projektu ukierunkowane na uzyskanie 
informacji o przęśle podczas jego długoterminowej eksploatacji (rys. 5.3) [Z4.II.E.b.2, 
Z4.II.L.b.3, Z4.II.L.a.18]. 
 

 
Rys. 5.3. Kompozytowy most dla pieszych nad kanałem Raduni w Pruszczu Gdańskim 

 
Diagnostyka obiektów mostowych 
 
a) Próbne obciążenia 

Zagadnienia związane z diagnostyką konstrukcji dotyczące badań podczas tzw. 
próbnych obciążeń obiektów mostowych stanowią znaczny dorobek. Badania te 
umożliwiły nabycie doświadczeń zarówno z obszaru eksperymentów in-situ jak i 
zakresu teoretycznego wynikającego z skorelowanych z nimi modeli obliczeniowych 
MES. Pozyskane informacje dotyczyły między innymi współpracy poszczególnych 
składników konstrukcyjnych, wpływie warunków brzegowych czy atmosferycznych. W 
wielu przypadkach rozwiązywano problemy badawcze związane z pracą ciekawych, 
skomplikowanych i często unikatowych rodzajów konstrukcji. Wyniki i wnioski 
przedstawiano w publikacjach [Z4.II.E.b.4, Z4.II.E.b.6, Z4.II.E.b.9, Z4.II.E.e.5, 
Z4.II.E.e.4, Z4.II.E.e.17] oraz podczas międzynarodowych [Z4.II.L.a.1, Z4.II.L.a.2, 
Z4.II.L.a.6, Z4.II.L.a.11, Z4.II.L.a.22] i krajowych [Z4.II.L.b.4, Z4.II.L.b.7, 
Z4.II.L.b.8, III.L.b.15, Z4.II.L.b.23] konferencji naukowych. 
Mój udział w tych pracach po doktoracie związany był z kierowaniem realizacją 
zadania, współudziale w wykonywaniu obliczeń, opracowaniu projektów, sprawozdań 
oraz redakcji powstałych publikacji. Z uwagi na znaczną liczbę prac w tym zakresie 
(302 badania) ograniczam się do przedstawienia dwóch z nich wyraźnie realizujących 
nie tylko cele techniczne, ale także te naukowe. 

 
W zakresie opisu testów in-situ i skorelowanych z nimi obliczeń, wykonanych 

podczas próbnego obciążenia, reprezentatywną może być praca [Z4.II.E.b.4]. Dotyczy 
ona mostu typu extradosed z pojedynczą płaszczyzną kabli sprężenia zewnętrznego 
o rekordowej rozpiętości przęsła w Europie (Lt=132,5+206+206+132,5 [m]). Obiekt ten 
został oddany do użytku w roku 2017 i znajduje się w ciągu obwodnicy Ostródy (DK63) 
(rys. 5.4).  
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Rys. 5.4. Most extradosed na obwodnicy Ostródy (DK63). Ustawienie obciążenia próbnego (lewa), wizualizacja 

modelu obliczeniowego MES (prawa) 

Podczas badań statycznych, poza standardowymi dla tego typu obiektów pomiarami 
przemieszczeń przęseł i osiadania podpór, zakres badań obejmował również pomiar 
odkształceń, skanowanie laserowe, przemieszczenia pylonów, pomiar sił w 
reprezentatywnych linach sprężenia zewnętrznego. Ponadto opracowano indywidualny 
program testów dynamicznych, który oczywiście obejmował standardowe przejazdy 
samochodów w różnych konfiguracjach (rys. 5.5), ale przede wszystkim oparty był na 
eksperymentalnej analizie modalnej.  
 

 
Rys. 5.5. Most extradosed na obwodnicy Ostródy (DK63). Zmiana przemieszczeń w środku rozpiętości przęsła 
206 m podczas przejazdu samochodu z prędkością 70 km/h (lewa). Zmiana przyspieszeń w punkcie w środku 

rozpiętości przęsła 132,5 m podczas przejazdu samochodu przez próg z prędkością 30 km/h (prawa) 

Zarejestrowane podczas badań wyniki zostały wykorzystane do kalibracji systemu 
monitoringu technicznego mostu, który do 2027r., będzie w trybie ciągłym śledził 
zachowanie konstrukcji. 
 

Kładka dla pieszych w Radomiu (rys. 5.6) może być uznana za nietypową 
konstrukcję wiszącą, w której pomost o konstrukcji zespolonej i rozpiętości Lt=40,2 m 
podwieszono do pojedynczej liny nośnej. Ten obiekt, znakomicie zachowujący się pod 
statycznym obciążeniem in-situ, w przypadku odpowiedzi dynamicznej wskazywał 
możliwość ryzyka wystąpienia awarii, co potwierdziły również symulacje MES. 
Możliwość awarii konstrukcji w wersji oryginalnej wiązana się z postacią i wartością 
drugiej częstotliwości drgań własnych wynoszącej f2=2,54 Hz. W opracowaniu 
programu badań uwzględniono przeprowadzenie eksperymentalnej analizy modalnej 
oraz testy dynamiczne o charakterze wandalistycznym [Z4.II.E.b.6].  
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Rys. 5.6. Kładka dla pieszych w Radomiu. Widok konstrukcji z boku (lewa), wizualizacja modelu MES (prawa) 

Okazało się, iż w trakcie testu o charakterze wandalistycznym, tj. podczas podskoków 
w okolicy środka rozpiętości przęsła 10 osobowej grupy z częstotliwością zbliżoną do 
rezonansowej, po okresie ~14 s badań przyspieszenia pomostu osiągnęły wartość 
4,51 m/s2 (rys. 5.7). Ewolucja przemieszczeń i przyspieszeń miała ciągły trend 
wznoszący, stąd test przerwano ponieważ mógł on doprowadzić do awarii konstrukcji.  

 

 
Rys. 5.7. Kładka dla pieszych w Radomiu. Przyspieszenia pomostu zarejestrowane podczas podskoków 

synchronicznych (lewa), zidentyfikowana druga postać drgań własnych f2=2,55 Hz (prawa) 

Kładki nie dopuszczono do użytkowania, zalecono instalację odpowiednich tłumików 
i przed oddaniem do eksploatacji ponowne badania dynamiczne. Weryfikacja 
obliczeniowa instalacji tłumików potwierdziła ich skuteczność [Z4.II.E.b.1], 
dodatkowo zainstalowano system monitoringu technicznego dostosowany zarówno do 
statycznej jak i dynamicznej kontroli zachowania kładki [Z4.II.E.a.2].  

 
b) Skanowanie TLS i GPR 

 
Aktualnie wiele zagadnień związanych z identyfikacją konstrukcji umożliwiają 

bezinwazyjne metody pomiarowe do których należą techniki skanowania laserowego 
(ang. TLS - Terrestrial Laser Scanning) [II.A.3] i georadarowego (ang. GPR - Ground 
Penetrating Radar). W ramach prowadzonych przeze mnie prac naukowo-badawczych 
wykorzystywano zarówno jedną jak i drugą technologię pomiarową. Ponieważ jeden z 
obszarów zastosowań skanowania laserowego wcześniej opisano w osiągnięciu, tu 
przedstawia się wyniki z zagadnienia badawczego zrelacjonowanego w [Z4.II.E.a.1, 
Z4.II.E.e.2, Z4.II.L.b.18]. W ramach tego zadania kombinacja tych dwóch metod 
umożliwiła bezinwazyjne zdiagnozowanie przyczyn uszkodzeń nawierzchni w 
bezpośrednim sąsiedztwie obiektu mostowego. Uszkodzenia te potwierdziły wykonane 
in-situ odkrywki.  

Skanowanie georadarowe wraz z postprocessingiem miało na celu wykrycie 
ewentualnych nieciągłości w strukturze warstw nawierzchni powyżej płyty 
przejściowej. Wykorzystano do tego analizę przewodności poszczególnych warstw, 
które podczas badań in-situ wykazały zmiany wartości przenikalności elektrycznej 
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(rys. 5.8lewa). Zmiany stałej dielektrycznej w strefie dylatacji mogły świadczyć o 
zwiększonej porowatości lub wilgotności badanego ośrodka.  

 

 
Rys. 5.8. Wyniki skanowania nawierzchni jezdni w rejonie przyczółków mostów. Mapa georadarowa ze 

skanowania na najbardziej obciążonym pasie ruchu (lewa), izometryczna mapa skanowanej powierzchni (prawa) 

Skanowanie laserowe obszarów w rejonie dylatacji obiektów mostowych 
umożliwiło opracowanie przestrzennej mapy izometrycznej geometrii nawierzchni, 
przedstawiającą odchyłki od idealnej założonej w projekcie powierzchni. Na 
rys. 5.8prawa widoczne jest obniżenie prawego, bardziej obciążonego, pasa jedni o 
około 1 cm w stosunku do powierzchni referencyjnej. W najbliższym sąsiedztwie 
dylatacji, na prawym pasie istnieje strefa obniżona o 0,5÷1,5 cm w stosunku do 
położenia referencyjnego oraz o kilka milimetrów na lewym pasie. Dokładność pomiaru 
- po ekstrakcji chmury punktów, utworzeniu metodą najmniejszych kwadratów 
płaszczyzny referencyjnej, wyrównaniu stanowisk zmodyfikowanym algorytmem ICP 
- szacuje się na około 3 mm. 

Badania wykonane metodami nieniszczącymi weryfikowano z wykorzystaniem 
standardowych testów związanych z pobieraniem i badaniem próbek rdzeniowych 
nawierzchni. Wskaźniki zagęszczenia poszczególnych warstw były znacznie mniejsze 
w rejonie przyczółka, niż w odległości kilku metrów od niego. 

Zastosowanie techniki pomiarowe umożliwiły wyciągnięcie wniosku o 
nieprawidłowym zagęszczeniu warstw nawierzchni w bezpośrednim sąsiedztwie 
dylatacji i wraz z analizą dokumentacji wskazanie prawdopodobnych przyczyn 
występowania badanego zjawiska.  

 
Symulacje MES 

 
Istotnym zagadnieniem podejmowanym w odniesieniu do analizy konstrukcji były 

różnego rodzaju symulacje obliczeniowe prezentowane w artykułach, podczas 
konferencji międzynarodowych i krajowych. Dotyczyły one zagadnień statyki i 
dynamiki obiektów mostowych w zakresie liniowym oraz nieliniowym [Z4.II.E.a.3, 
Z4.II.E.a.4, Z4.II.E.e.1, Z4.II.L.a.19, Z4.II.L.b.2, Z4.II.L.b.6, Z4.II.L.b.19] wpływu 
układu łożyskowania na generowanie sił wewnętrznych [Z4.II.E.b.7, Z4.II.L.a.21], 
aerodynamiki konstrukcji [Z4.II.E.b.3, Z4.II.L.b.17], analizy i optymalizacji pracy 
mostu w stanie docelowym, czy w stanach montażowych [Z4.II.E.d.3, Z4.II.E.e.3, 
Z4.II.E.e.6, Z4.II.E.e.8, Z4.II.E.e.13, Z4.II.E.e.16, Z4.II.L.a.13, Z4.II.L.a.14, 
Z4.II.L.a.17, Z4.II.L.a.26, Z4.II.L.b.1, Z4.II.L.b.11, Z4.II.L.b.12, Z4.II.L.b.13, 
Z4.II.L.b.14] jak również pracy sieci ciepłowniczych [Z4.II.L.b.20]. 
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Z uwagi na znaczny dorobek dotyczący tego zagadnienia, przedstawia się jedynie 
te prace, które są reprezentatywne dla typoszeregu wykonywanych analiz. Mój udział 
w tych pracach przedstawiono w załączniku 4. Wkład w rozwiązanie każdego z 
prezentowanych problemów dotyczył kierowania/koordynowania pracy zespołu 
badawczego, współdecydowania o podjętej metodyce jego rozwiązania, współudziale 
w wykonywanych obliczeniach i badaniach oraz współredakcji publikacji. 

 
Podczas wznoszenia zabudowy tunelowej/mostowej na potrzeby realizacji obiektu 

Forum Gdańsk problemem badawczym było oszacowanie wpływu drgań poruszającego 
się pod obiektem taboru kolejowego na konstrukcję oraz ludzi przebywających w 
różnych obiektach kompleksu, np. parking, kino, galeria handlowa, hotel [Z4.II.E.a.3, 
Z4.II.L.b.6]. Zakres prac obejmował identyfikację in-situ wzbudzania drgań od 
przejazdu pociągów na już istniejącą część przyziemną konstrukcji oraz stworzenie 
modeli obliczeniowych (MES) płyty stropowej wraz z obiektami, które miały na niej 
powstać.  

Symulacje i analizy odpowiedzi dynamicznej układu (wymiary gabarytowe: 
400×30-50×zmienne=X×Y×Z [m]), przeprowadzone w zakresie liniowo-sprężystym. 
Uwzględniały one dwa stany pracy konstrukcji, tj. bez zabudowy oraz z budowlami 
przewidzianymi do wzniesienia na płycie stropowej (rys. 5.9). Pod kątem poprawności 
dyskretyzacji MES prowadzono analizę zbieżności rozwiązań. Badano wpływ gęstości 
siatki dyskretyzacyjnej, modelowania warunków brzegowych z odniesienie do 
rzeczywistego sposobu fundamentowania oraz wpływ poszczególnych, zdylatowanych 
miedzy sobą sekcji konstrukcji, na ich globalną i indywidualną (lokalną) odpowiedź 
dynamiczną. 

 

 
Rys. 5.9. Forum Gdańsk: Wizualizacja modelu obliczeniowego konstrukcji bez zabudowy na płycie stropowej 

(lewa), wybrana oddylatowana sekcja z uwzględnieniem docelowej zabudowy (prawa) 

Symulacje wykonano adekwatnie do przeprowadzonych pomiarów, wymuszając 
drgania podłoża sygnałem uzyskanym z bezpośrednich pomiarów in situ w trzech 
kierunkach X, Y (rys. 5.10) i Z w trakcie ruchu taboru. 

 

 
Rys. 5.10. Forum Gdańsk: reprezentatywny zarejestrowany pomiar drgań, jako dane wejściowe do obliczeń 
MES (kierunek Y – poziomy, prostopadły do ściany (lewa), zmiany przemieszczeń zlokalizowane w miejscu 

wystąpienia ekstremalnych, reprezentatywnych wartości przyspieszeń płyty stropowej sekcji 2 (prawa) 

Do identyfikacji wpływu drgań na konstrukcję wykorzystano zasadę superpozycji 
małych drgań od ruchu taboru pod obiektem kolejowym, ze skończonymi deformacjami 
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statycznymi od oddziaływań stałych. Analiza zmian przemieszczeń układu 
wymuszanego kinematycznie na podstawie danych z pomiaru na obiekcie wskazała, że 
wartości φ dynamicznego współczynnika wzmocnienia mieszczą się w przedziale 
1,00042÷1,02429. Wyznaczone wartości skuteczne przyspieszeń pionowych, w 
odpowiednich pasmach częstotliwościowych, oznaczane z uwagi na ocenę komfortu 
wibracyjnego ludzi przebywających w obiekcie, wskazały że, wszystkie projektowane 
funkcje użytkowe przewidziane dla Forum Gdańsk mogą być dopuszczone. 

 
Kolejnym typem zagadnień są nieliniowe analizy degradacji betonu (żelbetu). 

Pierwszym z przykładów poruszonym w [Z4.II.E.a.4, Z4.II.L.b.19] jest analiza 
uszkodzenia strefy zakotwienia kabli sprężających mostu o konstrukcji skrzynkowej. W 
trakcie prac budowlanych związanych z wykonaniem centrycznego sprężenia 
podłużnego doszło do silnych zarysowań betonu bloków kotwiących. Zagadnieniem 
badawczym był opis mechanizmu niszczenia strefy zakotwień kabli wewnętrznych z 
wykorzystaniem środowiska MES. Celem badań było ustalenie przyczyn powstania 
zarysowań w kontekście zaprojektowanego i wykonanego układu zbrojenia miękkiego. 

 

    
Rys. 5.11. Analiza zakotwienia: rysy na zakotwieniu czynnym wraz z naniesionym schematem zbrojenia siatek 

(lewa), analizowany fragment konstrukcji z siatką bryłowych elementów skończonych i układem zbrojenia 
miękkiego (prawa) 

Ze względu na lokalny charakter zjawiska zarysowania, model obliczeniowy 
ograniczono do opisu wycinka płyty górnej skrzynki pomostu z jednym nieużywanym 
tunelem kablowym i dwoma sąsiadującymi kanałami aktywnymi (rys. 5.11). Poza 
opisem bryły betonu, uwzględniono strukturę zbrojenia głównego mostu i zbrojenie 
lokalne strefy zakotwienia oraz stalowe płyty oporowe.  

Ze względu na problemy ze zbieżnością, tego bardzo silnie nieliniowego 
zagadnienia w ujęciu przyrostowej analizy statycznej, ostatecznie problem rozwiązano 
w ramach podejścia dynamicznego w schematach otwartych całkowania równań ruchu 
(dynamic explicit). Symulacja numeryczna procesu sprężania wskazała główne rysy 
propagujące poziomo nad górną częścią płyt oporowych (rys. 5.12). 

 

   
Rys. 5.12. Analiza zakotwienia, rozkład parametru DAMAGET: na powierzchni czołowej (lewa),  

w przekroju A-A w głąb (prawa) 
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Przeprowadzone analizy lokalne, wskazały, że uszkodzenia które wystąpiły 
podczas budowy mostu, są wynikiem zastosowanego wariantu zbrojenia strefy 
zakotwienia i zbyt małej objętości betonu w obszarze bloku kotwiącym. 

 
Analiza typu dynamic explicit wraz z uwzględnieniem nieliniowego charakteru 

pracy betonu została również wykorzystana do obliczeń dźwigara strunobetonowego 
dwuprzęsłowego wiaduktu drogowego WD-113 w ciągu drogi S6 na obwodnicy 
Koszalina i Sianowa [Z4.II.E.e.1, Z4.II.L.a.19, Z4.II.L.b.2] (rys. 5.13).  

 

 
Rys. 5.13. Wiadukt WD-113 

Podjęte zagadnienie naukowe dotyczyło problemu typu odwrotnego. Celem 
symulacji była ocena możliwości zerwania cięgien sprężających (wewnętrznych) 
dźwigara strunobetonowego, który został uszkodzony przez przejeżdżający pojazd. 
Podjęte zagadnienie było o tyle istotne, że nie ma dostępnych metod diagnostycznych, 
które by w sposób bezinwazyjny umożliwiły ocenę in-situ czy obetonowane cięgna 
zostały zerwane. 

Aby osiągnąć zamierzenie naukowe po stworzeniu modelu MES przystąpiono do 
testów o charakterze walidacyjnym dotyczących sformułowania odpowiednich 
warunków brzegowych i początkowych. Punktem odniesienia do tych testów była 
morfologia uszkodzeń zinwentaryzowanych na budowie (rys. 5.14). 

 

  
Rys. 5.14. Wiadukt WD-113: zinwentaryzowany obraz uszkodzeń dźwigara (lewa), obraz uszkodzeń otrzymany 

w wyniku symulacji MES (prawa) 

Na podstawie tych testów zidentyfikowano charakter uderzenia, tj. kierunek 
prostopadły do osi konstrukcji z prędkością 50 km/h pojazdu o masie 18,8 t. Podczas 
takiego uderzenia obraz uszkodzeń rzeczywistych i uzyskanych w wyniku symulacji są 
zbliżone. W trakcie tak zidentyfikowanego uderzenia siły w cięgnach sprężających 
dźwigar strunobetonowy osiągały wartość maksymalną 199,6 kN w 0,01 s. Wobec 
dopuszczalnej wartości wynoszącej 279 kN oceniono, że nie nastąpiło zerwanie cięgien 
i belkę można pozostawić w konstrukcji po odpowiedniej naprawie powierzchniowej. 

 
Przedstawione w [Z4.II.E.b.3, Z4.II.L.b.17] zagadnienie dotyczące aerodynamiki 

konstrukcji, miało na celu oszacowania rozkładu ciśnienia wiatru na nietypową 
konstrukcję rotundy palmiarni w Gdańsku Oliwie (rys. 5.15lewa). Obliczenia miały 
rozwiać wątpliwości, czy dla rzeczywistego przekroju konstrukcji przypominającego 
geometrią piłę tarczową z zębami (rys. 5.15prawa), prawidłowym było na etapie 
projektu oszacowanie oddziaływania wiatru jak dla przekroju kołowego. 

W tym celu stworzono przestrzenny model MES całej konstrukcji (rys 5.15środek). 
Jednak z powodu skomplikowanej geometrii bryły zewnętrznej (i związanych z tym 
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nieakceptowalnych przez zleceniodawcę kosztów obliczeniowych) symulacje opływu 
CFD (ang. Computational Fluid Dynamics) ograniczono do analizy reprezentatywnych 
zadań płaskich (2D). Obliczenia CFD przeprowadzono metodą objętości skończonych 
(rys. 5.15prawa). 

 
 

  

 

 
Rys. 5.15. Rotunda palmiarni: stan konstrukcji 10.2018 (lewa), wizualizacja globalnego modelu MES (środek), 

kształt przekroju konstrukcji w 1/3 wysokości, przykładowy wyznaczony rozkład ciśnień i mapa turbulencji 
wywołana oddziaływaniem wiatru z analizy CFD (prawa) 

Przeprowadzone symulacje, miedzy innymi, ujawniły występowanie silnych 
lokalnych spiętrzeń wartości ciśnienia wiatru w narożnikach analizowanego przekroju 
palmiarni. Uzyskiwane lokalne wartości były ~1,8 razy większe od tych, które 
występują w rozkładzie ciśnienia na obwodzie przekroju kołowego.  

 
Systemy monitoringu technicznego 

 
W moim dorobku ważną rolę odgrywają prace nad systemami monitoringu 

technicznego konstrukcji. Zdobyte w ramach zrealizowanej rozprawy doktorskiej 
doświadczenia [Z4.II.A.2, Z4.II.E.c.1] zaowocowały udziałem w opracowaniu 
projektów, wykonaniu i możliwości analizy wyników zachowania konstrukcji 
rejestrowanych za pomocą 19 różnego rodzaju systemów monitoringu. Niektóre z nich 
miały za zadanie dostarczyć wyłącznie informacji z krótkiego okresu czasu, np. 
[Z4.II.E.e.17], a inne miały kontrolować bezpieczeństwo pracy konstrukcji podczas 
całego okresu jej eksploatacji, np. [Z4.II.E.a.7, Z4.II.E.a.2, Z4.II.E.a.8]. Należy 
zaznaczyć, że każdy z zaprojektowanych i wdrożonych systemów został przystosowany 
do zadań monitoringu i typu konstrukcji. Między innymi wymagane było opracowanie 
indywidualnych programów filtrujących sygnały masowe i techniki ich rejestracji. 
Najciekawsze z zainstalowanych systemów podano w zał. 4 p. II.B.c. 
 

System monitoringu technicznego kładki w Radomiu o konstrukcji wiszącej, składa 
się z modułu pomiarowego, eksperckiego oraz powiadamiania [Z4.II.E.a.2]. Moduł 
pomiarowy ma za zadanie zbieranie informacji z punktów wskazanych na rys. 5.16, tj. 
stacji meteorologicznej, akcelerometrów zainstalowanych na linie i pomoście oraz 
inklinometrów umożliwiających pośredni pomiar przemieszczeń konstrukcji. Moduł 
ekspertowy wyposażony jest w algorytmy, które w trybie ciągłym analizują dane 
pomiarowe i określają za pomocą odpowiednich indeksów stan konstrukcji. Moduł 
powiadamiania wyposażony jest w modem GSM, który wysyła wyniki do 
dedykowanego serwisu www. 
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Rys. 5.16. Kładka w Radomiu. Punkty pomiarowe systemu monitoringu (A),  

punkty prezentacji  wyników (B) 

System umożliwia stały podgląd mierzonych parametrów stanowiąc dobre źródło 
danych zarówno o stanie konstrukcji jak i wpływie na nią występujących warunków 
atmosferycznych. Na wykresie z rys. 5.17 przedstawiono zarejestrowane zmiany 
przemieszczeń konstrukcji w okresie 02.2017 – 03.2019. Widoczny jest wpływ 
warunków atmosferycznych związanych z porami roku oraz moment gwałtownej 
zmiany geometrii konstrukcji, który wystąpił w czerwcu 2018. Powodem tej zmiany 
było przesunięcie się na linie jednego z mocowań wieszaków. 
 

 
Rys. 5.17. Kładka dla pieszych w Radomiu. Wyniki monitoringu wyznaczonych zmian przemieszczeń w 

punktach u2 (P2), u3 (P3), u4 (P4) w okresie 02.2017 – 03.2019 

 
System monitoringu technicznego mostu podwieszonego przez rzekę Wisłok w 

Rzeszowie, składa się pierwotnie z standardowych dla tego typu rozwiązań modułów i 
czujników pomiarowych (rys. 5.18) [Z4.II.E.a.7]. Nowym, autorskim rozwiązaniem 
było analogicznie do [Z4.II.A.2, Z4.II.E.c.1] zaimplementowanie modułu symulacji 
obliczeniowych stanu mostu, ultradźwiękowego modułu monitoringu betonu 
[Z4.II.E.a.7] oraz pomiaru sił w wantach.  

Moduł symulacji bazował na zwalidowanym w zakresie statyki i dynamiki modelu 
MES konstrukcji (rys. 5.18). Jego wbudowanie w system umożliwia podgląd 
zachowania wszystkich elementów pracy mostu. Program na podstawie pomiarowych 
danych referencyjnych wykonuje symulacje MES i weryfikuje czy rzeczywista 
odpowiedź obiektu jest zgodna z tą obliczoną. Jeśli nie, system wysyła komunikat o 
możliwości zaistnienia awarii i konieczności inspekcji konstrukcji. 
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Rys. 5.18. Most w Rzeszowie: lokalizacja punktów pomiarowych (lewa), pierwsza postać drgań 

własnych (prawa) 

Pomiar sił w wantach prowadzony jest metodą wibracyjną, w której pomiar siły 
następuje w sposób pośredni poprzez przeliczenie jej wartości na podstawie pomiaru 
częstotliwości drgań własnych liny. Taki system pomiaru poza możliwością kontroli 
zmiany wartości siły w linie, daje bezpośredni pomiar drgań i stąd ocenę poprawności 
dynamicznej pracy liny. Te pomiary były podstawą doboru tłumików lin. Zgodnie z 
zaleceniami dostawcy olinowania, wszystkie z lin z uwagi na złe parametry tłumiące 
powinny zostać wyposażone w systemowe tłumiki drgań. Tymczasem w przypadku 
tego mostu, decyzja o instalacji tłumików została podjęta świadomie, po 
reprezentatywnym okresie monitoringu mostu. Okazało się, że ryzyko wystąpienia 
nadmiernych drgań mogło dotyczyć wyłącznie najdłuższych lin i tylko tam zalecono 
instalację tłumików. 

5.2. Aktywność dotycząca zrealizowanych osiągnięć projektowych, konstrukcyjnych i 
technologicznych, prac badawczych, ekspertyz i projektów badawczych 

 
Dane dotyczące aktywności w osiągnięciach projektowych, konstrukcyjnych i 
technologicznych, pracach badawczych, ekspertyzach i projektach badawczych wraz z 
reprezentatywnymi przykładami podejmowanej działalności, opisem mojego udziału i 
wkładu zostały przedstawione w załączniku 4 do wniosku w punktach II.B, II.F, II.J.  
Aktywność dotyczyła: 
• wykonywania projektów montaży łukowych, podwieszonych i wiszących obiektów 

mostowych (5 z czego 4 po doktoracie), 
• wykonywania projektów oraz wdrożeń systemów monitoringu technicznego 

konstrukcji (20 z czego 19 po doktoracie), 
• aplikacji rozwiązań wypracowanych w ramach działalności naukowo-badawczej w 

przemyśle (117), 
• wdrożenia kompozytowego mostu dla pieszych, 
• pełnienia nadzorów naukowych 8 zadań dot. projektowania lub budowy obiektów 

inżynierskich – obiekty mostowe (7), w tym przekop przez Mierzeję Wiślaną, 
konstrukcja rotundy palmiarni w Gdańsku Oliwie, 

• wykonywania ekspertyz naukowo-technicznych w zakresie budownictwa (85), 
• wykonywania projektów, badań i sprawozdań podczas próbnych obciążeń 

obiektów mostowych (302 obiekty z czego 154 po doktoracie),  
• udziale w realizacji 4 grantów, z czego w jednym, dotyczącym kompozytowego 

przęsła mostu dla pieszych byłem współautorem wniosku o dofinansowanie, 
głównym wykonawcą, a ponadto administrowałem i koordynowałem realizację 
wszystkich zadań. 
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5.3. Parametryczne podsumowanie dorobku naukowego 
Szczegółowy wykaz wszystkich opublikowanych prac naukowych i zawodowych 

przedstawiono w Załączniku 4. W tabelach 1-3 przedstawiono podsumowanie dorobku 
naukowo-badawczego, z podaniem liczby osiągnięć (tabela 1) oraz punktację wg listy 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego za publikacje po uzyskaniu stopnia 
doktora wchodzące skład osiągnięcia naukowego (tabela 2) oraz pozostałego dorobku 
(tabela 3).  

Sumaryczna liczba punktów za publikacje po uzyskaniu stopnia doktora, brana pod 
uwagę przy ocenie parametrycznej jednostki naukowej wg MNiSW, wynosi 676 (841)* 
pkt., z czego udział autora wynosi 317,9 (376,1)* pkt. Sumaryczny Imact Factor za 
publikacje, w których współautorem był Wnioskodawca wynosi 22,401 zgodnie z 
rokiem publikacji (23,131 z 5 lat). 

 
Tabela 1. Zestawienie osiągnięć naukowo-badawczych (wg załącznika 4 – stan na 28.03.2019) 

Rodzaj osiągnięcia 
Całkowita 

liczba 
osiągnięć 

Oznaczenie 
zgodne z 

Zał. 4 

Liczba osiągnięć 
po uzyskaniu 

stopnia doktora 

Publikacje stanowiące osiągnięcie naukowe:    
- artykuły w czasopismach z bazy Journal Citation Reports 
(JCR), 5 IB 5 

- artykuły indeksowane w bazie Web of Science (WoS), 7 IB 7 
- artykuły recenzowane. 1 IB 1 
Publikacje w czasopismach znajdujących się w bazie Journal 
Citation Reports (JCR) 5 II.A 5 

Publikacje naukowe indeksowane w bazie Web of Science 9+(11)* II.E 9+(11)* 
Monografie 2 II.E 2 
Rozdziały w monografiach 6 II.E 3 
Publikacje naukowe w czasopismach z listy B MNiSW 28 II.E 22 

Sumaryczna liczba publikacji 63 (74)*  54 (65)* 
Referaty na konferencjach międzynarodowych 30 II.L 29 
Referaty na konferencjach krajowych 38 II.L 23 
Sumaryczna liczba punktów MNiSW (wg listy w roku 
publikacji) 676(841)*  676 (841)* 

Sumaryczny Impact Factor (zgodnie z rokiem 
opublikowania) 22,401 II.G 22,401 

Liczba cytowań publikacji wg bazy WoS 146 (74)’ II.H 146 (74)’ 
Liczba cytowań publikacji wg bazy Scopus 194 (118)’ II.H 88 
Liczba cytowań wg bazy Google Scholar 344 II.H - 
Indeks Hirscha według bazy WoS 8 II.I 8 
Indeks Hirscha według bazy Scopus 8 II.I 8 
Indeks Hirscha według bazy Google Scholar 11 II.I - 
Osiągnięcia projektowe, konstrukcyjne i technologiczne 307 II.B 158 

Aplikacje i wdrożenia 138 II.B 137 

Udzielone patenty krajowe 1 II.C 1 

Wzory użytkowe 3 II.D 3 

Zrealizowane prace badawcze, ekspertyzy lub inne opracowania 
na zamówienie 93 II.F 84 

Udział w projektach badawczych 4 II.J 4 

Międzynarodowe i krajowe nagrody za działalność naukową 5 II.K 5 
*- publikacje oczekują na umieszczenie w bazie WoS, wartości uwzględniają indeksację w bazie WoS 
’ – liczba cytowań bez autocytowań  
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Tabela 2. Statystyka publikacji wg listy MNiSW z poz I.B (dzieło, stan na 28.03.2019) 

Publikacja Punkty 
MNiSW 

Udział 
Miśkiewicz 

M. [%] 

Punkty 
Miśkiewicz 

M. 
IF2017 IF5 lat 

I.B.1 15 50 7.5 - - 

I.B.2 15 60 9 - - 

I.B.3 20 55 11 0.763 0.816 

I.B.4 15 70 10.5 - - 

I.B.5 45 50 22.5 4.92 4.858 

I.B.6 15 50 7.5 - - 

I.B.7 15 50 7.5 - - 

I.B.8 3 50 1.5 - - 

I.B.9 15 50 7.5 - - 

I.B.10 15 80 12 - - 

I.B.11 30 80 24 0.622 0.598 

I.B.12 20 55 11 0.763 0.816 

I.B.13 20 80 16 0.763 0.816 
SUMA/ 243 średnio 60 147.5 7.831 7.904 

 
Tabela 3. Statystyka publikacji wg listy MNiSW z poz II.A i II.E (dorobek po uzyskaniu stopnia doktora, stan na 
28.03.2019) 

Publikacja Punkty 
MNiSW 

Udział 
Miśkiewicz 

M. [%] 

Punkty 
Miśkiewicz 

M. 
IF 2017 IF 5 lat 

II.A.1 40 5 2 4.101 4.451 

II.A.2 30 100 30 2.311 2.088 

II.A.3 30 10 3 2.475 3.014 

II.A.4 45 10 4.5 4.92 4.858 

II.A.5 20 35 7 0.763 0.816 

II.E.a.1 15 45 6.75 - - 

II.E.a.2 15 50 7.5 - - 

II.E.a.3 15 40 6 - - 

II.E.a.4 15 35 5.25 - - 

II.E.a.5 15 35 5.25 - - 

II.E.a.6 15 33 4.95 - - 

II.E.a.7 15 20 3 - - 

II.E.a.8 15 20 3 - - 

II.E.a.9 15 33 4.95 - - 

II.E.b.1 15 40 6 - - 

II.E.b.2 15 10 1.5 - - 
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Publikacja Punkty 
MNiSW 

Udział 
Miśkiewicz 

M. [%] 

Punkty 
Miśkiewicz 

M. 
IF 2017 IF 5 lat 

II.E.b.3 15 10 1.5 - - 

II.E.b.4 15 60 9 - - 

II.E.b.5 15 20 3 - - 

II.E.b.6 15 45 6.75 - - 

II.E.b.7 15 50 7.5 - - 

II.E.b.8 15 25 3.75 - - 

II.E.b.9 15 55 8.25 - - 

II.E.b.10 15 40 6 - - 

II.E.b.11 15 33 4.95 - - 

II.E.c.1 25 45 11.25 - - 

II.E.c.2 25 100 25 - - 

II.E.d.1 5 30 1.5 - - 

II.E.d.2 5 10 0.5 - - 

II.E.d.3 5 50 2.5 - - 

II.E.e.1 3 40 1.2 - - 

II.E.e.2 5 45 2.25 - - 

II.E.e.3 8 85 6.8 - - 

II.E.e.4 3 40 1.2 - - 

II.E.e.5 8 50 4 - - 

II.E.e.6 8 80 6.4 - - 

II.E.e.7 3 45 1.35 - - 

II.E.e.8 3 50 1.5 - - 

II.E.e.9 8 30 2.4 - - 

II.E.e.10 8 80 6.4 - - 

II.E.e.11 8 30 2.4 - - 

II.E.e.12 3 20 0.6 - - 

II.E.e.13 

B
ra

k 
pu

nk
tó

w
 w

 ro
ku

 p
ub

lik
ac

ji 

60 - - - 

II.E.e.14 20 - - - 

II.E.e.15 20 - - - 

II.E.e.16 33 - - - 

II.E.e.17 33 - - - 

II.E.e.18 10 - - - 

II.E.e.19 17 - - - 

II.E.e.20 80 - - - 

II.E.e.21 10 - - - 

II.E.e.22 10 - - - 

SUMA 598   228.6 14.57 15.227 
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