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Gdańsk, dnia 8.04.2019 r. 
 
 

AUTOREFERAT 
 

1. Imię i Nazwisko 
Marek Pszczoła 

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

• Tytuł magistra inżyniera – 22.04.1999 r., Politechnika Gdańska, Wydział Budownictwa 
Lądowego, tytuł pracy: „Badania wpływu zawartości piasków łamanych i naturalnych na 
odporność betonu asfaltowego przeznaczonego do warstwy wiążącej na deformacje 
trwałe”. Praca wyróżniona w konkursie Dziekana WIL na najlepszą pracę dyplomową w 
roku 1999. Promotor pracy: prof. dr hab. inż. Józef Judycki. 

• Stopień naukowy doktora nauk technicznych – 18.10.2006 r., doktorat z 
wyróżnieniem, Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, tytuł 
rozprawy doktorskiej: „Spękania niskotemperaturowe warstw asfaltowych nawierzchni”. 
Promotor pracy doktorskiej: prof. dr hab. inż. Józef Judycki. 

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych 
• Asystent w Katedrze Inżynierii Drogowej na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska, w 

okresie od 01.06.1999 do 30.11.2006 r. (pełen etat). 
• Adiunkt w Katedrze Inżynierii Drogowej i Transportowej na Wydziale Inżynierii Lądowej i 

Środowiska, od 01.12.2006 r. do chwili obecnej (pełen etat). 

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. 2016 r. poz. 882 ze zm. w Dz. U. z 2016 r. poz. 1311):  

A. Tytuł osiągnięcia naukowego 
Cykl publikacji powiązanych tematycznie: 

„Zidentyfikowanie oraz analiza najważniejszych czynników wpływających na 
właściwości mieszanek mineralno-asfaltowych w niskich temperaturach.” 

B. Autor/autorzy, tytuł/tytuły publikacji, rok wydania, nazwa wydawnictwa, 
recenzenci wydawniczy 

Publikacje wchodzące w skład osiągnięcia naukowego: 
1. Pszczola M., Jaczewski M., Szydlowski C., 2019, “Assessment of Thermal Stresses in  

Asphalt Mixtures at Low-Temperatures Using the Tensile Creep Test and the Bending 
Beam Creep Test”, Applied Sciences, MDPI Journal, vol. 9, iss. 5, 846, 
doi:10.3390/app9050846 (JCR, IF=1,689 (2017), MNiSW lista A). 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaplanowaniu i opracowaniu eksperymentu, 
opracowaniu metodyki badań według Tensile Creep Test (TCT), zaplanowaniu badań 
laboratoryjnych, opracowaniu studiów literatury (rozdział Introduction), analizie wyników 
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badań TCT oraz Bending Beam Creep Test (BBCT), obliczeniach naprężeń termicznych 
według metody Hillsa i Briena, analizie porównawczej obliczonych naprężeń termicznych 
i wytrzymałości mieszanek mineralno-asfaltowych na rozciąganie w niskich 
temperaturach, wiodący udział w pisaniu oraz redagowaniu artykułu. Mój udział 
procentowy szacuję na 60%. 

 
2. Pszczola M., Szydlowski C., Jaczewski M., 2019, “Influence of cooling rate and additives 

on low-temperature properties of asphalt mixtures in the TSRST”, Construction and 
Building Materials, Elsevier, vol. 204, pp. 399–409, 
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2019.01.148ol204 (JCR, IF=3,485 (2017) MNiSW 
lista A). 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaplanowaniu i opracowaniu eksperymentu, 
zaplanowaniu i koordynowaniu badań laboratoryjnych, opracowaniu studiów literatury, 
analizie danych klimatycznych dotyczących prędkości chłodzenia, analizie wyników badań 
z testu Thermal Stress Restrained Specimen Test (TSRST) dla różnych dodatków i 
prędkości chłodzenia, wiodący udział w pisaniu oraz redagowaniu artykułu. Mój udział 
procentowy szacuję na 60%. 
 

3. Pszczola M., Szydlowski C., 2018, “Influence of Bitumen Type and Asphalt Mixture 
Composition on Low-Temperature Strength Properties According to Various Test 
Methods”, Materials, MDPI Journal, vol. 11, iss. 11, 2118, doi:10.3390/ma11112118 (JCR, 
IF=2,467 (2017), MNiSW lista A). 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na opracowaniu koncepcji artykułu, zaplanowaniu 
i koordynowaniu badań laboratoryjnych, opracowaniu studiów literatury, analizie wyników 
badań TSRST, UTST oraz BBT, analizie korelacji wytrzymałości zbadanej według różnych 
metod, wiodący udział w pisaniu oraz redagowaniu artykułu. Mój udział procentowy 
szacuję na 80%. 

 
4. Pszczola M., Jaczewski M., Rys D., Jaskula P., Szydlowski C., 2018, “Evaluation of 

asphalt mixture low-temperature performance in bending beam creep test”, Materials, 
MDPI Journal, vol. 11, iss. 1, 100, doi:10.3390/ma11010100 (JCR, IF=2,467 (2017), 
MNiSW lista A). 
 
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na przygotowaniu koncepcji artykułu, 
zaplanowaniu badań, opracowaniu studiów literatury, analizie wyników badań pełzania, 
udział w pisaniu i redagowanie artykułu. Mój udział procentowy szacuję na 30%. 
 

5. Pszczoła M., Jaczewski M., Szydłowski C., Judycki J., Dołżycki B., 2017, “Evaluation of 
low-temperature properties of rubberized asphalt mixtures”, Procedia Engineering, 
volume 172, Modern Building Materials, Structures and Techniques, pp. 897–904, 
http://dx.doi.org/10.1016/j.proeng.2017.02.098 (indeksowany w Scopus, Web of Science) 

 
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na przygotowaniu koncepcji artykułu, planowaniu 
badań i analiz, analizie wyników badań TSRST oraz zginania belek w niskich 
temperaturach, wiodący udział w pisaniu i redagowaniu artykułu. Mój udział procentowy 
szacuję na 30%. 
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6. Pszczoła M., Judycki J., Ryś D., 2016, “Evaluation of pavement temperatures in Poland 
during winter conditions”, Transportation Research Procedia, Volume 14, pp. 738–747, 
Transport Research Arena TRA2016: Moving Forward: Innovative Solutions for 
Tomorrow's Mobility, Transport Research Arena 2016, Warsaw, Poland, 18–21 April 2016, 
doi: 10.1016/j.trpro.2016.05.342, (indeksowany w Scopus, Web of Science). 

 
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na opracowaniu metodyki analizy danych 
temperaturowych, analizie danych temperatury nawierzchni, analizie prędkości chłodzenia 
nawierzchni, wiodący udział w pisaniu i redagowaniu artykułu. Mój udział procentowy 
szacuję na 40%. 
 

7. Pszczoła M., Ryś D., Jaskuła P., 2017, “Analysis of climatic zones in Poland with regard 
to asphalt performance grading”, Roads and Bridges, Drogi i Mosty, vol. 16, nr 4, s. 245–
269, doi: 10.7409/rabdim.017.016, (indeksowany w Scopus, Web of Science). 

 
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na przygotowaniu koncepcji artykułu, analizie 
danych temperaturowych, opracowaniu oraz wykonaniu analiz obliczeniowych 
dotyczących temperatury nawierzchni, opracowaniu mapek dotyczących stref 
klimatycznych w Polsce w zakresie temperatur niskich, wysokich oraz obliczonych 
zakresów rodzaju funkcjonalnego PG X (wysokie temperatury) i PG –Y (niskie 
temperatury), udział w opracowaniu zaleceń doboru asfaltu do wyznaczonych stref 
klimatycznych, wiodący udział w pisaniu i redagowaniu artykułu. Mój udział procentowy 
szacuję na 45%. 
 

8. Pszczola M., 2019, “Equivalent temperature for design of asphalt pavements in Poland”, 
MATEC Web of Conferences, 64th Scientific Conference of the Committee for Civil 
Engineering of the Polish Academy of Sciences and the Science Committee of the Polish 
Association of Civil Engineers (PZITB) (KRYNICA 2018), vol. 262, 05010, 
https://doi.org/10.1051/matecconf/201926205010 (indeksowany w Scopus, Web of 
Science). 

 
Praca samodzielna. Wkład w powstanie pracy: 100%. 
 

9. Pszczoła M., Judycki J., 2015, “Comparison of calculated and measured thermal stresses 
in asphalt concrete”, The Baltic Journal of Road and Bridge Engineering, Vilnius: 
Technika, vol X, no 1, pp. 39–45 http://dx.doi.org/10.3846/bjrbe.2015.05 (JCR, IF=0,519 
(2015), MNiSW lista A). 

 
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na planowaniu badań i analiz, opracowaniu 
studiów literatury, analizie wyników badań TSRST oraz obliczeniach naprężeń 
termicznych, porównaniu i analizie obliczonych naprężeń termicznych metodą Hillsa i 
Briena z wynikami badań laboratoryjnych TSRST, udział w pisaniu i redagowaniu artykułu. 
Mój udział procentowy szacuję na 60%. 
 

10. Pszczoła M., Judycki J., 2012, “Evaluation of Thermal Stresses in Asphalt Layers in 
Comparison with TSRST Test Results”, 7th International RILEM Conference on Cracking 
in Pavements: Mechanisms, Modelling, Testing, Detection, Prevention and Case 
Histories, The Netherlands, Springer, p. 41–50, ISBN: 978-94-007-4565-0, doi: 
10.1007/978-94-007-4566-7 (indeksowany w Scopus). 
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Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na planowaniu badań i analiz, analizie wyników 
badań TSRST, wykonaniu i analizie obliczeniowej naprężeń termicznych, wiodący udział 
w pisaniu i redagowaniu artykułu. Mój udział procentowy szacuję na 60%. 
 

11. Rys D., Judycki J., Pszczola M., Jaczewski M., Mejlun Ł., 2017, “Comparison of low-
temperature cracks intensity on pavements with high modulus asphalt concrete and 
conventional asphalt concrete bases”, Construction and Building Materials, Elsevier, 
volume 147, pages 478–487, https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2017.04.179 (JCR, 
IF=3,485 (2017) MNiSW lista A). 
 
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na udziale w opracowaniu studiów literatury w 
zakresie spękań niskotemperaturowych nawierzchni, zebraniu danych do analiz 
obliczeniowych, ocenie wpływu strefy klimatycznej (A–C) na powstawanie spękań 
niskotemperaturowych, udział w pisaniu i redagowaniu artykułu. Mój udział procentowy 
szacuję na 20%. 

 
12. Judycki J., Jaskuła P., Dołżycki B., Pszczoła M., Jaczewski M., Ryś D., Stienss M., 2015, 

“Investigation of low-temperature cracking in newly constructed high-modulus asphalt 
concrete base course of a motorway pavement”, Road Materials and Pavement Design, 
Special Issue: EATA 2015, vol. 16, Supp. 1, 
http://dx.doi.org/10.1080/14680629.2015.1029674, (JCR, IF=1,547 (2015), MNiSW lista 
A). 

 
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na udziale w badaniach terenowych, 
laboratoryjnych, analiza naprężeń termicznych, udział w opracowaniu studiów literatury, 
zebraniu danych do analiz, opracowanie rozdziału o temperaturach nawierzchni i 
powietrza a także o rodzaju funkcjonalnym PG oraz sztywnościach analizowanych 
mieszanek mineralno-asfaltowych, udział w pisaniu i redagowaniu artykułu. Mój udział 
procentowy szacuję na 13%. 
 

13. Judycki J., Jaczewski M., Ryś D., Pszczoła M., Jaskuła P., Glinicki A., 2017, “Field 
investigation of low-temperature cracking and stiffness, moduli on selected roads with 
conventional and high modulus asphalt concrete”, Bestinfra 2017, IOP Conference Series: 
Materials Science and Engineering, vol. 236, 012002 (indeksowany w Scopus, Web of 
Science). 

 
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na udziale w wykonaniu oceny terenowej, analizie 
wyników badań ze szczególnym uwzględnieniem wyników badań temperaturowych. Udział 
w pisaniu i redagowaniu artykułu. Mój udział procentowy szacuję na 20%. 
 

14. Judycki J., Jaczewski M., Pszczoła M., Ryś D., Szydłowski C., 2017,  “Validation of high 
modulus asphalt concrete for low temperature conditions”, 7th International EATA 
Conference, Zurich, Switzerland, 12–14 June 2017 (recenzowane materiały 
konferencyjne). 

 
Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na analizie warunków klimatycznych Polski ze 
szczególnym uwzględnieniem wpływu niskich temperatur zimowych oraz prędkości 
chłodzenia, udziale w wykonaniu oceny terenowej, analizie wyników badań dla asfaltów 
20/30 i w odniesieniu do rodzaju funkcjonalnego PG dla stref klimatycznych w Polsce. 
Udział w pisaniu i redagowaniu artykułu. Mój udział procentowy szacuję na 20%. 
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C. Omówienie celu naukowego prac i osiągniętych wyników wraz z 
omówieniem ich wykorzystania 

Prezentowany cykl publikacji powiązanych tematycznie obejmuje czternaście pozycji [1–14] 
(Załącznik 4, poz. I.B.1–I.B.14), z których połowa (siedem pozycji) opublikowano w 
czasopismach indeksowanych w bazie czasopism JCR (Journal Citation Reports). Są to prace 
[1, 2, 3, 4, 9, 11, 12]. Pięć kolejnych spośród prezentowanych prac, opublikowano w 
czasopismach indeksowanych w bazach Web of Science (WoS) oraz Scopus [5, 6, 7, 8, 13]. 
Dwie publikacje [10 i 14] zostały zaprezentowane na międzynarodowych konferencjach 
naukowych oraz opublikowane w recenzowanych materiałach konferencyjnych. Sumaryczny 
Impact Factor osiągnięcia naukowego wynosi 15,659. Żadna z publikacji wchodząca w skład 
przedstawionego osiągnięcia naukowego nie była w zestawie wcześniejszego postepowania 
habilitacyjnego lub doktorskiego, w szczególności rozprawy doktorskiej habilitanta. 

Wstęp 
Problematyką związaną ze zjawiskiem powstawania spękań niskotemperaturowych w 
nawierzchniach asfaltowych zainteresowałem się jeszcze przed uzyskaniem stopnia doktora 
nauk technicznych. Problematykę tę rozwijałem, a zwieńczeniem pracy naukowej była 
rozprawa doktorska pt. „Spękania niskotemperaturowe warstw asfaltowych nawierzchni” 
obroniona w dniu 18 października 2006 r. na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska 
Politechniki Gdańskiej. Promotorem pracy był śp. Prof. dr hab. inż. Józef Judycki, który 
zainspirował mnie do podjęcia tego zagadnienia i który sam przez wiele lat swojej pracy 
zawodowej zajmował się naukowo między innymi tym zjawiskiem uszkodzeń nawierzchni 
asfaltowych. Jeszcze na etapie przygotowania pracy doktorskiej przeprowadziłem pierwsze 
badania laboratoryjne oceny odporności mieszanek mineralno-asfaltowych na spękania 
niskotemperaturowe z wykorzystaniem metody zginania i pełzania belek, a także metody 
TSRST. Po uzyskaniu stopnia naukowego doktora nauk technicznych metody te w dalszym 
ciągu rozwijałem i zostały one również zmodyfikowane. Dodatkowo zaistniała również 
konieczność wdrożenia oraz oceny innych metod badań właściwości niskotemperaturowych 
mieszanek mineralno-asfaltowych, a także większego uwzględnienia w badaniach 
laboratoryjnych wpływu rzeczywistych warunków klimatycznych, jakie występują w Polsce w 
czasie sezonów zimowych. Zebrane doświadczenia i wnioski przedstawione w cyklu publikacji 
powiązanych tematycznie pozwalają na ich szersze wykorzystanie również w innych częściach 
świata, które charakteryzują się możliwością występowania niskich temperatur zimowych.  
 
Podstawowym celem naukowym prezentowanego cyklu publikacji powiązanych 
tematycznie było zidentyfikowanie i analiza najważniejszych czynników wpływających 
na właściwości mieszanek mineralno-asfaltowych w niskich temperaturach zimowych. 
Główny cel pracy zrealizowałem poprzez analizę danych temperaturowych ze stacji 
meteorologicznych, badania laboratoryjne mieszanek mineralno-asfaltowych w niskich 
temperaturach, analizy obliczeniowe naprężeń termicznych oraz ocenę terenową odcinków 
dróg w Polsce. Analizy przeprowadziłem dla różnych rodzajów asfaltów i mieszanek 
mineralno-asfaltowych, różnych metod badań laboratoryjnych, a także zmiennych zimowych 
warunków klimatycznych. Nowością w podejściu do analizowanego zagadnienia jest 
powiązanie rzeczywistych warunków temperaturowych, jakie występują w nawierzchniach 
asfaltowych podczas sezonów zimowych, poprzez modelowanie laboratoryjne (testy 
bezpośredniego rozciągania, rozciągania termicznego, pełzania itp.) z analizą obliczeniową 
naprężeń termicznych, jakie powstają podczas ochładzania się nawierzchni, oraz oceną 
terenową odcinków dróg, na których wystąpiły spękania niskotemperaturowe. Wykazałem, że 
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zastosowanie nowych metod badań laboratoryjnych i wykorzystanie tych metod w analizie 
obliczeniowej naprężeń termicznych, a także znajomość rzeczywistej prędkości chłodzenia 
nawierzchni i jej uwzględnienie w badaniach laboratoryjnych pozwala na lepszą ocenę 
właściwości mieszanek mineralno-asfaltowych w niskich temperaturach. 

Do osiągnięcia zamierzonego celu naukowego zrealizowałem szczegółowe zadania etapowe. 
Do tych zadań należą: 

1. Wyznaczyłem rzeczywiste prędkości chłodzenia nawierzchni w Polsce na podstawie 
analizy szczegółowych danych temperaturowych z okresu ponad 30 lat oraz 
opracowałem strefy klimatyczne w zakresie niskich temperatur zimowych pod kątem 
doboru asfaltu na podstawie rodzaju funkcjonalnego.  

2. Przeprowadziłem ocenę metody badań naprężenia termicznego w skrępowanej próbce 
(ang. Thermal Stress Restrained Specimen Test – TSRST) przy założeniu normowych 
oraz przy uwzględnieniu rzeczywistych prędkości chłodzenia, jakie występują w 
nawierzchniach asfaltowych w Polsce. 

3. Wdrożyłem metodę badań wykorzystującą rezerwę wytrzymałości przy zastosowaniu 
badań TSRST i UTST (ang. Uniaxial Tension Stress Test) do oceny właściwości 
niskotemperaturowych mieszanek mineralno-asfaltowych oraz opracowałem korelacje 
pomiędzy wynikami badań wytrzymałości w niskich temperaturach uzyskanymi z 
różnych metod: UTST, SCB (ang. Semi-Circular Bending Test) oraz BBT (ang. Bending 
BeamTest). 

4. Przeprowadziłem ocenę wpływu rodzaju asfaltu, rodzaju mieszanki mineralno-
asfaltowej oraz wybranych dodatków np. włókien aramidowych lub modyfikacji asfaltu 
gumą na właściwości mieszanek mineralno-asfaltowych w niskich temperaturach przy 
zastosowaniu różnych metod badań laboratoryjnych. 

5. Wdrożyłem nową metodę badań mieszanek mineralno-asfaltowych w niskich 
temperaturach: test pełzania w schemacie rozciągania prostego (ang. Tensile Creep 
Test – TCT), oraz zaproponowałem wykorzystanie wyników badań z tej metody do 
obliczeń naprężeń termicznych, a także porównanie wyników badań TCT do metody 
pełzania w schemacie zginania belek (ang. Bending Beam Creep Test – BBCT). 

6. Wykorzystałem metody badań laboratoryjnych, metody obliczeń naprężeń termicznych 
oraz dane klimatyczne do oceny terenowej odcinków dróg w Polsce, na których 
wystąpiły spękania niskotemperaturowe w nawierzchniach asfaltowych. 

Dotychczasowa praktyka projektowania mieszanek mineralno-asfaltowych w Polsce 
wskazuje, że w zakresie właściwości mieszanek w niskich, zimowych temperaturach nadal 
brak jest metod badań i kryteriów pozwalających na właściwą ocenę tych materiałów. Jedynym 
badaniem, które zostało wprowadzone do stosowania w Wymaganiach Technicznych (WT-2 
2014) do projektowania mieszanek mineralno-asfaltowych jest obecnie badanie naprężenia 
termicznego na skrępowanej próbce (TSRST). Badanie to dotyczy tylko betonów asfaltowych 
o wysokim module sztywności i tylko w wybranych strefach klimatycznych Polski. 
Projektowanie mieszanek mineralno-asfaltowych w Polsce odbywa się poprzez dobór rodzaju 
asfaltu wskazanego w tabeli wymagań technicznych bez uwzględnienia warunków 
klimatycznych, w jakich mieszanki mineralno-asfaltowe będą eksploatowane w nawierzchni 
drogowej. Dlatego istnieje duża potrzeba opracowania odpowiednich metod badań 
uwzględniających w większym stopniu warunki klimatyczne. Dodatkowo, przeprowadzone 
studia zagadnienia zawarte w cyklu publikacji wykazały, że zastosowanie innowacyjnych 
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metod badań w niskich temperaturach, np. testu pełzania w schemacie rozciągania prostego 
TCT (Tensile Creep Test), czy też modyfikacja metody badań naprężenia termicznego w 
skrępowanej próbce TSRST (Thermal Stress Restrained Specimen Test) dla różnych 
prędkości chłodzenia można uznać za rozwiązania innowacyjne nie tylko w Polsce, ale 
również w skali światowej. 

W omawianym jednotematycznym cyklu publikacji wyróżniłem trzy najważniejsze obszary 
moich osiągnięć naukowych, które odzwierciedlają charakter prowadzonych prac badawczych 
i pozwalają na przejrzystą prezentację znaczenia opisanych w nich wyników badań i analiz. 
Pierwszym analizowanym obszarem osiągnięć naukowych jest ocena warunków 
klimatycznych w zakresie oddziaływania niskich temperatur zimowych. Wyniki badań i analiz 
zawarłem w publikacjach [6, 7, 8] (Załącznik 4, poz. I.B.6, I.B.7 oraz I.B.8). Obejmują one 
zarówno ocenę temperatur nawierzchni w Polsce w warunkach zimowych, jak i analizy stref 
klimatycznych w Polsce w zakresie niskich temperatur z uwzględnieniem klasyfikacji 
funkcjonalnej asfaltów. Drugi, a jednocześnie najbardziej obszerny omawiany zakres 
osiągnięć naukowych zawarłem w pracach [1, 2, 3, 4, 5, 9, 10] (Załącznik 4, poz. I.B.1–5, oraz 
I.B.9 i I.B.10). Obejmuje on wyniki badań mieszanek mineralno-asfaltowych w niskich 
temperaturach przy zastosowaniu asfaltów zwykłych, modyfikowanych, z dodatkiem gumy, z 
dodatkiem włókien aramidowych, a także przy wykorzystaniu różnych metod laboratoryjnych i 
przy uwzględnieniu wniosków wynikających z analizy warunków klimatycznych. W zakresie 
tego obszaru osiągnięć naukowych znalazły się również analizy obliczeniowe naprężeń 
termicznych powstających w warstwach asfaltowych na skutek obniżania się temperatury w 
sezonie zimowym. Analizy te były wykonywane na podstawie wyników badań laboratoryjnych 
i ich celem była ocena zgodności zastosowanych modeli obliczeniowych z wynikami badań 
laboratoryjnych naprężeń termicznych oraz predykcja powstawania spękań 
niskotemperaturowych. Ostatnim przedstawianym obszarem moich osiągnięć naukowych, 
opisanym w pracach [11, 12, 13, 14] (Załącznik 4, poz. I.B.11–14), jest ocena terenowa 
odcinków dróg w Polsce, na których wystąpiły spękania niskotemperaturowe nawierzchni, z 
wykorzystaniem metod badań laboratoryjnych, metod obliczeń naprężeń termicznych oraz 
danych klimatycznych.  

Ocena temperatury powietrza i nawierzchni oraz analiza stref klimatycznych w zakresie 
niskich temperatur zimowych 
Temperatura jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na stan techniczny 
nawierzchni asfaltowych. Spękania poprzeczne nawierzchni asfaltowych w niskiej 
temperaturze mogą stanowić poważny problem w regionach, w których temperatura spada do 
bardzo niskich wartości dochodzących do -30°C, a czasami nawet niższych. Spękanie 
niskotemperaturowe rozpoczyna się na powierzchni warstwy asfaltowej i postępuje w głąb 
nawierzchni wraz z upływem czasu. Powstanie spękań nawierzchni spowodowanych niską 
temperaturą prowadzi do dalszej degradacji konstrukcji nawierzchni i podłoża gruntowego pod 
nawierzchnią poprzez wnikającą w spękanie wodę i w konsekwencji postępujący w czasie 
proces niszczenia. Zgodnie z mechanizmem powstawania spękań niskotemperaturowych, 
powstają one, gdy termiczne naprężenia rozciągające przekraczają wytrzymałość na 
rozciąganie warstwy nawierzchni asfaltowej. Dodatkowo, spękania powodowane 
oddziaływaniem niskiej temperatury mogą również powstać na skutek oddziaływania cykli 
termicznych (cykle chłodzenia i ogrzewania) i w takim przypadku spękanie ma charakter 
spękania termicznego zmęczeniowego. 
Ocena temperatur nawierzchni podczas warunków zimowych ma duże znaczenie dla oceny 
odporności warstw asfaltu na pękanie w niskich temperaturach. W publikacji [6] (Załącznik 4, 
poz. I.B.6) przeanalizowałem dostępne dane z 18 stacji meteorologicznych administrowanych 
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przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad zlokalizowanych na polskich drogach 
krajowych. Najdłuższy analizowany okres przypada na lata 2003–2013. Dla dostępnych 
danych określiłem minimalne temperatury nawierzchni na powierzchni, rozkład temperatury 
na głębokości konstrukcji nawierzchni, czas trwania niskich temperatur i prędkość chłodzenia. 
W sumie w obliczeniach wykorzystano 3,3 miliona rekordów. Stwierdziłem, że najniższa 
temperatura nawierzchni w okresie od 2003 do 2013 roku na analizowanych odcinkach dróg 
krajowych wynosiła -24,2°C. Stwierdziłem również, że temperatura na głębokości 5 cm jest 
wyższa o około 2–4°C niż temperatura zmierzona na powierzchni nawierzchni, podczas gdy 
na głębokości 30 cm jest wyższa już o około 20°C. Wniosek ten przedstawiono na rys. 1. 

 
Rys. 1. Rozkład minimalnej temperatury w nawierzchni na różnych odcinkach analizowanych dróg 

krajowych [6] 

Kolejnym osiągnięciem naukowym było wyznaczenie prędkości chłodzenia w nawierzchni na 
podstawie rzeczywistych danych pomiarowych. Prędkość chłodzenia jest definiowana jako 
zmiana temperatury w ciągu jednej godziny (°C/h). Prędkość chłodzenia na powierzchni 
warstwy ścieralnej jest ważnym czynnikiem, który znacząco wpływa na wielkość naprężeń 
termicznych powstających w nawierzchni asfaltowej w okresie występowania mroźnych 
warunków zimowych. Wyniki tej analizy były wykorzystywane przeze mnie do modelowania 
warunków niskotemperaturowych w trakcie późniejszych badań laboratoryjnych mieszanek 
mineralno-asfaltowych i stanowią istotny wkład w rozwój dyscypliny naukowej, jaką jest 
budownictwo drogowe. Na rys. 2 przedstawiono przykładową analizę prędkości chłodzenia.  

 
Rys. 2. Przykład analizy prędkości chłodzenia na powierzchni warstwy ścieralnej DK8 na podstawie 

danych ze stacji meteorologicznej zlokalizowanej w miejscowości Podborze [6] 
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Kolejnym krokiem, który prowadził do osiągnięcia głównego celu naukowego związanego z 
oceną właściwości niskotemperaturowych mieszanek mineralno-asfaltowych była 
przeprowadzona przeze mnie analiza minimalnych wartości temperatury powietrza na 
podstawie danych ze stacji meteorologicznych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej 
(IMGW). Analizę tą przedstawiłem w publikacji [7] (Załącznik 4, poz. I.B.7). Dane klimatyczne 
obejmowały okres 30 lat (1986–2015) i pierwotnie pochodziły ze wszystkich dostępnych,  
ponad 70 stacji meteorologicznych administrowanych przez IMGW. Po przeprowadzonej 
weryfikacji danych pierwotnych wykluczyłem z dalszych prac te stacje meteorologiczne, które 
były zlokalizowane na szczytach gór, np. stacja meteorologiczna IMGW na Kasprowym 
Wierchu, lub które posiadały zbyt duże braki danych w analizowanym okresie 30 lat. 
Ostatecznie do dalszych analiz przyjąłem 61 stacji meteorologicznych. Minimalna wartość 
temperatury powietrza wyznaczana była jako najniższa zarejestrowana temperatura powietrza 
w każdym analizowanym roku. Na rys. 3 przedstawiono lokalizację analizowanych stacji 
meteorologicznych oraz najniższe zmierzone temperatury powietrza na stacjach w okresie 
pomiarowym. 

 
Rys. 3. Lokalizacja stacji meteorologicznych oraz najniższe zmierzone temperatury powietrza [7] 

Osiągnięciem naukowym w skali krajowej, ale również w skali europejskiej, było wykorzystanie 
oraz analiza danych pomiarowych pod kątem opracowania stref klimatycznych doboru asfaltu 
w polskich warunkach klimatycznych. Wykorzystując metodykę amerykańskiej metody 
Superpave opracowałem minimalne wartości temperatury nawierzchni oraz na tej podstawie 
wyznaczyłem strefy klimatyczne w Polsce doboru asfaltu w zakresie niskich temperatur 
zimowych. Stanowi to istotny wkład w dyscyplinę naukową Opracowane strefy klimatyczne dla 
terytorium Polski przedstawiono na rys. 4. 
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Rys. 4. Opracowane strefy klimatyczne doboru asfaltu PG-Y w niskich, zimowych temperaturach dla 

terytorium Polski, przy założonym poziomie prawdopodobieństwa 98% [7] 
 

Kolejnym, trzecim osiągnięciem naukowym wchodzącym w skład cyklu publikacji i 
jednocześnie związanym z analizą danych klimatycznych jest publikacja [8] (Załącznik 4, poz. 
I.B.8). W ramach tej pracy analizowałem temperaturę ekwiwalentną do projektowania 
nawierzchni asfaltowych w Polsce. Analizie poddano wartości temperatury powietrza z okresu 
32 lat (1985–2016). W obliczeniach temperatury ekwiwalentnej zastosowałem różne kryteria 
zmęczeniowe: metodę firmy Shell, metodę francuską, metodę z wykorzystaniem kryteriów 
zmęczeniowych AASHTO 2004 oraz Instytutu Asfaltowego. Obliczone wartości temperatury 
ekwiwalentnej mogą dotyczyć całego roku lub określonych sezonów w roku, np. miesięcy lub 
pór roku. Istotnym wkładem naukowym przedstawionym w publikacji [8] jest uwzględnienie 
wpływu oraz analiza danych temperaturowych z okresu zimowego i ich wpływ na uzyskiwane 
wartości temperatury ekwiwalentnej. Zostało to uwzględnione między innymi poprzez 
wyznaczenie wartości modułów sztywności mieszanek mineralno-asfaltowych w 
poszczególnych miesiącach zimowych.   

Podsumowując prezentowany przeze mnie obszar osiągnięć naukowych związany z oceną 
warunków klimatycznych w zakresie oddziaływania niskich temperatur zimowych należy 
stwierdzić, że: 

• przeanalizowałem rozkład niskich temperatur w nawierzchni asfaltowej na podstawie 
danych z wybranych odcinków dróg krajowych w Polsce; 

• wyznaczyłem prędkości chłodzenia w nawierzchni na podstawie rzeczywistych danych 
pomiarowych; 

• opracowałem mapę stref klimatycznych w Polsce na podstawie danych pomiarowych 
minimalnych temperatur powietrza; 

• przy zastosowaniu amerykańskiej metody Superpave wyznaczyłem strefy klimatyczne 
doboru asfaltu do poszczególnych warstw nawierzchni w niskich temperaturach; 

• uwzględniłem i przeanalizowałem wpływ niskich temperatur na uzyskiwane wartości 
temperatury ekwiwalentnej do projektowania nawierzchni podatnych w Polsce według 
różnych kryteriów zmęczeniowych. 

Ocena wpływu rodzaju asfaltu, rodzaju mieszanki oraz wybranych dodatków na 
właściwości mieszanek mineralno-asfaltowych w niskich temperaturach przy 
zastosowaniu różnych metod badań laboratoryjnych oraz uwzględnieniu rzeczywistych 
prędkości chłodzenia nawierzchni 
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Przeprowadzona przeze mnie ocena właściwości niskotemperaturowych mieszanek 
mineralno-asfaltowych wynika ze szczegółowej analizy mechanizmu powstawania spękań 
niskotemperaturowych. Zgodnie z teorią potwierdzoną w wielu pracach naukowych, wraz z 
obniżaniem się temperatury nawierzchni w warstwach asfaltowych następuje przyrost 
naprężeń termicznych. Przyrost ten jest różny w zależności od właściwości materiału danej 
warstwy, a w szczególności właściwości lepiszcza asfaltowego i ewentualnych dodatków, np. 
modyfikacji asfaltu elastomerem SBS. Naprężenia termiczne powstają i przyrastają ze 
względu na skrępowanie danej warstwy, jej podatność na skurcz termiczny oraz ograniczoną 
relaksację naprężeń. Drugim istotnym elementem w mechanizmie powstawania spękań 
niskotemperaturowych jest wytrzymałość materiału na rozciąganie. W miarę obniżania się 
temperatury w nawierzchni asfaltowej, wytrzymałość na rozciąganie wzrasta wraz ze 
wzrostem sztywności mieszanki mineralno-asfaltowej. Po przekroczeniu granicznej wartości 
temperatury ujemnej wytrzymałość na rozciąganie zaczyna spadać, co świadczy o wzroście 
właściwości kruchych materiału. Dlatego istotnym celem naukowym była ocena mieszanek 
mineralno-asfaltowych w niskich temperaturach zarówno pod kątem analizy naprężeń 
termicznych, jak i wytrzymałości materiału na rozciąganie.  

Ocenę naprężeń termicznych w teście laboratoryjnym przeprowadziłem za pomocą metody 
TSRST (ang. Thermal Stress Restrained Specimen Test). W procedurze TSRST próbka jest 
utrzymywana ze stałą długością, podczas gdy temperatura jest obniżana ze stałą prędkością. 
Zastosowany schemat badania w laboratorium symuluje skrępowanie próbki w nawierzchni 
asfaltowej (ograniczona możliwość zmiany długości podczas ochładzania się 
warstwy).Standardowo, zgodnie z normą EN 12697-26, przyjęta prędkość chłodzenia w tej 
metodzie to 10°C/h. Jak wykazały jednak analizy danych temperaturowych z nawierzchni dróg, 
rzeczywista prędkość chłodzenia nawierzchni w Polsce może dochodzić do 3,7°C/h. Dlatego 
osiągnięciem naukowym, które przedstawiłem w publikacji [2] (Załącznik 4, poz. I.B.2) była 
ocena wpływu prędkości chłodzenia na wyniki badań laboratoryjnych uzyskane w teście 
TSRST. Badano wpływ czterech różnych prędkości chłodzenia: 1°C/h, 3°C/h, 5°C/h oraz 
10°C/h. Wyniki uzyskanych wartości naprężeń termicznych zarejestrowane w teście TSRST 
przedstawiono na rys. 5. 

 

Rys. 5. Wyniki naprężeń termicznych uzyskane w teście TSRST przy różnych prędkościach 
chłodzenia [2] 

Na podstawie uzyskanych wyników badań wykazałem, że wraz ze zmniejszeniem prędkości 
chłodzenia z normowych 10°C/h do wartości wynikających z analizy temperatur w nawierzchni, 
czyli 1°C/h–3°C/h istotnie obniża się temperatura pęknięcia próbki. Wniosek ten może być 
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wskazaniem na przyszłość do zmiany procedury badania TSRST. Z drugiej strony taka 
decyzja spowodowałaby wydłużenie czasu trwania badania.  

Na podstawie badań wytrzymałości na rozciąganie przedstawionych w publikacji [3] (Załącznik 
4, poz. I.B.3) stwierdziłem, że beton asfaltowy z asfaltem modyfikowanym elastomerem SBS 
uzyskał wyższe wartości wytrzymałości w niższych temperaturach w porównaniu do asfaltów 
zwykłych. Prezentację graficzną tego wniosku przedstawiono na rys. 6.  

 
Rys. 6. Wyniki badań wytrzymałości na rozciąganie w zależności od rodzaju zastosowanego 

asfaltu w betonie asfaltowym [3] 

Wniosek ten stanowi potwierdzenie, że poziom modyfikacji elastomerem SBS jest ważnym 
czynnikiem wpływającym na właściwości niskotemperaturowe mieszanek mineralno-
asfaltowych. W analizach wyników badań laboratoryjnych wyznaczyłem rezerwę 
wytrzymałości, jako miarę odporności mieszanek mineralno-asfaltowych na spękania 
niskotemperaturowe. Parametr ten jest różnicą pomiędzy wytrzymałością danej mieszanki 
mineralno-asfaltowej na rozciąganie uzyskaną z testu UTST (ang. Uniaxial Tension Stress 
Test), a naprężeniami termicznymi badanymi w teście TSRST Im wyższa wartość rezerwy 
wytrzymałości, tym lepsze właściwości badanej mieszanki mineralno-asfaltowej w niskich 
temperaturach. Przykład sposobu wyznaczania rezerwy wytrzymałości przedstawiono na rys. 
7.  

  
a) b) 

Rys. 7. Przykład sposobu wyznaczania rezerwy wytrzymałości: a) wyniki z badań TSRST i 
UTST; b) graficzne przedstawienie wynikowych krzywych rezerwy wytrzymałości dla 3 

próbek badanej mieszanki mineralno-asfaltowej [3] 
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Oprócz zbadania wpływu prędkości chłodzenia na naprężenia termiczne, jakie powstają w 
mieszankach mineralno-asfaltowych, istotnym osiągnięciem naukowym jest również ocena 
wpływu prędkości chłodzenia na rezerwę wytrzymałości tych mieszanek. Analizę taką 
przeprowadziłem w publikacji [3] (Załącznik 4, poz. I.B.3) i została ona pokazana na rys. 8.  

  
(a) (b) 

Rys. 8. Wpływ prędkości chłodzenia na rezerwę wytrzymałości, (a) rezerwa wytrzymałości 
na rozciąganie (b) maksymalne wartości rezerwy wytrzymałości dla różnych prędkości 

chłodzenia próbki [3] 

Stwierdziłem, że istnieje istotna różnica w uzyskanych wartościach rezerwy wytrzymałości 
pomiędzy wynikami dla prędkości chłodzenia 3°C/h (z analizy warunków temperaturowych w 
Polsce) i dla prędkości chłodzenia 10°C/h (która została zastosowana normowo w procedurze 
TSRST). Dla tej samej mieszanki mineralno-asfaltowej poziom przyjętej prędkości chłodzenia 
wpływa na ocenę odporności na pękanie w niskiej temperaturze. 

Istotnym czynnikiem wpływającym na właściwości mieszanek mineralno-asfaltowych w niskich 
temperaturach jest rodzaj asfaltu oraz zastosowanie dodatków np. gumy lub włókien 
aramidowych. W publikacji [2] (Załącznik 4, poz. I.B.2) potwierdziłem, że rodzaj asfaltu ma 
istotny wpływ na temperaturę pęknięcia, naprężenia termiczne, a także temperaturę przejścia 
w stan szklisty (ang. glass transition temperature). Zastosowanie twardszych rodzajów 
asfaltów zwykłych np.  asfaltu 30/50 istotnie podwyższa temperaturę pęknięcia mieszanki 
mineralno-asfaltowej. Najlepsze właściwości niskotemperaturowe uzyskane w metodzie 
TSRST zaobserwowałem dla mieszanki mineralno-asfaltowej z asfaltem wysoko 
modyfikowanym elastomerem SBS: 25/55-80 (rys. 9). 

 

Rys. 9. Analiza wpływu rodzaju asfaltu na wartość temperatury pęknięcia oraz naprężenie 
termiczne [2] 

Ważnym elementem oceny właściwości mieszanek mineralno-asfaltowych w niskich 
temperaturach, który przedstawiłem w publikacji [3] (Załącznik 4, poz. I.B.3) była analiza 
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korelacji wyników badań wytrzymałości, które uzyskałem z różnych metod badań 
laboratoryjnych:  UTST, SCB (ang. Semi-Circular Bending Test) oraz BBT (ang. Bending 
BeamTest). Stwierdziłem, że uzyskane wartości współczynnika determinacji R2 wskazują na 
dobre lub bardzo dobre dopasowanie wyników badań pomiędzy poszczególnymi metodami: 
0,82 (UTST w porównaniu z BBT), 0,94 (UTST w porównaniu z SCB) i 0,94 (SCB w 
porównaniu z BBT). 

W publikacjach [2, 4, 5] (Załącznik 4, poz. I.B.2, I.B.4 oraz I.B.5) analizowałem również wpływ 
rodzaju mieszanki mineralno-asfaltowej na właściwości tej mieszanki w niskich temperaturach. 
Korzystniejsze właściwości uzyskałem dla mieszanki mastyksu grysowego SMA w porównaniu 
do betonu asfaltowego AC. Bardzo dobrymi właściwościami w niskich temperaturach wykazał 
się również asfalt porowaty PA, w którym, z uwagi na dużą zawartość wolnych przestrzeni, 
zastosowałem asfalt wysoko modyfikowany. Analiza wpływu dodatku włókien aramidowych 
wykazała, że długość włókien jest ważnym czynnikiem, który wpływa na właściwości 
niskotemperaturowe badanych mieszanek mineralno-asfaltowych. Zastosowanie włókien 
aramidowych o długości 38 mm przyczyniło się do poprawy właściwości 
niskotemperaturowych mieszanki mineralno-asfaltowej w porównaniu z włóknami 
aramidowymi o długości 19 mm. Należy jednocześnie wyraźnie stwierdzić, że proces 
mieszania w laboratorium może być kluczowym czynnikiem wpływającym na pozytywny lub 
negatywny wpływ dodatków z włókien aramidowych na mieszanki mineralno-asfaltowe. 
Zastosowanie asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS i dodatkiem gumy opisane w 
publikacji [5] (Załącznik 4, poz. I.B.5) poprawiło właściwości niskotemperaturowe badanej 
mieszanki mastyksu grysowego SMA. 

Kolejnym ważnym osiągnięciem naukowym w rozpatrywanym cyklu publikacji powiązanych 
tematycznie z zakresu oceny właściwości niskotemperaturowych mieszanek mineralno-
asfaltowych jest wdrożenie metody badań pełzania w schemacie rozciągania prostego: TCT 
(ang. Tensile Creep Test). Pomimo tego, że metoda TCT znalazła się w normie PN-EN 12697-
46 z roku 2012, nie była ona wcześniej stosowana w Polsce i brak jest także publikacji 
literaturze zagranicznej. Dlatego wyniki badań opublikowane przeze mnie w artykule [1] 
(Załącznik 4, poz. I.B.1) należy uznać za innowacyjne nie tylko w skali krajowej, ale również i 
światowej. Na Politechnice Gdańskiej przez wiele lat była rozwijana przez prof. Judyckiego 
wraz z zespołem metoda pełzania w schemacie belki trzypunktowo zginanej: BBCT (ang. 
Bending Beam Creep Test). Nowa metoda, którą wdrożyłem do stosowania, w większym 
stopniu odpowiada rzeczywistej pracy warstwy asfaltowej poddanej rozciąganiu prostemu, a 
nie zginaniu. Widok próbki podczas badania oraz schemat badania przedstawiono na rys. 10. 
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a) b) 

Rys. 10. Widok próbki podczas badania pełzania w schemacie rozciągania prostego [1] 

W publikacji [1] (Załącznik 4, poz. I.B.1) przeprowadziłem porównanie wyników badań 
uzyskanych z metody pełzania przy rozciąganiu prostym (TCT) oraz z metody pełzania przy 
zginaniu (BBCT). Stwierdziłem, że uzyskano niższe wartości odkształceń krzywych pełzania 
w przypadku testu TCT, w porównaniu do wartości uzyskanych z testu BBCT, zwłaszcza w 
niższych temperaturach. Na podstawie wyników z badania TCT oraz BBCT obliczyłem 
wartości naprężeń termicznych. W analizie obliczeniowej uwzględniłem rzeczywistą prędkość 
chłodzenia, jaką wyznaczyłem wcześniej podczas analizy temperatur z nawierzchni 
drogowych w Polsce. Przykładowe wyniki tych obliczeń przy wykorzystaniu wyników z badania 
TCT oraz porównanie wynikowych naprężeń termicznych i zbadanej wytrzymałości na 
rozciąganie przedstawiono na rys. 11. Celem tej analizy było wyznaczenie teoretycznej 
temperatury pęknięcia analizowanych mieszanek mineralno-asfaltowych. Dodatkowym 
elementem analizy była ocena wpływu niejednorodności wyników badań na uzyskiwane 
wartości temperatury pęknięcia.  
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a) b) 

  
c) d) 

Rys.11. Wyniki obliczeń naprężeń termicznych na podstawie wyników badań pełzania TCT 
dla różnych mieszanek mineralno-asfaltowych: a) AC 11W 35/50, b) AC 11S 50/70, c) AC 

11S 70/100, d) AC 11S 45/80-55 [1] 

Stwierdziłem, że przyjęcie do analizy naprężeń termicznych rzeczywistej prędkości chłodzenia 
z nawierzchni asfaltowej oraz uwzględnienie niejednorodności wyników badań (zmienności 
wyników badań laboratoryjnych w zakresie do +/- 20% od wartości średniej) pozwala na 
dokładniejszą predykcję temperatury pęknięcia. Dodatkowo podczas tych badań i analiz 
wykazałem istotny wpływ rodzaju asfaltu, a szczególnie zastosowanie asfaltu 
modyfikowanego elastomerem SBS, na wyznaczaną temperaturę pęknięcia (punkt przecięcia 
krzywej naprężeń termicznych z wytrzymałością na rozciąganie). 

W publikacjach [9 i 10] (Załącznik 4, poz. I.B.9 i I.B.10) przeprowadziłem ocenę zgodności 
obliczonych wartości naprężeń termicznych oraz naprężeń termicznych zbadanych 
laboratoryjnie w teście TSRST. Celem naukowym tej części cyklu publikacji była próba 
obliczeniowego modelowania zachowania się mieszanki mineralno-asfaltowej badanej w 
laboratorium. Zrealizowane przeze mnie oryginalne osiągnięcie badawcze potwierdziło dużą 
zgodność wyników obliczonych wartości naprężeń termicznych i wartości uzyskanych w teście 
laboratoryjnym TSRST. Uzyskana wartość współczynnika determinacji R2 wyniosła 0,87. 
Wyniki tej analizy przedstawiono na rys. 12. 
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Rys. 12. Porównanie zmierzonych laboratoryjnie oraz obliczonych wartości naprężeń termicznych dla 

betonu asfaltowego, w którym zastosowano trzy różne rodzaje asfaltów [9] 

Zadowalający poziom zgodności mierzonych i obliczonych naprężeń termicznych wyjaśniłem 
faktem, że wartości modułów sztywności zastosowane w obliczeniach uzyskano z badań 
laboratoryjnych mieszanek mineralno-asfaltowych poddanych pełzaniu w niskiej 
temperaturze. Stąd też wyciągnąłem wniosek naukowy, że badanie pełzania w niskiej 
temperaturze jest prostą i odpowiednią metodą określania parametrów mieszanek mineralno-
asfaltowych do oceny naprężeń termicznych wywołanych obniżeniem temperatury podczas 
warunków zimowych. Materiał lepkosprężysty, który poddany jest pełzaniu przy długotrwałym 
obciążeniu wykazuje podobne właściwości jak przy chłodzeniu długoterminowym. 
Jednocześnie stwierdziłem, że ocena rodzaju asfaltu pod względem wrażliwości betonu 
asfaltowego na pękanie w niskiej temperaturze była taka sama zgodnie z danymi z pomiarów, 
jak i z obliczeń. Największe naprężenia termiczne uzyskałem w betonie asfaltowym z asfaltem 
zwykłym 50/70, następnie z asfaltem modyfikowanym elastomerem SBS, a najniższe wartości 
naprężeń termicznych (największa odporność na spękania niskotemperaturowe) w betonie 
asfaltowym z asfaltem wielorodzajowym 50/70. Wyższe wartości naprężeń termicznych 
wskazują na większe ryzyko powstania spękań niskotemperaturowych w nawierzchni 
asfaltowej. 

Podsumowując prezentowany przeze mnie obszar osiągnięć naukowych obejmujący badania 
mieszanek mineralno-asfaltowych w niskich temperaturach przy wykorzystaniu różnych metod 
laboratoryjnych i przy uwzględnieniu wniosków wynikających z analizy warunków 
klimatycznych, a także analizy obliczeniowe naprężeń termicznych powstających w warstwach 
asfaltowych na skutek obniżania się temperatury w sezonie zimowym, , należy stwierdzić, że: 

• wykazałem, że wraz ze zmniejszeniem prędkości chłodzenia z normowych 10°C/h do 
wartości wynikających z analizy temperatur w nawierzchni, czyli 1°C/h–3°C/h istotnie 
obniża się temperatura pęknięcia próbki; 

• stwierdziłem, że beton asfaltowy z asfaltem modyfikowanym elastomerem SBS uzyskał 
istotnie wyższe wartości wytrzymałości na rozciąganie w niższych temperaturach w 
porównaniu do asfaltów zwykłych; 

• stwierdziłem, że istnieje istotna różnica w uzyskanych wartościach rezerwy 
wytrzymałości pomiędzy wynikami dla prędkości chłodzenia 3°C/h (z analizy warunków 
temperaturowych w Polsce) i dla prędkości chłodzenia 10°C/h (która została 
zastosowana normowo w procedurze TSRST); 

• potwierdziłem, że rodzaj asfaltu ma istotny wpływ na temperaturę pęknięcia, 
naprężenia termiczne, a także temperaturę przejścia w stan szklisty (ang. glass 
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transition temperature). Zastosowanie twardszych rodzajów asfaltów zwykłych, np.  
asfaltu 30/50, istotnie podwyższa temperaturę pęknięcia mieszanki mineralno-
asfaltowej. Najlepsze właściwości niskotemperaturowe uzyskane w metodzie TSRST 
zaobserwowałem dla mieszanki mineralno-asfaltowej z asfaltem wysoko 
modyfikowanym elastomerem SBS: 25/55-80; 

• stwierdziłem, że uzyskane wartości współczynnika determinacji R2 wskazują na dobre 
lub bardzo dobre dopasowanie wyników badań wytrzymałości pomiędzy 
poszczególnymi analizowanymi metodami: 0,82 (UTST w porównaniu z BBT), 0,94 
(UTST w porównaniu z SCB) i 0,94 (SCB w porównaniu z BBT); 

• korzystniejsze właściwości niskotemperaturowe uzyskałem dla mieszanki mastyksu 
grysowego SMA w porównaniu do betonu asfaltowego AC. Bardzo dobrymi 
właściwościami w niskich temperaturach wykazał się również asfalt porowaty PA, w 
którym, z uwagi na dużą zawartość wolnych przestrzeni, zastosowałem asfalt wysoko 
modyfikowany; 

• analiza wpływu dodatku włókien aramidowych wykazała, że długość włókien jest 
ważnym czynnikiem, który wpływa na właściwości niskotemperaturowe badanych 
mieszanek mineralno-asfaltowych. Zastosowanie włókien aramidowych o długości 38 
mm przyczyniło się do poprawy właściwości niskotemperaturowych mieszanki 
mineralno-asfaltowej w porównaniu z włóknami aramidowymi o długości 19 mm; 

• zastosowanie asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS i dodatkiem gumy poprawiło 
właściwości niskotemperaturowe badanej mieszanki mastyksu grysowego SMA w 
porównaniu do mieszanki z asfaltem modyfikowanym, ale bez dodatku gumy; 

• wdrożyłem nową metodę badań pełzania w schemacie rozciągania prostego (TCT), 
która w większym stopniu odpowiada rzeczywistej pracy warstwy asfaltowej poddanej 
rozciąganiu prostemu i wykazałem, że przyjęcie do analizy naprężeń termicznych 
rzeczywistej prędkości chłodzenia z nawierzchni asfaltowej oraz uwzględnienie 
niejednorodności wyników badań (zmienności wyników badań laboratoryjnych TCT w 
zakresie do +/- 20% od wartości średniej) pozwala na dokładniejszą predykcję 
temperatury pęknięcia; 

• uzyskałem zadowalający poziom zgodności mierzonych i obliczonych naprężeń 
termicznych oraz wyciągnąłem wniosek naukowy, że badanie pełzania w niskiej 
temperaturze jest prostą i odpowiednią metodą określania parametrów mieszanek 
mineralno-asfaltowych do oceny naprężeń termicznych wywołanych obniżeniem 
temperatury podczas warunków zimowych. 

Ocena terenowa odcinków dróg w Polsce 
Trzecim ważnym obszarem moich osiągnięć naukowych, przedstawionym w cyklu publikacji 
powiązanych tematycznie i związanym z analizą właściwości niskotemperaturowych 
mieszanek mineralno-asfaltowych, jest ocena terenowa odcinków dróg w Polsce. Celem 
naukowym przedstawionym w publikacjach [11, 12, 13, 14] (Załącznik 4, poz. I.B.11, I.B.12, 
I.B.13, I.B.14) była ocena właściwości mieszanek mineralno-asfaltowych wbudowanych w 
nawierzchnie analizowanych odcinków dróg ze względu na powstałe na tych odcinkach 
spękania niskotemperaturowe. Lokalizacje analizowanych, wybranych odcinków dróg w 
Polsce przedstawiono na rys. 13. Kolorem niebieskim zaznaczono odcinki dróg, gdzie w 
konstrukcji nawierzchni został zastosowany tradycyjny beton asfaltowy, natomiast kolorem 
czerwonym odcinki, gdzie zastosowano beton asfaltowy o wysokim module sztywności (AC 
WMS). Szczegółowa ocena odcinków dróg, na których zastosowano beton asfaltowy o 
wysokim module sztywności wynika z tego, że mieszanki te okazały się bardziej wrażliwe na 
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działanie niskich, zimowych temperatur. Ujawniło się to głównie zimą na początku roku 2012, 
kiedy to na wielu odcinkach dróg w Polsce budowanych przed Mistrzostwami Europy w piłce 
nożnej i dla których zaprojektowano zastosowanie betonów asfaltowych AC WMS, pojawiły 
się spękania poprzeczne, których przyczyną było wystąpienie niskich temperatur. 
 

 

Rys.13. Lokalizacja analizowanych odcinków dróg w Polsce [11] 

Osiągnięciem naukowym wynikającym z oceny odcinków dróg w Polsce, gdzie w konstrukcji 
nawierzchni zastosowano betony asfaltowe o wysokim module sztywności, było 
zidentyfikowanie mechanizmu pęknięć poprzecznych obserwowanych na powierzchni 
nawierzchni oraz stwierdzenie, że to głównie rodzaj asfaltu i sztywność mieszanki mineralno- 
asfaltowej w niskich temperaturach wpływają na ilość obserwowanych spękań 
niskotemperaturowych. Stwierdziłem, że mieszanka AC WMS z uwagi na zastosowanie asfaltu 
twardego 20/30 i wynikającą z tego wysoką wartość modułu sztywności w niskich, zimowych 
temperaturach staje się bardziej podatna na spękanie podczas obniżania się temperatury 
nawierzchni. Przykład typowych pęknięć niskotemperaturowych zaobserwowanych podczas 
badań terenowych przedstawiono na rys. 14. 

  

Rys. 14. Przykłady zaobserwowanych spękań niskotemperaturowych podczas oceny terenowej 
odcinków dróg w Polsce; a) spękanie nienaprawione, b) spękanie, które zostało naprawione [12] 

 
Na wybranych odcinkach dróg wykonane zostały odwierty w konstrukcji nawierzchni wraz ze 
szczegółową oceną propagacji spękania. Przykłady propagacji spękania stwierdzone podczas 
badań terenowych przedstawiono na rys. 15 (a–b). 
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Rys. 15a.  Widok spękania 
propagującego do warstwy 
podbudowy z kruszywa [12] 

Rys. 15b. Widok spękania 
propagującego tylko przez warstwę 

górną [12] 
 

Moim oryginalnym osiągnięciem naukowym jest powiązanie danych klimatycznych ze stacji 
meteorologicznych zlokalizowanych w sąsiedztwie analizowanych odcinków dróg z 
właściwościami mieszanek mineralno-asfaltowych, które zostały wbudowane w konstrukcję 
nawierzchni. Osiągnięcie to zostało przedstawione w publikacji [12] (Załącznik 4, poz. I.B.12) 
na przykładzie badań terenowych przeprowadzonych w roku 2012 na odcinkach autostrady 
A1, pomiędzy Toruniem a Czerniewicami. Dane dotyczące temperatury uzyskałem z dwóch 
stacji pogodowych zlokalizowanych w pobliżu analizowanego odcinka autostrady A1. Jeden 
znajdował się w Lubiczu w północnej części odcinka autostrady, a drugi znajdował się w 
Kowalu w jego południowej części. Ich dokładne lokalizacje były przy głównych drogach 
krajowych, przecinających trasę autostrady i oddalonych od niej o nie więcej niż 5 km. Dane 
wejściowe do analizy to temperatura nawierzchni mierzona bezpośrednio na powierzchni 
nawierzchni i temperatura powietrza na wysokości 20 cm nad jej powierzchnią. Na rys. 16 
przedstawiono przykładowe dane temperaturowe ze stacji meteorologicznej zlokalizowanej w 
pobliżu autostrady A1 w miejscowości Kowal. 

 
 

Rys.16. Przykład analizy temperatury powietrza i nawierzchni w bliskim sąsiedztwie badanego 
odcinka autostrady A1 [12] 
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Stwierdzona prędkość chłodzenia na analizowanym odcinku wyniosła 3,2°C/h. Analizowane 
odcinki autostrady A1 charakteryzowały się dużą niejednorodnością w jakości ich wykonania. 
Więcej spękań niskotemperaturowych stwierdzono na odcinkach wykazujących większą 
niejednorodność. W celu wykazania wpływu niejednorodności nawierzchni wykonałem 
badania laboratoryjne pełzania w niskich temperaturach próbek pobranych z nawierzchni oraz 
obliczyłem naprężenia termiczne z uwzględniem rozrzutów wyników badań laboratoryjnych. 
Granica temperatury, poniżej której prawdopodobne jest pojawienie się spękania wynosiła 
odpowiednio -24,0°C dla sekcji jednorodnych i -20,5°C dla niejednorodnych. Wniosek naukowy 
wynikający z przedstawionych badań jest taki, że oprócz rodzaju materiału (asfaltu, mieszanki 
mineralno-asfaltowej), również jakość wbudowanych warstw asfaltowych i poziom ich 
jednorodności lub spowodowany błędami wykonawczymi większy poziom niejednorodności 
wpływa istotnie na odporność mieszanek mineralno-asfaltowych na spękania powodowane 
przez niskie, zimowe temperatury. 
 
Podsumowując prezentowany przeze mnie obszar osiągnięć naukowych związany z oceną 
terenową wybranych odcinków dróg w Polsce należy stwierdzić, że: 

• poprzez ocenę propagacji spękań w wykonanych odwiertach w nawierzchni 
zidentyfikowałem mechanizm powstawania pęknięć poprzecznych obserwowanych na 
powierzchni nawierzchni; 

• stwierdziłem, że to głównie rodzaj asfaltu i sztywność mieszanki mineralno-asfaltowej 
w niskich temperaturach wpływają na ilość obserwowanych spękań 
niskotemperaturowych; 

• powiązałem dane klimatyczne ze stacji meteorologicznych zlokalizowanych w 
sąsiedztwie analizowanych odcinków dróg z właściwościami mieszanek mineralno-
asfaltowych, które zostały wbudowane w konstrukcję nawierzchni; 

• stwierdziłem, że oprócz rodzaju materiału (asfaltu, mieszanki mineralno-asfaltowej), 
również jakość wbudowania warstw asfaltowych wpływa istotnie na odporność 
mieszanek mineralno-asfaltowych na spękania niskotemperaturowe. 

Podsumowanie omówienia celu naukowego prac i osiągniętych wyników 

Moim głównym osiągnięciem naukowym stanowiącym wkład w dyscyplinę 
budownictwo jest zidentyfikowanie oraz analiza najważniejszych czynników 
wpływających na właściwości mieszanek mineralno-asfaltowych w niskich 
temperaturach zimowych przy zastosowaniu metod badań laboratoryjnych, oceny 
terenowej odcinków dróg oraz ze szczególnym uwzględnieniem polskich warunków 
klimatycznych. 

W przedstawionym cyklu publikacji powiązanych tematycznie wykazałem, że zastosowanie 
nowych metod badań laboratoryjnych i wykorzystanie tych metod w analizie obliczeniowej 
naprężeń termicznych – a także znajomość warunków klimatycznych i ich uwzględnienie w 
badaniach laboratoryjnych – pozwala na lepszą ocenę właściwości mieszanek mineralno-
asfaltowych w niskich temperaturach.  

Pierwszym analizowanym obszarem osiągnięć naukowych jest ocena warunków 
klimatycznych w zakresie oddziaływania niskich temperatur zimowych. W ramach tego 
obszaru istotnym osiągnięciem naukowym było wyznaczenie rozkładu niskich temperatur w 
nawierzchni asfaltowej oraz prędkości chłodzenia w nawierzchni na podstawie rzeczywistych 
danych pomiarowych. Prędkość chłodzenia na powierzchni warstwy ścieralnej jest ważnym 



 Załącznik nr 2a 
 

 

  Marek Pszczoła  Strona 25 z 34 

czynnikiem, który znacząco wpływa na wielkość naprężeń termicznych powstających w 
nawierzchni asfaltowej w okresie występowania mroźnych warunków zimowych. Wyniki tej 
analizy były wykorzystywane przeze mnie do modelowania warunków niskotemperaturowych 
w trakcie późniejszych badań laboratoryjnych mieszanek mineralno-asfaltowych. Kolejnym 
osiągnięciem naukowym w skali krajowej, ale również w skali europejskiej, było wykorzystanie 
oraz analiza danych pomiarowych pod kątem opracowania stref klimatycznych doboru asfaltu 
w polskich warunkach klimatycznych. Wykorzystując metodykę amerykańskiej metody 
Superpave opracowałem minimalne wartości temperatury nawierzchni oraz na tej podstawie 
wyznaczyłem strefy klimatyczne w Polsce doboru asfaltu w zakresie niskich temperatur 
zimowych. Stanowi to istotny wkład w dyscyplinę naukową. Kolejnym, trzecim osiągnięciem 
naukowym wchodzącym w skład cyklu publikacji i jednocześnie związanym z analizą niskich 
temperatur zimowych była analiza temperatury ekwiwalentnej do projektowania nawierzchni 
asfaltowych w Polsce. 

Kolejny analizowany obszar osiągnięć naukowych jest związany z badaniami mieszanek 
mineralno-asfaltowych w niskich temperaturach przy wykorzystaniu różnych metod 
laboratoryjnych i przy uwzględnieniu wniosków wynikających z analizy warunków 
klimatycznych. Obejmuje on także analizy obliczeniowe naprężeń termicznych powstających 
w warstwach asfaltowych na skutek obniżania się temperatury w sezonie zimowym, których 
celem była ocena zgodności zastosowanych modeli obliczeniowych z wynikami badań 
laboratoryjnych naprężeń termicznych oraz predykcja powstawania spękań 
niskotemperaturowych. W ramach tego obszaru istotnym osiągnięciem naukowym była ocena 
wpływu prędkości chłodzenia na wyniki badań laboratoryjnych uzyskane w teście TSRST. 
Kolejnym analizowanym czynnikiem wpływającym na właściwości mieszanek mineralno-
asfaltowych w niskich temperaturach była wytrzymałość na rozciąganie. Na podstawie badań 
wytrzymałości na rozciąganie ustalono, że beton asfaltowy z asfaltem modyfikowanym 
elastomerem SBS uzyskał wyższe wartości wytrzymałości w niższych temperaturach w 
porównaniu do asfaltów zwykłych. W analizach wyników badań laboratoryjnych wyznaczyłem 
rezerwę wytrzymałości, jako miarę odporności mieszanek mineralno-asfaltowych na spękania 
niskotemperaturowe. Większa rezerwa wytrzymałości oznacza większą odporność mieszanek 
mineralno-asfaltowych na spękania w niskich temperaturach. Stwierdziłem, że istnieje istotna 
różnica w uzyskanych wartościach rezerwy wytrzymałości pomiędzy wynikami dla prędkości 
chłodzenia 3°C/h (z analizy warunków temperaturowych w Polsce) i dla prędkości chłodzenia 
10°C/h (która została zastosowana normowo w procedurze TSRST). Istotnym czynnikiem 
wpływającym na właściwości mieszanek mineralno-asfaltowych w niskich temperaturach jest 
rodzaj asfaltu oraz zastosowanie dodatków np. gumy lub włókien aramidowych. Kolejnym 
ważnym osiągnięciem naukowym w rozpatrywanym cyklu publikacji powiązanych tematycznie 
z zakresu oceny właściwości niskotemperaturowych mieszanek mineralno-asfaltowych było 
wdrożenie metody badań pełzania w schemacie rozciągania prostego TCT, która nie była 
wcześniej stosowana w Polsce; brak jest także poświęconych jej publikacji w literaturze 
zagranicznej. Dlatego opublikowane wyniki badań należy uznać za innowacyjne nie tylko w 
skali krajowej, ale również i światowej. W kolejnych publikacjach przeprowadziłem ocenę 
zgodności obliczonych wartości naprężeń termicznych oraz naprężeń termicznych zbadanych 
laboratoryjnie w teście TSRST. Celem naukowym tej części cyklu publikacji była próba 
obliczeniowego modelowania zachowania się mieszanki mineralno-asfaltowej badanej w 
laboratorium. Zrealizowane przeze mnie oryginalne osiągnięcie badawcze potwierdziło dużą 
zgodność wyników obliczonych wartości naprężeń termicznych i wartości uzyskanych w teście 
laboratoryjnym TSRST. 
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Trzecim ważnym osiągnięciem naukowym w rozpatrywanym cyklu publikacji powiązanych 
tematycznie, związanym z analizą właściwości niskotemperaturowych mieszanek mineralno-
asfaltowych jest ocena terenowa odcinków dróg w Polsce. Osiągnięciem naukowym 
wynikającym z oceny odcinków dróg w Polsce, gdzie w konstrukcji nawierzchni zastosowano 
betony asfaltowe o wysokim module sztywności (AC WMS) było zidentyfikowanie mechanizmu 
pęknięć poprzecznych obserwowanych na powierzchni nawierzchni oraz stwierdzenie, że to 
głównie rodzaj asfaltu i sztywność mieszanki mineralno-asfaltowej w niskich temperaturach 
wpływają na ilość obserwowanych spękań niskotemperaturowych. Stwierdziłem, że 
mieszanka AC WMS z uwagi na zastosowanie asfaltu twardego 20/30 i wynikającą z tego 
wysoką wartość modułu sztywności w niskich, zimowych temperaturach staje się bardziej 
podatna na spękanie podczas obniżania się temperatury nawierzchni. Moim oryginalnym 
osiągnięciem naukowym jest powiązanie danych klimatycznych ze stacji meteorologicznych 
zlokalizowanych w sąsiedztwie analizowanych odcinków dróg z właściwościami mieszanek 
mineralno-asfaltowych, które zostały wbudowane w konstrukcję nawierzchni. Wniosek 
naukowy wynikający z przedstawionych badań jest taki, że oprócz rodzaju materiału (asfaltu, 
mieszanki mineralno-asfaltowej), również jakość wbudowanych warstw asfaltowych, ich 
jednorodność lub większa niejednorodność wpływa istotnie na odporność mieszanek 
mineralno-asfaltowych na spękania powodowane przez niskie, zimowe temperatury. 

Omówienie możliwości wykorzystania wykonanych prac 
Wyniki prac badawczych przedstawione w prezentowanym cyklu publikacji powiązanych 
tematycznie były i są nadal wykorzystywane w programach badawczych, także w ramach 
współpracy z przemysłem oraz administracją drogową.  

W odniesieniu do przeprowadzonych przeze mnie analiz danych temperaturowych, zostały 
one wykorzystane w pracach w ramach programu badawczego RID pt. „Asfalty drogowe i 
modyfikowane w polskich warunkach klimatycznych” zrealizowanego w latach 2016–2018 na 
zlecenie NCBiR oraz GDDKiA w konsorcjum Politechniki Warszawskiej z Politechniką 
Gdańską i Instytutem Badawczym Dróg i Mostów. W ramach tych prac byłem odpowiedzialny 
m.in. za zadanie 1 programu badawczego pt. „Ocena warunków klimatycznych Polski w 
aspekcie doboru rodzaju funkcjonalnego asfaltu do warstw nawierzchni drogowych”. Jako 
efekt końcowy wynikający z programu badawczego zostały wyznaczone mapy stref 
klimatycznych w zakresie niskich temperatur oraz wysokich temperatur, które mogą być 
bardzo przydatne jako narzędzie pozwalające na odpowiedni dobór rodzaju asfaltu w polskich 
warunkach klimatycznych na etapie projektowania mieszanek mineralno-asfaltowych.  

Analizy danych temperaturowych były również wykorzystywane w pracach nad katalogiem 
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Jako członek zespołu 
przygotowującego ten katalog odpowiadałem m.in. za część związaną z analizą temperatury 
ekwiwalentnej do projektowania nawierzchni podatnych i półsztywnych w Polsce. 
Opublikowane wyniki prac dają możliwość przeprowadzenia obliczeń temperatury 
ekwiwalentnej dla różnych okresów w roku, w tym również dla okresów zimowych. 

Opublikowane wyniki badań laboratoryjnych oraz zaprezentowana metodyka tych badań, 
która jest często modyfikacją badań normowych, z uwagi na lepsze uwzględnienie 
rzeczywistych warunków temperaturowych (np. zmiana prędkości chłodzenia) stwarza 
ogromne możliwości dalszego rozwoju tych metod badawczych. W polskich wytycznych 
technicznych wciąż brak jest metody oceny właściwości mieszanek mineralno-asfaltowych w 
niskich temperaturach. Wykorzystanie wyników badań z metod TSRST oraz UTST, a także 
wykorzystanie metodyki oceny właściwości niskotemperaturowych mieszanek mineralno-
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asfaltowych poprzez stosowanie rezerwy wytrzymałości, stanowi istotny wkład w rozwój tej 
dziedziny wiedzy i daje dużą możliwość zastosowania tych metod w Polsce w najbliższej 
przyszłości. Dodatkowo, jako członek Międzynarodowej Unii Laboratoriów i Ekspertów 
Materiałów, Systemów i Konstrukcji RILEM (fr. Reunion Internationale des Laboratoires et 
Experts des Materiaux, Systemes de Construction et Ouvrages), biorę obecnie udział w 
badaniach międzylaboratoryjnych (Round Robin Test) dotyczących metody badań TSRST. W 
badania zaangażowanych jest kilkanaście laboratoriów z uczelni technicznych oraz instytutów 
badawczych z całego świata. Prace te toczą się w ramach komitetu RILEM TC 272-PIM 
„Phase and interphase behaviour of bituminous materials”. Celem badań 
międzylaboratoryjnych jest ocena metody badań TSRST w niskich temperaturach. Udział w 
tych badaniach pozwoli mi na wdrożenie zaleceń komitetu RILEM do metodyki badań TSRST 
do stosowania w Polsce. Kolejną wdrażaną metodą jest nowa metoda badań pełzania w 
schemacie rozciągania prostego (TCT), która w większym stopniu odpowiada rzeczywistej 
pracy warstwy asfaltowej poddanej rozciąganiu prostemu, zaś przyjęcie do analizy naprężeń 
termicznych rzeczywistej prędkości chłodzenia z nawierzchni asfaltowej oraz uwzględnienie 
niejednorodności wyników badań (zmienności wyników badań laboratoryjnych TCT) pozwala 
na dokładniejsze modelowanie temperatury pęknięcia.  

Doświadczenia wynikające z opublikowanych prac badawczych obejmujących badania 
terenowe spękanych nawierzchni asfaltowych mogą być wykorzystane w ocenie odcinków 
dróg w Polsce. Mogą stanowić dobre narzędzie do wykorzystania przez administrację 
drogową, której zadaniem jest ocena stanu nawierzchni, w tym również ocena stanu spękań, 
oraz mogą być wykorzystane przez drogowe firmy wykonawcze w celu zmniejszenia 
prawdopodobieństwa wystąpienia spękań niskotemperaturowych poprzez stosowanie 
lepszych praktyk wykonywania warstw asfaltowych (zapewnienie odpowiedniej jednorodności 
układanych warstw). 

5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych 

5.1. Aktywność naukowa 
Szczegółową informację dotyczącą pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych 
przedstawiłem w Załączniku 4. Moja aktywność naukowa obejmująca pozostałe osiągnięcia 
naukowo-badawcze dotyczy następujących, głównych zagadnień tematycznych: 

1. Zagadnienia związane z modelowaniem konstrukcji nawierzchni drogowych, 
autostradowych oraz lotniskowych 

W ramach tej grupy zagadnień naukowych brałem udział w pracach zespołu, który 
zajmował się opracowaniem nowego Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych 
i Półsztywnych. Oprócz analiz temperatury ekwiwalentnej, która została opisana przeze mnie 
w głównym cyklu publikacji, w pracy naukowej nad katalogiem byłem odpowiedzialny za 
obliczenia i wymiarowanie dolnych warstw konstrukcji nawierzchni oraz warstwy ulepszonego 
podłoża gruntowego [II.B.1, II.E.a.2, II.E.b.3, II.E.c.6, II.E.c.10, II.E.c.11]. Efektem końcowym 
tych prac są rozwiązania zawarte w rozdziale 8 KTKNPiP, zatytułowanym: „Projektowanie 
warstwy ulepszonego podłoża i dolnych warstw konstrukcji nawierzchni”. Innym zagadnieniem 
związanym z modelowaniem konstrukcji nawierzchni był mój udział w analizach kosztów 
budowy i utrzymania nawierzchni podatnych oraz sztywnych [II.E.c.1]. W pracy naukowej w 
zakresie modelowania konstrukcji nawierzchni nie ograniczałem się tylko do nowych 
nawierzchni, ale zajmowałem się również modelowaniem i opracowywaniem technologii 
remontów oraz modernizacji istniejących nawierzchni drogowych [II.E.c.16]. Część uwagi 
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poświęciłem modelowaniu konstrukcji nawierzchni asfaltowych wzmacnianych 
geosyntetykami [II.E.c.17], a także zastosowaniem georadaru do oceny sczepności 
międzywarstwowej [II.E.a.1].  W zakresie nawierzchni lotniskowych analizowałem przyczyny 
powstawania pęcherzy w nowo wykonanej nawierzchni drogi startowej lotniska w Gdańsku 
[II.B.3.e], a także analizowałem konstrukcje nawierzchni lotniskowej przy wykorzystaniu metod 
mechanistyczno-empirycznych [II.E.b.5]. 

2. Zagadnienia związane z zastosowaniem materiałów alternatywnych do budowy dróg 

W ramach tej grupy zagadnień naukowych uczestniczyłem w pracach zespołu 
interdyscyplinarnego, który zajmował się zagadnieniem wykorzystania innowacyjnego 
materiału jamistego z kompozytu wykorzystującego granulowane szkło spienione pod kątem 
możliwości jego zastosowania do warstwy mrozoochronnej nawierzchni drogowej, zarówno 
podatnej, jak i sztywnej. W zespole oprócz mnie, jako przedstawiciela Katedry Inżynierii 
Drogowej i Transportowej, znalazły się osoby z innych katedr Wydziału Inżynierii Lądowej i 
Środowiska Politechniki Gdańskiej: z Katedry Wytrzymałości Materiałów oraz Katedry 
Zarządzania w Budownictwie i Inżynierii Sejsmicznej.  Mój wkład naukowy polegał na analizie 
innowacyjnego materiału z jamistego kompozytu wykorzystującego granulowane szkło 
spienione, przeprowadzeniu obliczeń oceniających możliwą redukcję grubości dolnych warstw 
konstrukcji nawierzchni w przypadku zastosowania innowacyjnego materiału do warstwy 
mrozoochronnej. Istotą rozwiązania według zaproponowanego wynalazku jest to, że 
tradycyjną warstwę mrozoochronną i warstwę ulepszonego podłoża nawierzchni zastępuje się 
materiałem kompozytowym, przepuszczalnym dla wody i jednocześnie zawierającym w swoim 
składzie materiał szklany z recyklingu. Opracowane innowacyjne rozwiązanie zostało 
zgłoszone w 2018 roku do Urzędu Patentowego – nr zgłoszenia: P428282 [II.C], a także 
została opracowana publikacja pt. „Alternative solution substituting traditional frost protection 
layer of road pavement made of natural aggregate with a lightweight concrete layer made of 
expanded glass aggregate”, która w chwili obecnej została przyjęta do recenzji w czasopiśmie 
Construction and Building Materials (CONBUILDMAT-S-19-02126, IF2017=3.485, lista A, 40 
pkt. wg. MNiSW). Innym analizowanym przeze mnie materiałem alternatywnym był dodatek 
gumy do mieszanek mineralno-asfaltowych [II.E.c.5]. 

3. Zagadnienia związane z utrzymaniem nawierzchni drogowych  

Kolejną, trzecią grupą zagadnień związanych z pozostałymi osiągnięciami naukowo-
badawczymi są zagadnienia dotyczące utrzymania nawierzchni drogowych. W ramach tego 
zagadnienia analizowałem dane temperaturowe uzyskane ze stacji meteorologicznych pod 
kątem zimowego utrzymania nawierzchni [II.E.c.3]. Wykazałem, że na analizowanych 
odcinkach dróg w Polsce można wyodrębnić te, na których występuje większe ryzyko 
powstania śliskości zimowej. Wniosek ten jest o tyle ważny, że pozwala na bardziej 
przemyślane, a jednocześnie bardziej ekonomiczne zastosowanie środków i sprzętu do 
zimowego utrzymania dróg. Innym zagadnieniem naukowym związanym z utrzymaniem 
nawierzchni drogowych była ocena uszkodzeń, jakie powstają w sąsiedztwie studni i wpustów 
ulicznych [II.E.c.9]. Uszkodzenia nawierzchni i samych studni i wpustów ulicznych 
znajdujących się bezpośrednio w pasie ruchu negatywnie wpływają na poziom 
bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Stwierdziłem, że pomiar deformacji badanych 
urządzeń względem powierzchni warstwy ścieralnej nawierzchni może być niewystarczający 
do dokładnego określenia bezpośrednich przyczyn powstałych uszkodzeń.  
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5.2. Aktywność dotycząca zrealizowanych osiągnięć projektowych, 
konstrukcyjnych i technologicznych, prac badawczych, ekspertyz i 
projektów badawczych 

Zestawienie mojej aktywności dotyczącej najważniejszych zrealizowanych osiągnięć 
projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych, prac badawczych, ekspertyz i 
projektów badawczych przedstawiłem w Załączniku 4, w punktach II.B, II.F oraz II.J. Mój 
udział i zaangażowanie w każdej z przedstawionych prac był różny, od pełnienia funkcji 
kierownika danego osiągnięcia projektowego lub badawczego po udział w roli członka 
większego zespołu badawczego.  

Brałem udział we wdrożeniu do stosowania nowego, polskiego Katalogu Typowych 
Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych [II.B.1], gdzie jako członek zespołu 
przygotowywałem i opracowywałem dane klimatyczne i analizowałem temperaturę 
ekwiwalentną na podstawie różnych kryteriów zmęczeniowych, wykonywałem analizy 
obliczeniowe dolnych warstw konstrukcji i ulepszonego podłoża. Brałem udział w 
opracowaniu raportu końcowego, końcowej wersji katalogu oraz rozdziałów w monografii.  

Osiągnięciem projektowym i technologicznym był mój udział w pracach związanych z 
projektowaniem konstrukcji nawierzchni autostrady A1, na odcinkach: Nowe Marzy – 
Czerniewice oraz, jeszcze przed uzyskaniem stopnia naukowego doktora, na odcinku 
Gdańsk – Nowe Marzy [II.B.2.a], [II.B.2b]. W ramach tych prac zajmowałem się analizą 
ruchu drogowego, wariantowaniem wpływu wprowadzenia winiet na projektowany 
sumaryczny ruch drogowy, a także wykonywaniem obliczeń przy wykorzystaniu metod 
mechanistycznych. 

W ramach osiągnięć projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych, gdzie pełniłem 
funkcję kierownika, do najważniejszych zaliczyć można projekt konstrukcji nawierzchni 
sztywnej drogi ekspresowej S2, Południowa Obwodnica Warszawy (zadanie B), który to 
projekt jest obecnie w trakcie realizacji [II.B.3.b]. W projekcie tym wykonałem obliczenia 
naprężeń w płycie betonowej oraz zaprojektowałem grubości poszczególnych warstw 
konstrukcji nawierzchni. Jestem również autorem specyfikacji technicznej opisującej 
technologię wykonania nawierzchni drogi ekspresowej S2 na wspomnianym odcinku. 
Podobne zadanie projektowe zrealizowałem w ramach weryfikacji konstrukcji nawierzchni 
Obwodnicy Góry Kalwarii, w ciągu drogi krajowej nr 79 [II.B.3.c]. Kolejne osiągnięcie 
projektowe to analizy obliczeniowe i technologiczne wykonania projektu nawierzchni w 
terminalu kontenerowym DCT w Gdańsku, gdzie analizowałem możliwość zastosowania 
technologii betonu wałowanego (RCC) [II.B.3.a]. Równie ciekawym osiągnięciem 
projektowym i konstrukcyjnym było moje zaangażowanie w projekt konstrukcji nawierzchni 
z betonu cementowego drogi startowej, dróg kołowania i płaszczyzn postojowych na 
lotnisku wojskowym w Świdwinie dla operacji samolotu transportowego C-130 Hercules 
[II.B.3.d]. Jako kierownik projektu brałem udział w pracy badawczej wykonywanej na 
zamówienie firmy zagranicznej produkującej geosyntetyki. Efektem pracy były zalecenia 
technologiczne zastosowania geosyntetyków do warstw asfaltowych nawierzchni 
drogowych [II.J.a.3]. 

Jako członek zespołu brałem udział w pracach projektowych dotyczących projektów 
konstrukcji nawierzchni drogi ekspresowej S8 Jeżewo – Białystok [II.B.3.e], drogi 
ekspresowej S7, na odcinku Południowej Obwodnicy Gdańska [II.B.3.f], technologii 
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przebudowy drogi krajowej nr 22 (przebudowa nawierzchni betonowej na asfaltową) 
[II.B.3.g].  

Brałem również udział w zakończonych już dużych projektach badawczych. W latach 
2012–2014 uczestniczyłem w projekcie badawczym, którego celem była ocena wpływu 
zastosowania betonu asfaltowego o wysokim module sztywności (AC WMS) na spękania 
niskotemperaturowe i powstanie deformacji trwałych [II.F.b.3]. Jako członek zespołu 
uczestniczyłem w badaniach terenowych odcinków dróg w Polsce, wykonywałem badania 
laboratoryjne i analizy wyników badań. Również w latach 2012–2014 brałem udział w 
badaniach i analizach możliwości zastosowania asfaltów modyfikowanych elastomerem 
SBS oraz dodatkiem gumy do mieszanek mineralno-asfaltowych [II.F.b.4]. W latach 2016–
2018 uczestniczyłem w projektach badawczych realizowanych na łączne zamówienie 
GDDKiA oraz NCBiR w ramach przedsięwzięcia „Rozwój Innowacji Drogowych”. Tytuły 
projektów to: „Asfalty drogowe i modyfikowane w polskich warunkach klimatycznych” 
[II.J.b.1] oraz „Wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu” [II.J.b.2]. Jako 
współautor przygotowanych raportów końcowych ze zrealizowanych prac badawczych, a 
szczególnie jako odpowiedzialny za raport z zadania 1, które dotyczyło oceny warunków 
klimatycznych w Polsce w kontekście doboru rodzaju asfaltu, współtworzyłem nowe 
wymagania dla asfaltów drogowych. W projekcie dotyczącym recyklingu byłem członkiem 
zespołu, który opracował instrukcje związane z zastosowaniem granulatu asfaltowego w 
projektowaniu i produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych w technologii recyklingu na 
gorąco.  

Obecnie biorę udział w projekcie badawczym TechmatStrateg, który realizowany jest w 
latach 2018–2020 na zamówienie NCBiR. Nazwa projektu to: „Bezpieczne, ekologiczne i 
poroelastyczne nawierzchnie drogowe” [II.J.b.3]. Jako członek zespołu w tym projekcie 
jestem współodpowiedzialny za opracowanie części studialnej dotyczącej właściwości 
materiałów oraz technologii produkcji, wykonania oraz badań nawierzchni 
poroelastycznej. 

Sumaryczna liczba głównych opracowań z zakresu osiągnięć projektowych, 
konstrukcyjnych i badawczych [łącznie: II B, II.F i II.J] po uzyskaniu stopnia naukowego 
doktora wynosi 37.  

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

Szczegółową informację o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej, odbytych 
stażach krajowych i zagranicznych, a także o działalności popularyzującej naukę, 
przedstawiłem w Załączniku 6.  

Jako pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska 
Politechniki Gdańskiej realizuję lub realizowałem zajęcia dydaktyczne na I i II stopniu studiów 
stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Do prowadzonych zajęć dydaktycznych należą: Road 
and Highway Construction, Konstrukcje Dróg, Autostrad i Lotnisk, Budowle komunikacyjne, 
Materiały drogowe, Budowa lotnisk, Porty lotnicze, Podstawy systemów transportu 
powietrznego, Inżynieria materiałów drogowych, Seminarium dyplomowe. Zajęcia te 
prowadzone są zarówno w jeżyku polskim, jak i w języku angielskim. Zakres godzin 
dydaktycznych przekracza wymagane pensum dydaktyczne. Liczba wypromowanych prac 
dyplomowych inżynierskich oraz magisterskich wynosi łącznie 134, w tym 2 prace 
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magisterskie w języku angielskim, w ramach programu Erasmus+. Wypromowane, najlepsze 
prace dyplomowe były nagradzane nagrodami Dziekana WILiŚ, Rektora PG (Dyplom Roku 
2018) oraz wyróżnieniem Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Pełniłem 
obowiązki opiekuna roku na kierunku Budownictwo, obecnie zaś pełnię je na kierunku 
Transport. Pełnię obowiązki tutora w ramach projektu pt. „Szkoła Orłów na Politechnice 
Gdańskiej” realizowanego w latach 2018–2022 przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego, ze środków Unii Europejskiej i w ramach programu operacyjnego Wiedza, 
Edukacja, Rozwój. Od roku 2007 jestem opiekunem Koła Naukowego KODiK działającego na 
Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska PG.  

W ramach współpracy naukowej brałem i nadal biorę udział w 3 dużych programach 
badawczych (TECHMATSTRATEG, RID). Uczestniczyłem w konferencjach naukowych, 
krajowych i międzynarodowych, podczas których wygłaszałem referat lub zaprezentowałem 
poster [III.B.1–23]. Jestem członkiem komitetu naukowego konferencji Lyon 2020 oraz należę 
do komitetu redakcyjnego czasopisma Materials, MDPI Journal, z listy JCR IF2017 – 2.457, lista 
A, MNiSW, 35 pkt. Po doktoracie w roku 2006 uzyskałem 11 nagród i wyróżnień [II.K.1–10] 
oraz [III.D.1]. Jestem członkiem 2 międzynarodowych organizacji naukowych [III.H.1–2]. W 
zakresie popularyzacji nauki na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki 
Gdańskiej jestem współorganizatorem imprez w ramach Bałtyckiego Festiwalu Nauki oraz 
współorganizatorem wycieczek technicznych dla studentów [III.I.f]. 

Od roku 2015, jako promotor pomocniczy sprawuję opiekę naukową nad doktorantem na 
Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej [III.K.a]. Odbyłem 2 staże: w 
zagranicznym ośrodku naukowym oraz w krajowym przedsiębiorstwie [III.L.1–2]. Brałem udział 
w zespole eksperckim oraz recenzowałem jako ekspert projekty drogowe finansowane ze 
środków Unii Europejskiej. Udzielam się aktywnie jako recenzent w 8 czasopismach z listy 
JCR, posiadających Impact Factor, są to: Coatings, MDPI Journal [III.P.a.1], Measurement, 
Elsevier [III.Pa.2], Construction and Building Materials, Elsevier [III.P.a.3], Chemical Papers, 
Springer [III.P.a.4], Applied Sciences, MDPI Journal [III.P.a.5], Materials, MDPI Journal 
[III.P.a.6], International Journal of Pavement Engineering, Taylor & Francis [III.P.a.7] oraz 
Indian Journal of Engineering and Materials Sciences [III.P.a.8]. Łączna ilość recenzji w 
czasopismach posiadających Impact Factor wynosi 25. Oprócz tego wykonałem również 
recenzje artykułów nieposiadających IF oraz artykułów konferencyjnych w łącznej liczbie 17 
[III.P.b.1–7]. Do dnia dzisiejszego (marzec 2019) przygotowałem łącznie 42 recenzje, z czego 
większość stanowią artykuły z listy A MNiSW. 
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7. Parametryczne podsumowanie dorobku naukowego 
Szczegółowy wykaz wszystkich opublikowanych prac naukowych i zawodowych 
przedstawiono w Załączniku 4 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 414 (444)** pkt., natomiast po uwzględnieniu procentowego udziału wynosi 172,3 
(184,6)** pkt. 

Tabela 1. Zestawienie osiągnięć naukowo-badawczych  
(wg Załącznika 4 – stan na dzień 8.04.2019 r.) 

Rodzaj osiągnięcia 
Całkowita 

liczba 
osiągnięć 

Oznaczenie 
zgodne z 

Zał. 4 

Liczba 
osiągnięć po 

uzyskaniu 
stopnia 
doktora 

Publikacje naukowe w czasopismach znajdujących się 
w bazie Journal Citation Reports (JCR) 

7 
1(*) 

I.B 
II.A 

7 
1(*) 

Monografie i rozdziały w monografiach w języku polskim 3 II.E 3 
Monografie i rozdziały w monografiach w języku angielskim 2 II.E 2 
Publikacje naukowe w czasopismach z listy B MNiSW 11 II.E 11 
Pozostałe recenzowane publikacje naukowe w 
czasopismach lub materiałach konferencyjnych 21 

 

II.E 13 

Sumaryczna liczba publikacji 44 + 1(*)  36 + 1(*) 
Publikacje naukowe w czasopismach międzynarodowych 
lub krajowych indeksowane w bazie Web of Science 11 + 3(**)  11 + 3(**) 

Publikacje naukowe w czasopismach międzynarodowych 
lub krajowych indeksowane w bazie Scopus 16  15 

Referaty na konferencjach zagranicznych 12 II.L 12 
Referaty na konferencjach krajowych 23 II.L 17 
Sumaryczna liczba punktów MNiSW (wg listy w roku 
publikacji) 

449  
479(**) 

 414  
444(**) 

Sumaryczny Impact Factor (zgodnie z rokiem 
opublikowania) 15,659 II.G 15,659  
Liczba cytowań publikacji wg bazy WoS 58 II.H 58 
Liczba cytowań publikacji wg bazy Scopus 78 II.H 77 
Liczba cytowań wg bazy Google Scholar 223 II.H 223 
Indeks Hirscha według bazy WoS 6 II.I 6 
Indeks Hirscha według bazy Scopus 6 II.I 6 
Indeks Hirscha według bazy Google Scholar 10 II.I 10 
Osiągnięcia projektowe, konstrukcyjne i technologiczne 10 II.B 10 
Udzielone patenty krajowe i zgłoszenia patentowe 1 II.C 1 
Opracowania zbiorowe, ekspertyzy:    
- w charakterze kierownika zespołu 
- w charakterze członka zespołu 

5 
46 

II.F 
II.F 

5 
30 

Udział w projektach badawczych krajowych:  
 

  
     - w charakterze kierownika 3 II.J 3 

    - w charakterze członka zespołu 29 II.J 9 
(*) artykuł zaakceptowany do publikacji, jeszcze nieopublikowany  
(**) 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 dzień 8.04.2019 r.) 

Lp. Czasopismo Rok 
wydania 

Punktacja 
MNiSW  

w roku wydania 
1 
2 
3 
4 

The Baltic Journal of Road and Bridge Engineering 
Applied Sciences – MDPI 
Construction and Building Materials – Elsevier 
MATEC – Web of Conferences 

2019 
2019 
2019 
2019 

20 (2017)(*) 
25 (2017) 

40 (2017) 

5/15(**) 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Materials – MDPI 
Przegląd komunikacyjny 
MATEC – Web of Conferences 
Rozdział w monografii (CCC) 
Materials – MDPI 
Konferencja PIARC 

2018 
2018 
2018 
2018 
2018 
2018 

35 (2017) 

8 
5/15(**) 

5 
35 (2017) 

0 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

Procedia Engineering (WoS) 
IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering (WoS) 
Roads and Bridges – Drogi i Mosty  
MATEC Web of Conferences (Gambit – jako monografia) 
Drogownictwo 
Nawierzchnie asfaltowe – PSWNA 
Construction and Building Materials – Elsevier 

2017 
2017 
2017 
2017 
2017 
2017 
2017 

15 
15 
11 

5/15(**) 
5 
0 
40 

18 
19 

Transportation Research Procedia 
Rozdział w monografii (RILEM) 

2016 
2016 

15 
5 

20 Drogownictwo 2015 5 
21 Road Materials and Pavement Design 2015 20 
22 Drogownictwo 2015 5 
23 Przegląd komunikacyjny 2015 8 
24 The Baltic Journal of Road and Bridge Engineering 2015 25 
25 Budownictwo i Architektura  2014 3 
26 
27 

Inżynieria Morska i Geotechnika  
Rozdział w monografii (Airport Pavements) 

2014 
2014 

3 
5 

28 Rozdział w monografii (książka) 2014 5 
29 Rozdział w monografii (książka) 2014 5 
30 Rozdział w monografii (książka) 2014 5 
31 Drogownictwo 2013 5 
32 
33 
34 

Drogownictwo 
Drogownictwo 
Rozdział w monografii (RILEM) 

2012 
2012 
2012 

5 
5 
5 

35 Magazyn Autostrady 2011 0 
36 Inżynieria Morska i Geotechnika 2010 6 
37 RILEM Symposium (WoS) 2009 15 
38 
39 

RILEM Cracking in Pavements (WoS) 
Eurasphalt & Eurobitumen Congress 

2008 
2008 

15 
0 

40 Magazyn Autostrady 2006 0 
  Suma: 414/444(**) 

Uwaga: Tekst wygrubioną czcionką dotyczy punktacji wg listy MNiSW czasopism JCR. 

 (*) artykuł zaakceptowany do publikacji, jeszcze nieopublikowany 
 (**) publikacje oczekują na umieszczenie w bazie WoS, wartości uwzględniają indeksację w bazie WoS 

8. Podsumowanie dorobku dydaktycznego i popularyzatorskiego  
Szczegółowy wykaz informacji o osiągnięciach dydaktycznych i popularyzacji nauki 
przedstawiono w Załączniku nr 6 do niniejszego wniosku. W tabeli 3 przedstawiono 
podsumowanie mojego dorobku dydaktycznego i popularyzatorskiego. 
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Tabela 3. Zestawienie osiągnięć dydaktycznych i popularyzatorskich  
(wg Załącznika 6 – stan na dzień 8.04.2019 r.) 

Rodzaj osiągnięcia 
Całkowita 

liczba 
osiągnięć 

Oznaczenie 
zgodne z 

Zał. 6 

Liczba 
osiągnięć po 

uzyskaniu 
stopnia 
doktora 

Uczestnictwo w programach europejskich oraz innych 
programach międzynarodowych lub krajowych 3 III.A 3 

Udział w międzynarodowych i krajowych konferencjach 
naukowych 29 III.B 23 

Udział w komitetach organizacyjnych międzynarodowych i 
krajowych konferencji naukowych 1 III.C 1 

Otrzymane nagrody i wyróżnienia 12 III.D 11 
Udział w konsorcjach i sieciach badawczych 3 III.E 3 
Kierowanie projektami realizowanymi we współpracy z 
przedsiębiorcami - III.F - 

Udział w komitetach redakcyjnych 1 III.G 1 
Członkostwo w organizacjach oraz towarzystwach 
naukowych 2 III.H 2 

Osiągnięcia dydaktyczne i w zakresie popularyzacji nauki 144 III.I 144 

Osiągnięcia dydaktyczne i w zakresie popularyzacji nauki: 
- liczba wypromowanych prac inżynierskich (liczba 

wypromowanych dyplomantów) 
- liczba wypromowanych prac magisterskich (liczba 

wypromowanych dyplomantów) 

 
 

81 
 

53 +2 
Erasmus+ 

III.J  
 

81 
 

53 + 2 
Erasmus+ 

Opieka naukowa nad doktorantami w charakterze 
promotora pomocniczego 1 III.K 1 

Staże krajowe i zagraniczne 2 III.L 1 
Wykonanie ekspertyz lub inne opracowania na 
zamówienie 51 III.M 30 

Udział w zespołach eksperckich i konkursowych 1 III.N 1 
Recenzowanie artykułów: 
- dla czasopism znajdujących się na liście JCR 
- dla innych czasopism oraz na zaproszenie 

organizatorów międzynarodowych konferencji 
naukowych 

26 
 

17 
III.P 

26 
 

17 
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