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Dr hab. inż. Adam Bolt, prof. PG

Zasłużeni geotechnicy

Prof. Adam Bolt urodził się 
17 lutego 1944 w Rzeszowie. 
W Sopocie ukończył II Liceum 
Ogólnokształcące im. B. Chro-
brego. Po maturze, w 1962 r. 
podjął studia na Wydziale Bu-
downictwa Wodnego Politechni-
ki Gdańskiej. Byłem promotorem 
jego pracy magisterskiej doty-
czącej budowy terminalu głębo-
kowodnego w Porcie Gdyńskim, 
którą obronił w maju 1968 roku 
na Wydziale Budownictwa Wod-

nego Politechniki Gdańskiej, uzyskując stopień magistra inży-
niera budownictwa wodnego w specjalności budownictwa mor-
skiego. W czasie studiów odbył półroczną praktykę w Stoczni 

Gdańskiej, będącą początkiem bliskich kontaktów z przemysłem 
stoczniowym i gospodarka morską. Na Politechnice Gdańskiej 
pracuje od 1968 roku, początkowo w Katedrze Gruntoznawstwa 
na stanowisku asystenta stażysty, następnie asystenta w kiero-
wanej przeze mnie Katedrze Mechaniki Gruntów i Fundamen-
towania. Byłem promotorem jego rozprawy doktorskiej pod ty-
tułem: „Stateczność pojedynczych fundamentów blokowych”, 
na podstawie której Rada Wydziału Instytutu Hydrotechniki 
PG w 1976 roku nadała mu stopień doktora nauk technicznych. 
W tym samym roku odbył półroczny staż przemysłowy na 
budowie Pirsu Rudowego Portu Północnego w Gdańsku oraz 
został zatrudniony na stanowisku adiunkta, pełniąc od 1976 
do 2000 roku funkcję kierownika Laboratorium Geotechnicz-
nego na obecnym Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska 
PG. W marcu 1999 r. Rada Wydziału Budownictwa Wodnego 
i Inżynierii Środowiska nadała mu tytuł doktora habilitowane-
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go nauk technicznych w zakresie budownictwa na podstawie 
oceny ogólnego dorobku i pracy pt.: „Modelowanie posadowień 
fundamentów konstrukcji wsporczych”. Od 2000 r. jest zatrud-
niony na stanowisku profesora nadzwyczajnego PG. W latach 
1999-2004 pełnił funkcję Prodziekana ds. Nauki na Wydziale 
Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska. W 2000 roku 
objął stanowisko kierownika Katedry Budownictwa Wodnego 
i Gospodarki Wodnej, która po połączeniu z Katedrą Budownic-
twa Morskiego była Katedrą Budownictwa Wodnego i Morskie-
go do roku 2006. Przy kolejnej reorganizacji katedrę tę połączo-
no z katedrami Geotechniki i Geologii, tworząc obecną Katedrą 
Geotechniki, Geologii i Budownictwa Morskiego, gdzie jest 
zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego. W trak-
cie pełnienia funkcji kierowniczych na Wydziale (1999-2006) 
przyczynił się do wzrostu aktywności naukowo-badawczej, 
dydaktycznej i organizacyjnej przy współpracy z przemysłem, 
co skutkowało istotnym wzrostem kategorii wydziału w ocenie 
KBN oraz pozyskaniem sponsorów i środków na moderniza-
cję 10 sal dydaktycznych, w tym powiększenie i modernizacja 
największego audytorium wydziałowego z dostosowaniem do 
potrzeb studentów niepełnosprawnych. Ułatwiło to zwiększenie 
łącznej liczby studentów na nowym Wydziale Inżynierii Lądo-
wej i Środowiska. Nadal uczestniczy w wielu projektach podej-
mowanych obecnie w uczelni, między innymi takich jak: bu-
dowa budynku Nanotechnologii czy Basenu Doświadczalnego 
Wydziału Oceanotechniki PG.

 Za osiągnięcia zawodowe został odznaczony Złotym Krzy-
żem Zasługi (1989), a za szczególne zasługi dla oświaty i wy-
chowania został odznaczony w 2002 r. Medalem Edukacji Na-
rodowej, a także Medalem Pamiątkowym Politechniki Gdańskiej 
(2011). Za wyróżniającą się działalność dydaktyczną i badawczą 
był 17-krotnie nagradzany przez Rektora PG oraz nagrodą orga-
nizacyjną za nadzór naukowy i innowacyjność w rozwiązaniu 
problemów konstrukcyjnych i prac remontowych niecki basenu 
sportowego Politechniki Gdańskiej. Dużym uznaniem środowi-
ska wodniaków było wyróżnienie nagrodą Słonecznego Brzegu 
za koordynację projektu INWATER. 

Jako nauczyciel akademicki prowadził laboratorium dy-
daktyczne i badawcze w zakresie geotechniki i badań mode-
lowych, przyczyniając się do budowy wielu unikalnych stano-
wisk badawczych i infrastruktury dydaktycznej, będąc często 
ich współautorem. Wykładał mechanikę ogólną, mechanikę 
gruntów i fundamentowanie, budownictwo ziemne, wodne, 
komunalne, i sanitarne, odwodnienia budowlane, zastosowania 
i badania geosyntetyków w budownictwie, utrzymanie infra-
struktury wodnej oraz systemy transportu wodnego, na studiach 
jednolitych magisterskich oraz, po zmianie systemu, na studiach 
I i II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych obecnego Wy-
działu Inżynierii Lądowej i Środowiska oraz wykłady dotyczące 
technik pomiarowych i modelowania na Studium Doktoranckim 
Wydziału Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska.

Stworzył i sukcesywnie rozwija własną szkołę nauko-
wą w zakresie budownictwa hydrotechnicznego, mechaniki 
gruntów, fundamentowania i geoinżynierii środowiska znanej 
i uznawanej w kraju i za granicą. Wypromował 6 doktorów i jest 
opiekunem naukowym 2 kolejnych doktorantów. W szkoleniu 
młodej kadry naukowej (doktorantów) współpracuje z ośrodka-
mi naukowymi Francji i Niemiec. Wypromował około 46 magi-
strów i 23 inżynierów. Współuczestniczył w rozwoju Katedry 

Geotechniki oraz tworzeniu Katedry Budownictwa Wodnego 
i Morskiego na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska. Sys-
tematycznie podnosi swe kwalifikacje poprzez udział w różnego 
rodzaju kursach szkoleniowych i stażach naukowych krajowych 
i zagranicznych. Jego kontakty naukowe wiążą się z uniwersy-
tetami europejskimi w Grenoble, Goeteborgu, Karlsruhe, Delft, 
Zagrzebiu, Budapeszcie, Mediolanie i Bergamo, Moskwie i Pe-
tersburgu oraz w USA: Prinston, West Lafayet (Perdue) i w Se-
attle (University of Washington), gdzie przebywał w ramach 
wizyt i staży naukowych. Był wykładowcą i referentem general-
nym na wielu konferencjach w zakresie projektowania i stoso-
wania norm geotechnicznych, geotechnicznych aspektów skła-
dowania odpadów, zastosowań geosyntetyków w budownictwie 
i inżynierii środowiska. 

Specjalnością naukową Profesora jest budownictwo wodne 
i geotechnika, a jego zainteresowania badawcze to:

 – metodyka badań geotechnicznych oraz oceny właściwo-
ści fizycznych i mechanicznych gruntów i materiałów an-
tropogenicznych oraz modelowanie fizyczne zagadnień 
stateczności podłoża gruntowego, (opracowanie metod 
i procedur badawczych, aparatury, udział w pracach nad 
krajowymi i europejskimi aktami normalizacyjnymi),

 – wdrażanie dyskretnych modeli ośrodka gruntowego do 
analizy zagadnień nośności i stateczności w geomecha-
nice i hydrotechnice (problemy płaskie i przestrzenne 
oraz predykcja stanu odkształcenia ośrodka gruntowego 
w otoczeniu budowli), posadowienia autostrad, dróg eks-
presowych i obiektów inżynieryjnych w trudnych warun-
kach gruntowych,

 – metodyka projektowania budowli ziemnych z zastoso-
waniem geosyntetyków oraz badań właściwości geo-
syntetyków i ich współpracy z ośrodkiem gruntowym 
(opracowanie metod i procedur badawczych, aparatury, 
udział w pracach nad krajowymi i europejskimi aktami 
normalizacyjnymi),

 – wdrażanie nowych technik fundamentowania głębokiego 
i wzmacniania słabego podłoża, w tym własnych tech-
nologii i patentów prowadzenia robót wzmacniających 
podstawy pali i iniekcji niskociśnieniowych,

 – metodyka oceny stanu konstrukcji, diagnostyka stanu 
obiektów hydrotechnicznych i elektroenergetycznych 
oraz ich rewitalizacja,

 – odwodnienia miejskie, systemy odwodnieniowe, odwod-
nienia głębokich wykopów i oddziaływanie ich na środo-
wisko, rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w ośrodku 
gruntowym,

 – transport wodny, rewitalizacja dróg wodnych oraz budo-
wa infrastruktury turystycznej i multimodalnej transpor-
tu wodnego.

W latach 1968-2013 opublikował jako autor lub współautor 
195 prac, w tym podręczniki i monografie (12), artykuły w cza-
sopismach i rozdziały w wydawnictwach zbiorowych recenzo-
wanych (117), referaty konferencyjne i czasopisma techniczne 
(66), recenzje prac doktorskich i habilitacyjnych (12). Był głów-
nym wykonawcą 21 grantów indywidualnych i 1 celowego, kie-
rownikiem 3 doktorskich, koordynatorem grantu europejskiego 
INTERREG IIIB INWATER i wielu zadań badawczych, patenty 
przyznane (3), normy państwowe (6), wdrożenia norm europej-
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skich (11), raporty niepublikowane (70). Był współorganizato-
rem i uczestnikiem geotechnicznych konferencji i sympozjów 
naukowych (łącznie 47), w tym dwukrotnie współorganizato-
rem posiedzeń w Polsce Grupy Roboczej 22 Fundamentowanie 
Komitetu Wielkich Sieci Energetycznych CIGRE w Gdańsku 
(1984 i 2002 r) , 51. i 52. Konferencji Krynickiej (2005, 2006 
r.), pierwszego w Polsce Posiedzenia Plenarnego Europejskiej 
Komisji Normalizacyjnej (CEN) nr 189 oraz posiedzeń grup ro-
boczych WG 1, WG2, WG 3., WG 4, WG 5 oraz JWG w Gdań-
sku (2007), licznych seminariów i konferencji dotyczących pro-
blemów rewitalizacji dróg wodnych organizowanych w ramach 
grantu europejskiego INWATER oraz porozumienia 6 Marszał-
ków Województw Północnych mającego na celu rewitalizację 
MDW E-70 

Początkiem prac badawczych Profesora były analizy współ-
pracy z podłożem dużych fundamentów elewatorów zbożowych 
o pojemnościach 30 ÷ 55 tys. t, zakończone w późniejszym 
okresie podsumowaniem obserwacji zachowania się tych obiek-
tów w ramach programu resortowego. W okresie tym kształtu-
ją się jego zainteresowania wzmacnianiem podłoża metodami 
iniekcyjnymi, początkowo z prof. Cebertowiczem (Malbork), 
następnie z dr. inż. Z. Przewłóckim. Do najciekawszych należą 
prace iniekcyjne przy wzmacnianiu istniejących pali w Stoczni 
Gdańskiej (zastrzeżenia patentowe), wzmocnienia podłoża pod 
fundamentami obiektów energetycznych (Elektrownie Dolna 
Odra, Kozienice, Ostrołęka) oraz wzmocnienia podłoża na te-
renie Portu Gdyńskiego oraz obiektów zabytkowych. Interesu-
jącym wdrożeniem jest technologia wzmocnienia podstaw pali 
wierconych wielkośrednicowych metodą iniekcji w specjalne 
komory, której jest współautorem. Metodę tę opatentowano 
i wdrożono na palach wykonywanych jako podpory mostów 
i wiaduktów na trasie Kwiatkowskiego w Gdyni, trasie Suchar-
skiego w Gdańsku, na trasie Siekierkowskiej w Warszawie, na 
Obwodnicy Trójmiasta oraz autostradzie A2 i wielu innych, 
łącznie kilka tysięcy pali. Zainteresowania te stopniowo roz-
szerzał na kotwy gruntowe i mikropale oraz iniekcje wysokoci-
śnieniowe, Z ciekawszych prac wymienić można projekt ekranu 
wodoszczelnego metodą jet-grouting na trasie E-8 w Warszawie 
(Konotopy) 2008r, wzmocnienie podstaw pali CFA w Kopalni 
Węgla Bogdanka 2011 r.

Ważnym etapem były analizy obliczeniowe i badania mo-
delowe fundamentów bezpośrednich poddanych różnym rodza-
jom obciążenia, doskonalenie technik modelowania fizycznego 
i rozbudowy stanowisk badawczych oraz aparatury pomiarowej. 
Były to prace realizowane w ramach programu resortowego PR-7 
oraz PR-5 dla potrzeb opracowywanej normy PN-81/B 03020. 
Kontynuacją tych prac była wieloletnia ścisła współpraca z ITB 
i PKN w zakresie normalizacji, w tym projekt badawczy pt. „Do-
stosowanie metod badań, teorii i wymagań technicznych w geo-
technice do zaleceń EUROCODE 7”, prace nad wprowadzeniem 
normy europejskiej ENV1997-3 dotyczącej badań polowych, 
a także projekt badawczy związany z opracowaniem normy PN-
-B-04452-2000 Badania polowe oraz obecnie obowiązujących 
norm EN ISO 14688-1-2002 oraz EN ISO 14688-2-2004 doty-
czących oznaczania i klasyfikowania gruntów. Wdrożeniem prac 
nad statecznością ścian oporowych było współautorstwo obo-
wiązującej przez wiele lat normy państwowej: PN-83/B-03010 
Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie oraz tłu-
maczenia kolejnych wersji ENV 1997-3.

Kolejnym krokiem w rozwoju jest realizacja analiz teoretycz-
nych i badań modelowych fundamentów konstrukcji wsporczych. 
Zaowocowały one tematem pracy doktorskiej oraz stworzyły 
podstawy projektu normy PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne 
linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych. Obli-
czenia statyczne i projektowanie. będącej wdrożeniem między 
innymi metodyki obliczeń statycznych blokowych fundamen-
tów konstrukcji wsporczych. Prace te ukierunkowały jego zain-
teresowania zachowaniem się ośrodka gruntowego obciążonego 
konstrukcją w warunkach przestrzennego stanu odkształcenia 
oraz wpływem złożonych warunków brzegowych na nośność 
i przemieszczenia konstrukcji wsporczych. Jako prototypy po-
służyły typowe fundamenty sieci elektroenergetycznych oraz 
sieci trakcyjnych kolejowych i tramwajowych stosowane na te-
renie Polski, posadowione w terenie płaskim, na zboczu, przy 
wykopach lub przy krawędzi skarp nasypów. Narzędziem ba-
dawczym w tym przypadku była analiza zjawisk występujących 
w otoczeniu tych konstrukcji na drodze doświadczalnej oraz ich 
symulacje numeryczne z próbą sformułowania uproszczonych 
zależności umożliwiających projektowanie tych konstrukcji 
z wykorzystaniem modeli dyskretnych ośrodka gruntowego 
i MES. Współpraca z BSPE Energoprojekt w Krakowie i Po-
znaniu przyniosła szereg wdrożeń tej tematyki. Opracowana na 
podstawie dokonanej oceny około 2000 fundamentów linii 400 
kV na terenie całego kraju instrukcja prowadzenia diagnostyki 
fundamentów dla potrzeb Polskich Sieci Elektroenergetycznych 
jest nadal podstawą prowadzonych prac renowacyjnych. Wniósł 
znaczący wkład w prace Polskiego Komitetu Normalizacyjne-
go w ramach NKP 80 oraz grupy Roboczej 22 CIGRE między 
innymi w przygotowanie PN-EN 6177-3 Linie napowietrzne. 
Zainteresowania fundamentami konstrukcji wsporczych kon-
tynuował, podejmując program resortowy COB i RTK PKP 
dotyczący obliczeń statycznych i projektowania fundamentów 
konstrukcji wsporczych kolejowej sieci trakcyjnej. Opraco-
wał wraz z zespołem instrukcje projektowania oraz wytyczne 
prowadzenia robót palowych i diagnostyki tych fundamentów 
wdrożone przez Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych na moder-
nizowanych szlakach kolejowych (ponad 10 000 fundamentów 
trakcyjnych). Instrukcja ta wykorzystywana jest także w projek-
towaniu ekranów przeciw akustycznych. Obecnie wdrażana jest 
wersja zgodna z wymaganiami Eurokodu 7.

Szybki postęp technik fundamentowania, realizacja du-
żych obiektów, oznaki występowania nadmiernych odkształceń 
ośrodka gruntowego w otoczeniu dużych obiektów w warun-
kach morskich, jak i lądowych, skłoniły Go do zainteresowa-
nia się wpływem obciążeń cyklicznych na parametry ośrodka 
gruntowego oraz procesy degradacyjne zachodzące w ośrodku 
gruntowym. Zainteresowania te zaowocowały udziałem w sze-
regu programach badawczych, których początkiem były bada-
nia wykonane w Uniwersytecie w Delft dotyczące zakotwień 
konstrukcji morskich obciążonych cyklicznie. Dużą pomocą 
w tym zakresie były wcześniej wykonywane prace dotyczące 
zachowania się ośrodka gruntowego poddanego obciążeniom 
cyklicznym. Praca grupy fundamentów poddanych obciążeniom 
przemiennym stanowiła kontynuację tematyki współpracy kon-
strukcji wsporczej z podłożem gruntowym. W ich wyniku po-
wstały unikalne stanowiska badawcze w laboratorium geotech-
nicznym, których jest współautorem. Wyniki badań wdrażane są 
w wytycznych oraz pracach projektowych wykonywanych dla 
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potrzeb przemysłu elektroenergetycznego w zakresie predykcji 
zakresu degradacji podłoża na skutek pracy maszyn i systemów 
odwadniających oraz projektowania odpowiednich prac wzmac-
niających podłoże celem utrzymania odpowiedniego stanu 
obiektów elektrowni. Wyniki tych prac wykorzystano również 
przy ocenie procesów degradacji podłoża pod nawierzchniami 
baz kontenerowych oraz fundamentami wielkogabarytowych 
obrabiarek o dużej dokładności obróbki. 

Odrębną grupą tematyczną będącą przedmiotem międzyna-
rodowej współpracy są geosyntetyki i wyroby pokrewne stoso-
wane w budownictwie, w szczególności: badania właściwości, 
określenie metodyki badawczej oraz zasad projektowania kon-
strukcji z zastosowaniem geosyntetyków. Dotyczy to tworzenia 
laboratorium specjalistycznego, zakupu i budowy unikalnej 
aparatury, prowadzenia programów badawczych (dwa granty 
KBN), prac doktorskich (trzy zakończone, jedna w trakcie re-
alizacji) oraz udziału w pracach grup roboczych Europejskiej 
Komisji Normalizacyjnej (CEN) w ramach komitetu technicz-
nego TC 189 JWG WG 3 i WG 4. Uczestnictwo w tych pracach 
owocowało udziałem Laboratorium we wspólnych badaniach 
europejskich typu Robin Test procedur później proponowanych 
w dokumentach CEN. Ten bliski kontakt z CEN ułatwił wpro-
wadzenie do wyrobów polskiego przemysłu włókienniczego 
pierwszych badań do aprobat ITB (np. geowłóknin Wigolen, 
tkanin technicznych Pabianice, siatek technicznych Złoty Stok) 
zgodnych z wytycznymi CEN oraz zastosowania geotkanin do 
celów ochrony brzegów morskich w formie geoworków wy-
pełnianych hydraulicznie piaskiem, które prowadził wspólnie 
z Instytutem Morskim w Gdańsku (1986-1995). Tematyka ta 
w późniejszych latach bardzo szeroko rozpracowana przez wio-
dące koncerny geosyntetyczne jest obecnie proponowana jako 
technologia geotub w budownictwie wodnym i morskim. Od 
powstania NKP 142 PKN Profesor uczestniczy w pracach zwią-
zanych z opracowaniem, opiniowaniem i przyjmowaniem norm 
z grupy geotekstylii i wyrobów pokrewnych, przyczyniając się 
do wdrożenia w języku polskim około 20 norm europejskich. 
Praktycznym wykorzystaniem prac badawczych Profesora 
w tym zakresie jest udział w pracach normalizacyjnych oraz sze-
reg realizacji obiektów z zastosowaniem geosyntetyków obej-
mujący badania geotechniczne, projekty i nadzór nad wykonaw-
stwem. Realizacje te dotyczą obiektów drogowych na słabym 
podłożu na terenie Wybrzeża Gdańskiego i Żuław z wdroże-
niami (oprócz geosyntetyków) nowych technologii uzdatnienia 
podłoża, w tym Obwodnicy Południowej w Gdańsku, trasy Su-
charskiego odcinki I i II, obwodnicy Chojnic, trasy E7dojazdy 
do mostu na rzece Elbląg, węzeł drogowy Południe w Elblągu, 
węzeł drogowy Kmiecin (budowa roku 2007), węzeł drogowy 
Nowy Dwór Gdański, dojazdy do mostu na rzece Elbląg (trasa 
E-7). Istotne w zastosowaniach geosyntetyków i systemu mo-
nitoringu były opinie i koreferaty do projektów budowlanych 
i wykonawczych wielkich inwestycji, między innymi projektów 
budowlanego i wykonawczego autostrady A-1 na odcinku Py-
rzowice – Piekary Śląskie – Maciejów, weryfikacja projektowa-
nych rozwiązań, (2008-2009).

Obudowy głębokich wykopów umocnionych ścianami 
szczelnymi i szczelinowymi wiąże się z określeniem parcia dla 
różnych stanów odkształcenia ośrodka gruntowego. Szereg za-
gadnień wymaga wyjaśnienia na drodze modelowania fizyczne-
go. Tematyka ta była przedmiotem Projektu Celowego z KBN 
i Generalną Dyrekcją Budowy Metra w Warszawie, efektem 

prac było unikalne oprzyrządowanie i aparatura w postaci czuj-
ników do pomiaru składowych stycznych i normalnych. Wyniki 
przeprowadzonych badań i analiz zastosowano przy budowie 
stacji metra „Centrum” w Warszawie. Zainteresowania te Profe-
sor rozwija w ramach Zespołu Badawczego w licznych pracach 
projektowo-wdrożeniowych dotyczących głębokich wykopów 
przy wykonawstwie garaży podziemnych i głębokich posa-
dowień bezpośrednich z modelowaniem numerycznym stanu 
odkształcenia ośrodka gruntowego i konstrukcji obudów oraz 
oddziaływania na otaczające środowisko wykopu, obudów i od-
wodnieni, takich jak: DH Manhattan w Gdańsku, DH Centrum 
Kwiatkowskiego w Gdyni, Kwartał Kmienic przy ul. Szerokiej 
w Gdańsku, Centrum Haffnera w Sopocie, Europejskiego Cen-
trum Solidarności w Gdańsku i wielu innych.

W ostatnich latach bardzo intensywnie zajmuje się proble-
mami rewitalizacji dróg wodnych, realizując program podjęty 
w ramach Katedry Budownictwa Wodnego i Morskiego. Prace 
te rozwija przy ścisłej współpracy z organami samorządowymi 
województw Polski Północnej. Udanym początkiem była reali-
zacja i kordynacja projektu europejskiego „INWATER” w ra-
mach programów INTERREG IIIB BSR Exploiting Inland Wa-
terways for Regional Development, Kontrakt ERDF i TACIS, 
projektów skupiających 22 partnerów z Polski, Niemiec, Rosji 
i Litwy. Projekty te pozwoliły wypracować podstawy strategii 
rewitalizacji drogi wodnej E-70 oraz udziału struktur samorzą-
dowych w rozwoju marin oraz centrów turystyki wodnej. W du-
żym stopniu przyczynił się do rozwoju i uaktywnienia turystycz-
nego drogi wodnej E-70 oraz takich inicjatyw, jak: Bydgoski 
Węzeł Wodny i budowa marin na Kanale Bydgoskim i Noteci. 
Obecnie intensywnie współpracuje z organami samorządowymi 
i administracją państwową nad koncepcjami rewitalizacji Wisły 
i rozwoju transportu towarowego wraz z nowymi portami multi-
modalnymi w Dolnej Wiśle.

Jest rzeczoznawcą budowlanym w specjalności konstruk-
cyjno-budowlanej obejmującej projektowanie i wykonawstwo 
w zakresie geotechniki budowlanej, fundamentowania i hydro-
techniki wpisanym do centralnego rejestru rzeczoznawców bu-
dowlanych. Ma uprawnienia budowlane do projektowania i kie-
rowania pracami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej. W zakresie geologii inżynierskiej 
ma uprawnienia geologiczne do wykonywania, dozorowania 
i kierowania pracami geologicznymi wydane przez Ministra 
Ochrony Środowiska Zasobów i Leśnictwa, a także uprawnie-
nia rzeczoznawcy SITWIM w zakresie budownictwa wodnego, 
w dziedzinie geotechniki i fundamentowania w budownictwie 
wodnym oraz potwierdzenie kwalifikacji i doświadczenia zawo-
dowego certyfikatem Polskiego Komitetu Geotechniki w zakre-
sie geotechniki. Od 1995 roku jest ekspertem CEN w zakresie 
geosyntetyków specjalizującym się w badaniach parametrów 
geotechnicznych gruntów i geosyntetyków oraz modelowania 
zachowania się ośrodka gruntowego w ich otoczeniu. Pracował 
jako projektant w zakresie geologii inżynierskiej, geotechniki 
i fundamentowania w Zespole Rzeczoznawców SITWiM, Przed-
siębiorstwie Geosyntex Sp. z o.o (od 1993) oraz jako projektant 
i sprawdzający w Przedsiębiorstwie Geoekspert Sp. z o. o. (od 
2007) oraz konsultant naukowy Generalnej Dyrekcji Dróg Kra-
jowych i Autostrad w Gdańsku, Pomorskiej Kolei Metropolital-
nej oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego 
w zakresie dróg wodnych. Jest autorem lub współautorem około 
300 projektów, opracowań, analiz, i ekspertyz oraz opinii. Z cie-
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kawszych projektów wymienić można posadowienie i głębokie 
wykopy: budynku filharmonii Bałtyckiej na Ołowiance; posa-
dowienie budynku Sea Towers w Gdyni, 2007; posadowienie 
zbiorników na produkty naftowe 55 tys. t. i zbiornika na wodę na 
terenie Rafinerii w Gdańsku, (2008-2009); posadowienie funda-
mentów konstrukcji wsporczej dachu w Operze Leśnej w Sopo-
cie, 2008-2009, Centrum Haffnera w Sopocie (Tunel, Hotel She-
raton, Dom Zdrojowy, Centrum Handlowe), 2006-2008, węzeł 
drogowy Łopuszańska w Warszawie (2009-2012), budynku 
Eurpejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku (2009-2012 r.), 
rozbiórkę suchego doku w Porcie Gdańskim (2013 r.).

Jest członkiem: Międzynarodowego Stowarzyszenia Mecha-
niki Gruntów i Inżynierii Geotechnicznej ISSMGE, Międzyna-

rodowego Stowarzyszenia Geosyntetyków IGS, Polskiego Ko-
mitetu Geotechniki PKG, skarbnikiem (2002-2008) i obecnie 
członkiem komisji rewizyjnej, SITWIM NOT, Sekcji Hydro-
techniki i Sekcji Transportu oraz Sekcji Geotechniki do 2007 r, 
Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, członkiem zało-
życielem i prezydentem Polskiego Stowarzyszenia Geosyntety-
ków 2008-2012, obecnie członkiem Zarządu Pomorskiej Izby 
Budowlanej, KT 142 ds. Geosyntetyków, KT 80 ds. Ogólnych 
w Sieciach Elektroenergetycznych Polskiego Komitetu Norma-
lizacyjnego, Towarzystwa Elektrowni Wodnych, Polskiego To-
warzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej.

Prof. zw. dr hab. inż. Eugeniusz Dembicki

III Problemowa Konferencja Geotechniki „Współpraca budowli z podłożem gruntowym”
Białystok 26 – 28 czerwca 2013

W dniach 26 – 28 czerwca w Białymstoku odbyła się III Pro-
blemowa Konferencja Geotechniki „Współpraca budowli z pod-
łożem gruntowym”.

Pierwszą Krajową Konferencję Geotechniki z tego cyklu 
zorganizowano w 1998 roku w Wigrach z inicjatywy prof. dr. 
hab. inż. Macieja Gryczmańskiego, przewodniczącego Sekcji 
Geotechniki Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN. Druga 
konferencja odbyła się w 2004 roku w Białowieży. W 2013 roku 
konferencja odbyła się w Centrum Nowoczesnego Kształcenia 
Politechniki Białostockiej. Zaszczyt organizacji kolejnych kon-
ferencji z tego cyklu przypadł Zakładowi Geotechniki Politech-
niki Białostockiej.

Współorganizatorami III Problemowej Konferencji Geotech-
niki byli: Sekcja Geotechniki i Infrastruktury Podziemnej Polskiej 

Akademii Nauk, Polski Komitet Geotechniki, Oddział Białostoc-
ki PKG, Fundacja na rzecz rozwoju Politechniki Białostockiej.

Komitetowi Naukowemu przewodniczyli: prof. dr hab. inż. 
Maciej Gryczmański i prof. dr hab. inż. Zbigniew Sikora. Praca-
mi Komitetu Organizacyjnego kierowała dr hab. inż. Maria J. Su-
lewska. Staraniem dr hab. inż. Katarzyny Zabielskiej-Adamskiej 
prof. PB referaty konferencyjne, po spełnieniu wymagań procesu 
redakcyjnego, opublikowano w czterech numerach czasopisma 
naukowego Budownictwo i Inżynieria Środowiska (1-4/2013) 
oraz zamieszczono on-line na stronie internetowej czasopisma 
www.biswbis.pb.edu.pl.

Honorowego patronatu konferencji udzielili: Przewodni-
czący Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej prof. dr hab. inż. 
Wojciech Radomski, Rektor Politechniki Białostockiej prof. dr 

Rys. 1. Uczestnicy III Problemowej Konferencji Geotechniki w Białymstoku
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hab. inż. Lech Dzienis, Prezydent Miasta Białegostoku dr hab. 
Tadeusz Truskolaski, Prezes Krajowej Rady Polskiej Izby In-
żynierów Budownictwa mgr inż. Andrzej Roch Dobrucki. Pa-
tronat medialny sprawowały czasopisma: Geoinżynieria drogi 
mosty tunele, Magazyn Autostrady i Nowoczesne Budownictwo 
Inżynieryjne. Sponsorami konferencji były znane firmy specja-
listyczne: Aarsleff, Controls Polska, Przedsiębiorstwo Realiza-
cyjne Inora, Uretek Polska, a wystawcami: Stradom i Metris 
Instytut Badań Dla Budownictwa.

Tematyka tegorocznego spotkania dotyczyła głównie na-
stępujących zagadnień: modelowania budowli i podłoża oraz 
interakcji budowli i podłoża gruntowego, badań i doboru para-
metrów geotechnicznych do modelowania, problemów funda-
mentowania płytkiego i głębokiego oraz zagadnień budownic-
twa komunikacyjnego i specjalnego.

Referaty konferencyjne podzielono na 5 sesji tematycznych. 
Każdą sesję zainaugurował  referat problemowy odpowiadający 
tematyce sesji, następnie w referacie generalnym przedstawione 
artykuły zakwalifikowane do sesji. Do wygłoszenia w każdej se-
sji  zostały wytypowane przez referentów generalnych po 3 in-
teresujące referaty.

Sesję 1. pod tytułem „Modele budowli i podłoża. Interakcja 
budowli i podłoża” pod przewodnictwem prof. zw. dr. hab. inż. 
Eugeniusza Dembickiego rozpoczął dr inż. Marcin Cudny re-
feratem problemowym „Modelowanie zachowania się gruntów 
w różnych zagadnieniach geotechniki”. W referacie generalnym 
prof. dr hab. inż. Maciej Gryczmański wnikliwie omówił 8 refe-
ratów, z których wygłoszono następujące: Tadeusz Chyży, Mo-
nika Mackiewicz – „Liniowe elementy skończone o zmiennej 
sztywności w modelowaniu podłoża gruntowego pod budyn-
kiem”, Barbara Kliszczewicz – „Współpraca wielkośrednico-

wych stalowych rurociągów z gruntem”, Czesław Miedzianow-
ski, Damian Siwik – „Wznoszenie obiektu budowlanego jako 
zadanie interakcyjne i śledzące”.

Sesja 2. pod przewodnictwem prof. dr. hab. inż. Zbigniewa 
Sikory nosiła tytuł „Charakterystyki materiałowe i parametry. 
Cz. 1. Dobór parametrów geotechnicznych do modelowania”. 
Referat problemowy pt. „Kalibracja modeli konstytutywnych 
gruntów dla celów komputerowej współpracy konstrukcji z pod-
łożem” wygłosił dr hab. inż. Andrzej Truty prof. PK, a referat 
generalny dr hab. inż. Waldemar Świdziński prof. Instytut Bu-
downictwa Wodnego (IBW) PAN. Spośród 8 zgłoszonych refe-
ratów do wygłoszenia wytypowano następujące: Jolanta A. Pru-
siel – „Wyznaczenie modułu sprężystości ośrodków ziarnistych 
składowanych w silosach”; Simon Rabarijoely, Stanisław Jabło-
nowski, Kazimierz Garbulewski – „Dobór parametrów grun-
tów w projektowaniu geotechnicznym z wykorzystaniem teorii 
Bayesa”; Wojciech Tschuschke – „Identyfikacja konsystencji 
gruntów mało spoistych na podstawie charakterystyk penetracji 
z badania statycznego sondowania”.

Sesji 3. pt. „Fundamenty płytkie i głębokie i głębokie” 
przewodniczył prof. dr hab. inż. Lech Wysokiński. Referat pro-
blemowy pt. „Ściany szczelinowe jako fundamenty głębokie” 
wygłosiła prof. dr inż. Anna Siemińska-Lewandowska, referat 
problemowy – prof. dr hab. inż. Kazimierz Gwizdała. Spośród 
7 referatów wytypowano do wygłoszenia: Angelika Duszyńska, 
Katarzyna Białek – „Problemy związane z wymiarowaniem 
platform roboczych”, Krzysztof Sternik, Szymon Kita – „Koszt 
realizacji jako kryterium wyboru sposobu posadowienia budyn-
ku”, Krzysztof Trojnar – „Projektowanie fundamentów hybry-
dowych obciążonych poziomo”. 

 Sesja 4. pod przewodnictwem dr. hab. inż. Macieja Kumora 
prof. UTP w Bydgoszczy,  nosiła tytuł „Charakterystyki materia-
łowe i parametry. Cz. 2. Badania parametrów geotechnicznych”. 
Referat problemowy pt. „Wyznaczanie charakterystyk materia-
łowych i parametrów na podstawie badań in situ i badań labora-
toryjnych” przedstawił prof. dr hab. inż. Zbigniew Lechowicz. 
W referacie generalnym dr inż. Grzegorz Horodecki omówił 9 
artykułów, spośród których wygłoszono: Patrycja Baryła, Marek 
Wojciechowski, Marek Lefik – „Właściwości piasków hydro-
fobizowanych emulsjami alkoksysilanowymi ustalone w bada-
niach wstępnych”, Małgorzata Jastrzębska, Magdalena Kowal-
ska – „Przydatność wybranych systemów pomiaru odkształceń 
w badaniach trójosiowych słabych gruntów spoistych”, Marzena 
Lendo-Siwicka, Kazimierz Garbulewski – „Pęcznienie a odprę-
żenie nienasyconych iłów warszawskich”.

Sesja 5. pod przewodnictwem  prof. dr. hab. inż. Zbigniewa 
Lechowicza,  nosiła tytuł „Budownictwo komunikacyjne i spe-
cjalne”. Referat problemowy pt. „Wzmacnianie gruntów pod 
nasypy komunikacyjne za pomocą kolumn o różnej sztywności” 
przedstawił prof. dr hab. inż. Michał Topolnicki. Prof. dr inż. 
Bohdan Zadroga w referacie generalnym przedstawił 8 artyku-
łów, spośród których wygłoszono: Jacek Kawalec – „Monito-
ring przyczółka z gruntu zbrojonego posadowionego w skompli-
kowanych warunkach gruntowych”, Maciej Ochmański, Joanna 
Bzówka – „Wybrane przykłady zastosowań sztucznych sieci 
neuronowych w geotechnice”, Andrzej Plewa – „Ocena wpływu 
nośności podłoża gruntowego na trwałość zmęczeniową kon-
strukcji nawierzchni drogowej w aspekcie kryterium deformacji 
strukturalnej podłoża gruntowego”.

Rys. 2. Prof. dr hab. inż. Maciej Gryczmański
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Część  promocyjno-szkoleniową konferencji stanowiły wy-
stąpienia Sponsorów konferencji, znanych firm geotechnicz-
nych, które zaprezentowały najnowsze metody badań i nowo-
czesne technologie wzmocnienia podłoża gruntowego.

Uczestnicy konferencji mieli także okazje zwiedzić dwa 
miasteczka kresowe o bogatej historii: Supraśl i Tykocin.

W konferencji wzięło udział około 100 uczestników z ośrod-
ków akademickich (Politechnika Gdańska, , Śląska, Łódzka, 
Warszawska, Wrocławska, Krakowska, Białostocka, Rzeszow-
ska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytet 
Warszawski, Zielonogórski, Uniwersytet Przyrodniczy w Po-
znaniu, Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, 
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), z naukowych insty-
tutów badawczych (Instytut Techniki Budowlanej, Instytut Bu-
downictwa Wodnego PAN, Państwowy Instytut Geologiczny), 
z firm wykonawczych i projektowych (Aarsleff, Controls Pol-
ska, Przedsiębiorstwo Realizacyjne Inora, Keller Polska, Uretek 
Polska, Stradom z Częstochowy, Metris Instytut Badań dla Bu-
downictwa, Biuro Inżynierskie Konsultant ze Szczecina, Przed-
siębiorstwo Podstawowych Badań i Robót Geotechnicznych 

Geostandard z Wrocławia, P.M.L. Projekt ze Szczecina, firma 
Fundament z Gdańska).

W podsumowaniu prof. dr hab. inż. Maciej Gryczmański 
podkreślił obecność na konferencji wielu specjalistów pracu-
jących w budownictwie: konstruktorów, drogowców, informa-
tyków, geotechników. Zauważył wysoki poziom merytoryczny 
artykułów prezentowanych na konferencji, aktualność i przydat-
ność w praktyce prezentowanych wyników badań. W związku 
z ciągłym rozwojem i wprowadzaniem do nauki i praktyki in-
żynierskiej nowoczesnych metod badań i nowych technologii 
geotechnicznych oraz uregulowań prawnych istnieje potrzeba 
ich przeglądu, prezentacji i oceny w środowisku geotechników, 
konstruktorów, projektantów i wykonawców. III Problemowa 
Konferencja Geotechniki z cyklu „Współpraca budowli z podło-
żem gruntowym”, jako konferencja interdyscyplinarna, dobrze 
spełniła swoją rolę w tym zakresie.

Dr hab. inż. Maria J. Sulewska
Politechnika Białostocka

Rys. 3. Prof. zw. dr hab. inż. Eugeniusz Dembicki Rys. 4. Prof. dr hab. inż. Zbigniew Lechowicz

W dniach 28 – 29 czerwca 2013 r. obradował XII Krajowy 
Zjazd Sprawozdawczy PIIB. Delegaci przyjęli stanowisko PIIB 
do projektu ustawy o ułatwianiu dostępu do wykonywania nie-
których zawodów regulowanych z 13 czerwca 2013 r. Podkreśli-
li w nim, że wprowadzone rozwiązania dotyczące praktyk mogą 
zagrażać bezpieczeństwu obiektów budowlanych oraz proceso-
wi inwestycyjnego, co w konsekwencji stanowi bezpośrednie 
zagrożenie zdrowia i życia obywateli.

„Rok 2012 przyniósł nam dynamicznie zmieniające się uwa-
runkowania zewnętrzne, które miały i nadal mają bezpośredni 
wpływ na naszą działalność statutową. Często istniała potrzeba 
wspólnego działania w sprawach dotyczących funkcjonowania 
samorządów zawodowych, jak i poszczególnych grup reprezen-
tujących zawody zaufania publicznego” ̶ powiedział Andrzej 
R. Dobrucki, prezes PIIB, w wystąpieniu otwierającym XII 

Krajowy Zjazd Sprawozdawczy PIIB – „dlatego też wystąpiłem 
z inicjatywą podjęcia wspólnych działań prowadzących do po-
wołania ustawowej platformy porozumienia i uzgodnień pomię-
dzy rządem i samorządami zawodowymi.”

Działalność takiej komisji, jak stwierdził prezes PIIB, mia-
łaby przyczynić się do poprawy jakości stanowionego prawa 
i dawałaby większy wpływ na proces legislacyjny. Stwarzałaby 
także możliwość reprezentowania interesów wszystkich samo-
rządów zaufania publicznego, a nie tylko określonych grup za-
wodowych.

Prezes PIIB podkreślił szczególną aktywność inżynierów 
budownictwa w obszarze legislacyjnym dotyczącym branży bu-
dowlanej oraz bezpośrednio samorządu zawodowego w 2012 r. 
Nawiązał do działań związanych z pracami nad zmianami do 
ustawy Prawo budowlane oraz nad projektem ustawy o ułatwie-

PIIB mówi: NIE! Takim zmianom
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niu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowa-
nych. A. R. Dobrucki zauważył, że o ile niektóre ze zgłaszanych 
przez Izbę postulatów zostały uwzględnione w projekcie ustawy 
„deregulacyjnej”, to jednak zawiera ona też zmiany budzące po-
ważne zastrzeżenia, zwłaszcza zaś znaczne skrócenie wymiaru 
praktyki projektowej wymaganej do uzyskania uprawnień bu-
dowlanych oraz wprowadzenie możliwości zwolnienia z egza-
minu na uprawnienia budowlane i uznanie praktyk studenckich 
za całość praktyki.

Uczestniczący w zjeździe goście w swoich wypowiedziach 
podkreślali dobrą współpracę z samorządem zawodowym inży-
nierów budownictwa i rolę, jaką odgrywa PIIB. Podsekretarz 
stanu w MTBiGM Janusz Żbik stwierdził, że: „Izba Inżynie-
rów Budownictwa jest bardzo ważnym partnerem administracji 
rządowej. Jest partnerem kompetentnym i wymagającym. Głos 
Izby się liczy i jest słuchany, co ma wyraz w legislacji, cho-
ciaż nie zawsze się zgadzamy. Nowelizacja Prawa budowlane-

go, ustawa deregulacyjna, Kodeks budowlany – to wszystko ma 
swoje terminy realizacji. Mam nadzieję, że poczynione zmiany 
będą dobrze służyły naszemu środowisku.” 

Delegaci XII Krajowego Zjazdu PIIB podczas obrad przyjęli 
uchwałę w sprawie stanowiska Polskiej Izby Inżynierów Bu-
downictwa do projektu ustawy o ułatwianiu dostępu do wyko-
nywania niektórych zawodów regulowanych z 13 czerwca 2013 
r. Zaproponowane zmiany budzą duże zaniepokojenie wśród sa-
morządu zawodowego, a wprowadzone rozwiązania dotyczące 
praktyk mogą zagrażać bezpieczeństwu obiektów budowlanych 
oraz procesu inwestycyjnego, co w konsekwencji stanowi bez-
pośrednie zagrożenie zdrowia i życia obywateli, jako użytkow-
ników tych obiektów. Delegaci zobowiązali prezesa Krajowej 
Rady PIIB do przedstawienia przyjętego stanowiska Prezesowi 
Rady Ministrów RP oraz Marszałkom Sejmu i Senatu RP. 

W związku także z propozycją likwidacji samorządu za-
wodowego urbanistów, zgłaszaną przez stronę rządową, XII 
Krajowy Zjazd PIIB wyraził głębokie zaniepokojenie i sprze-
ciw. W przyjętym przez zjazd stanowisku zaakcentowano, że 
„specyfika zawodu urbanisty jako jednego z zawodów zaufania 
publicznego w dziedzinie budownictwa związana z pełnieniem 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i potrzeba 
fachowego dbania o zagospodarowanie przestrzeni publicznej, 
uzasadniają potrzebę istnienia tego samorządu zawodowego”.

Na XII Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przy-
było 174 delegatów (frekwencja – 90,16%) wybranych na czte-
roletnią trzecią kadencję (lata 2010-2014) i reprezentujących 
ponad 115 tysięczną rzeszę członków należących do samorządu 
zawodowego inżynierów budownictwa. Zgodnie ze statutem 
PIIB, Krajowy Zjazd jest najwyższym organem samorządu za-
wodowego inżynierów budownictwa. W czasie dwudniowych 
obrad PIIB przedstawiono i zatwierdzono sprawozdania wszyst-
kich krajowych organów Izby, podsumowano działalność sa-
morządu zawodowego inżynierów budownictwa w 2012 r. oraz 
udzielono absolutorium Krajowej Radzie PIIB i zatwierdzono 
budżet na 2014 r. Podczas obrad XII Krajowego Zjazdu PIIB 
r. zasłużonym działaczom samorządu zawodowego inżynierów 
budownictwa wręczono odznaczenia państwowe oraz Złote 
i Srebrne Odznaki Honorowe PIIB.

Doradca ds. Komunikacji Społecznej PIIB
Urszula Kieller Zawisza

Rys. 1. Prezes PIIB Andrzej R. Dobrucki

Rys. 2. Goście Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB Rys. 3. Prezydium Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
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W dniu 16 maja 2013 roku odbyło się w Gdańsku Semina-
rium poświęcone odbudowie odcinków nabrzeży na Wyspie 
Spichrzów. Seminarium zorganizowała firma ArcelorMittal Pol-
ska, światowy producent i dostawca wyrobów stalowych, mię-
dzy innymi grodzic i rur stosowanych w budownictwie, a w bu-
downictwie morskim w szczególności. Seminarium odbyło się 
w Sali konferencyjnej w hotelu Grand Cru w Gdańsku, przy 
ulicy Rycerskiej.

W czasie konferencji przedstawiciel firmy ArcelorMittal 
wygłosił referat na temat produkcji i stosowania oraz obliczeń 
rodzaju grodzic używanych jako elementy budowy konstrukcji 
nabrzeża oraz produkowanych rur stalowych do wykonawstwa 
pali i elementów nośnych konstrukcji dalb i innych konstrukcji 
morskich.

W drugim referacie przedstawiciel wykonawczy, Energopol 
Szczecin, omówił odbudowę nabrzeży Wyspy Spichrzów.

W czasie Seminarium odbyła się  również wycieczka uczest-
ników seminarium na budowę nabrzeży Wyspy Spichrzów omó-
wionych w referacie.

W Seminarium wzięło udział duże grono uczestników rekru-
tujących się z biur projektów, przedsiębiorstw wykonawczych, 
firm geotechnicznych, przedstawicieli inwestorów i administra-
cji oraz wyższych uczelni i instytutów badawczych związanych 
z budownictwem morskim.

Wyspa Spichrzów nie jest naturalnym tworem przyrody. 
Kompleks spichrzów znajdujący się od Średniowiecza na pra-
wym brzegu Motławy wymagał ochrony przed rabusiami i poża-
rami. Za najlepsze rozwiązanie uznano odizolowanie  spichrzów 
od miasta i otoczenie wodą. W 1576 roku ukończono przekop 
nazwany Nową Motławą. Przy okazji pogłębiono główny tor 
wodny, ponieważ do Gdańska przypływały coraz większe stat-
ki.

Inwestorem kompleksowej modernizacji nabrzeża Wyspy 
Spichrzów jest Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska – Spół-

Wyspa Spichrzów w remoncie

ka gminy (DRMG) i Urząd Morski w Gdyni (odcinki północ-
ne). Nabrzeże Motławy podzielono na kilkanaście odcinków. 
DRMG inwestuje w umacnianie IX i X odcinka nabrzeża Wyspy 
Spichrzów.

Odcinek IX biegnie równolegle do Długiego Pobrzeża, 
wzdłuż zachodniego brzegu Wyspy Spichrzów od Mostu Zie-
lonego do północnego cypla i składa się z 13 sekcji o łącznej 
długości 258,65 m. Konstrukcję nabrzeża stanowi od strony wy-
spy pionowa palościanka z profilów stalowych AZ 28 z palami 
w rozstawie co 1,26 m złożonymi z dwóch profilów stalowych 
AZ28. Głębokość posadowienia profilów wynosi 14,20 m. Od 
strony wody konstrukcję tworzy rząd pionowych pali z rur stalo-
wych o przekroju 508/12,5 mm w rozstawie co 4 m. Głębokość 
posadowienia pali – 16,50 m. Pomost zaprojektowano z płyty 
żelbetowej o szerokości 420 cm i grubości 25 cm. Wzdłuż osi 
nabrzeża, na płycie żelbetowej, będzie ułożona nawierzchnia 
z dębowych desek. Nabrzeże pobiegnie na dwóch poziomach. 
Ciąg pieszy, na konstrukcji płyty pomostu nabrzeża, znajdzie się 
na wysokości +2,59 m n.p.m. Między sekcjami 2 ÷ 5 i w sekcji 
10 przewidują się dwa lokalne obniżenia pomostu na wysokości 
+1,24 m n. p. m. Pierwsze obniżenie w sekcjach 2 ÷ 5 obejmuje 
bieg schodowy oraz rampę dla osób niepełnosprawnych. Drugie 
obniżenie w sekcji 10 zawiera obustronne zejście biegiem scho-
dowym. Nabrzeże będzie wyposażone w odbojnice, drabinki 
wyjściowe, barierki ochronne, pachoły cumownicze, elementy 
ozdobne, sprzęt ratowniczy, oświetlenie i monitoring. Z ul. Stą-
giewnej na pomost poprowadzą schody z balustradą, do której 
będzie umocowana platforma dla niepełnosprawnych.

Odcinek X to północny i wschodni brzeg, o długości 
325,64 m. Dzieli się on na 23 sekcje. Konstrukcję nabrzeża 
stanowi pionowa ścianka szczelna z profilów stalowych AZ 19 
zwieńczona oczepem żelbetowym, kotwiona w gruncie za po-
mocą mikropali iniekcyjnych o przekroju 103/78 mm w rozsta-
wie co 2,52 m, nachylonych pod kątem 35, 40 i 45°. Głębokość 
posadowienia ścianki: -14,10 m,-15,10 m i -16,10 m. Szerokość 

Rys. 1. Odcinek IX nabrzeża z gotową palościanką z grodzic CAZ 28,
spawanych w skrzynki, które zostaną wypełnione żelbetem

(fot. Andrzej Jamiołkowski)

Rys. 2. Fragment Wyspy Spichrzów na północnym cyplu. Na zdjęciu zabytkowe 
mury spichrzów i zabytkowe pale z dawnych konstrukcji przybrzeżnych, znale-

zione pod dnem rzeki podczas wbijania grodzic uszczelniających
(fot. Andrzej Jamiołkowski)



�INŻYNIERIA�MORSKA�I�GEOTECHNIKA,�nr�5/2013478

Recenzje

Gerhard Girmscheid: Bauprozesse und Bauverfahren des 
Tunnelbaus (Procesy budowlane i wiedza budowlana przy bu-
dowie tuneli). Wydawca: Wilhelm Ernst & Sohn, Berlin 2013, 
str.760 + XX. ISBN 978-3-433-03047-9.

Prezentowana książka, w postaci trzeciego wydania pod 
redakcją tego samego autora, omawia problematykę budowy 
tuneli oraz ich rozwiązania technologiczno-materiałowe. Zasad-
niczą część pracy podano na 734 stronach, z podziałem na 26 
rozdziałów tematycznych, a następnie na kolejnych 11 stronach 
zamieszczono obszerny wykaz literatury, z podziałem na po-
szczególne rozdziały, co w sumie zamknęło się łączną liczbą aż 
356 pozycji bibliograficznych, przy czym najobszerniej cytowa-
na literatura rozdziału 8. zawiera 48 pozycji. Na końcu książki 
umieszczono alfabetyczny skorowidz wszystkich poruszanych 
pojęć i zagadnień, co znacznie ułatwia czytelnikowi szybkie od-
nalezienie interesującego konkretnego problemu.

W krótkim rozdziale wprowadzającym w tematykę pod-
ręcznika dokonano syntetycznego zestawienia czasowego, po-
cząwszy od pierwszych wzmianek historycznych dotyczących 
starożytnego budownictwa tuneli sprzed 5000 lat (Mezopota-
mia), poprzez starożytny Egipt, Chiny, Grecję, Rzym, przedko-
lumbijską Amerykę, średniowieczne Bizancjum, kraje arabskie 
i europejskie, aż po czasy współczesne.

W rozdziale 2. przedstawiono parametry geologiczne pod-
łoża, mające istotne znaczenie w pracach podziemnych, zatrzy-
mując się także na zagadnieniach technologii wykonywania od-
wiertów badawczych i interpretacji otrzymanych wyników.

oczepu żelbetowego -1,1 m, wysokość -2,70 m. Oczep żelbeto-
wy będzie wyłożony cegłą klinkierową. W odległości ponad 5 m 
od linii nabrzeży zaprojektowano ciąg pieszy o szerokości 4 m, 
wyłożony kostką granitową. Wyposażenie nabrzeża identyczne 
jak w odcinku IX.

Północny cypel Wyspy Spichrzów, od czasów zniszczenia 
podczas drugiej wojny światowej, był pozostawiony swojemu 
losowi. Tu każdy kawałek muru jest pod bacznym okiem kon-
serwatora zabytków. Przy pogrążaniu grodzic pracuje się bar-
dzo ostrożnie, by drgania nie uszkodziły zabytkowych budowli. 
Pracuje się wibromłotami o wysokiej częstotliwości, które po-
grążają grodzice bezwstrząsowo, równocześnie przez cały czas 
drgania są monitorowane. Podczas wbijania ścianek uszczelnia-
jących natrafiono w gruncie, kilka metrów pod dnem rzeki, na 
zupełnie przypadkowo rozmieszczone różne resztki dawnych 
umocnień. Jest to kolejny próg do pokonania. Drewno zakon-
serwowane  pod dnem  rzeki nabrało twardości i może uszko-
dzić grodzice i sprzęt. Stanowi nieoczekiwaną przeszkodę, która 
musi być usunięta. Oprócz robót związanych bezpośrednio z bu-
dową nabrzeża, od strony ul. Szafarnia przygotowuje się brzeg 
do planowanego przez miasto uzbrojenia wyspy w kanalizację 
i sieć wodociągową oraz inne  media potrzebne w przyszłości do 
funkcjonowania wyspy.

Wanda Burakowska

Rozdział 3. zawiera ocenę skał oraz klasyfikację materiałów 
skalnych i możliwości stosowania materiałów wybuchowych, 
w rozdziale 4. zamieszczono podstawowe informacje dotyczą-
ce możliwych rodzajów tuneli i sposobów ich wykonywania, 
a krótki rozdział 5. poświęcono syntetycznemu zestawieniu 
możliwych rodzajów prowadzenia prac podziemnych w zależ-
ności od wybranej technologii budowy oraz od warunków hy-
drogeologicznych podłoża.

W rozdziale 6. przedstawiono problematykę prac tunelowych 
z użyciem materiałów wybuchowych, podając także podstawo-
we właściwości tych materiałów, wyboru miejsc odwiertów do 
umieszczania ładunków wybuchowych oraz późniejszego wy-
boru technologii transportu urobku na zewnątrz.

W rozdziale 7. omówiono technologię prowadzenia prac 
podziemnych za pomocą urządzeń mechanicznych w postaci 
koparek i maszyn wiertniczych, z równoczesnym skomentowa-
niem technologii przemieszczania urobku.

W rozdziale 8. zamieszczono przegląd metod i technologii 
zabezpieczania tuneli poprzez obudowę z wykorzystaniem beto-
nu. Przypomniano w tym celu podstawowe informacje związa-
ne z właściwościami betonu natryskowego (torkretu), który ma 
zasadniczy udział w pracach tunelowych. Podano szczegółowe 
wytyczne dotyczące doboru składu mieszanki betonowej, aby 
uzyskać jej optymalne cechy oraz technologię prowadzenia prac 
natryskowych. Nie zapomniano także o zagadnieniach odpo-
wiedniej pielęgnacji betonu, co często decyduje o ostatecznym 
sukcesie w postaci prawidłowych cech stwardniałego betonu. 
W tym kontekście zwrócono także uwagę na cechy wytrzyma-
łościowe młodego betonu, w pierwszych dniach i tygodniach 
jego dojrzewania, a także jego cech reologicznych, głównie 
w kontekście pełzania. Rozdział zamykają informacje dotyczące 
problematyki odpowiedniego zakotwienia obudowy betonowej 
w sklepieniach tuneli, wraz z podaniem adekwatnych systemów 
kotwiących. Podobnym zagadnieniom zabezpieczania tuneli jak 
w rozdziale 8., lecz w odniesieniu do obudów stalowych i ich 
zakotwień, poświęcono z kolei rozdział 9.

W rozdziale 10. omówiono zagadnienia transportu materiału 
wydobywczego podczas prac podziemnych, podając także pod-
stawowe parametry, jakie muszą spełniać urządzenia transporto-
we do przemieszczania urobku w poziomie i w pionie.

W rozdziale 11. zaprezentowano zagadnienia związane 
z problemami czasowego odwodnienia i uszczelniania obszaru 
pracy podczas robót podziemnych. Zaprezentowano różne moż-
liwości w odniesieniu do wyboru materiału uszczelniającego, 
począwszy od iniekcji za pomocą zaprawy cementowej zwykłej, 
modyfikowanej, bentonitowej, a skończywszy na materiałach 
sztucznych. Podano także przykładowe rozwiązania zastosowa-
ne w praktyce oraz ich koszty.

Relatywnie krótkie rozdziały 12. oraz 13. poświęcono omó-
wieniu możliwości uprzemysłowienia prac tunelowych pro-
wadzonych metodami konwencjonalnymi, biorąc pod uwagę 
wszystkie etapy procesu budowlanego, a także podano podsta-
wowe informacje na temat wydajności poszczególnych etapów 
prac według przyjętych technologii.

W rozdziale 14. przedstawiono problematykę trwałego 
uszczelniania konstrukcji tuneli ( co w aspekcie tymczasowym 
omówiono w rozdziale 11.). Na początku omówiono rodzaje 
systemów uszczelniających w kontekście rodzajów oddziaływa-
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nia wody (gdy jest ona pod ciśnieniem lub działa bez ciśnienia). 
Na tym tle scharakteryzowano właściwości uszczelniające beto-
nu zwykłego i modyfikowanego oraz materiałów izolacyjnych 
tradycyjnych (opartych na bitumach) oraz nowoczesnych (na 
bazie tworzyw sztucznych).

W rozdziale 15. omówiono z kolei problematykę konstru-
owania jedno i wielowarstwowych obudów tuneli, zwracając 
szczególną uwagę na dobór odpowiednich deskowań systemo-
wych, dostosowanych do specyfiki budownictwa tuneli. Na koń-
cu zamieszczono także uwagi na temat kosztów deskowań.

Krótki rozdział 16. stanowi wprowadzenie do omówienia 
problematyki wykonywania tuneli za pomocą maszyn wiertni-
czych, przy czym krótko scharakteryzowano poszczególne roz-
wiązania systemowe, dostosowane do specyfiki i rodzaju wyko-
nywanych prac podziemnych przy drążeniu tuneli.

W rozdziale 17. opisano właściwości największych urzą-
dzeń do drążenia tuneli, jakimi są maszyny wiertnicze nazywa-
ne skrótem TBM (niem. Tunnelbohrmaschinen). Jak wiadomo, 
jedno z tego rodzaju urządzeń rozpoczęło niedawno wiercenie 
tunelu pod Martwą Wisłą w Gdańsku. Na początku opisano pod-
stawowe parametry tego rodzaju maszyn, technologię wierce-
nia za pomocą odpowiednio dobranych tarcz wiertniczych oraz 
transportu urobku, a także zasady doboru niektórych parame-
trów roboczych, na bazie opisanych podstawowych wymagań 
dotyczących obudowy odwiertu, a także szeregu nomogramów 
i wykresów pomocniczych, celem ułatwienia obliczeń. Jako 
uzupełnienie tego rozdziału, w rozdziale 18. opisano krótko wy-
konywanie tuneli za pomocą podcinania krawędzi w materia-
le skalistym, jako jedną z alternatywnych metod zastosowania 
urządzeń TBM.

Rozdział 19. zawiera skrótowe informacje na temat wyko-
rzystania materiału uzyskanego podczas drążenia tuneli w kon-
tekście rodzaju wydobytego urobku i możliwości jego później-
szego zastosowania praktycznego.

W rozdziale 20. opisano w sposób obszerny wymagania sta-
wiane tarczom drążącym, doboru parametrów elementów skra-
wających, mechanizmom przesuwu tarczy i uszczelniania oraz 
zabezpieczania obudowy. Opisano tu także podstawowe błędy 
popełniane podczas prowadzenia prac wiertniczych i wynikają-
cych z nich negatywnych skutków.

Rozdział 21. poświęcono omówieniu technologii doboru 
i wykonywania prefabrykowanych żelbetowych obudów tuneli, 
zwanych tubingami. Szczególną uwagę poświęcono problema-
tyce odpowiedniego ukształtowania złączy poprzecznych oraz 
podłużnych pomiędzy poszczególnymi prefabrykatami w kon-
tekście wytrzymałościowym, jak również z uwagi na szczelność 
połączeń, co ma istotne znaczenie dla bezpieczeństwa obudowy 
tunelu, jak również jego trwałości. Na końcu rozdziału zamiesz-
czono uwagi dotyczące procesu produkcyjnego obudów tuneli, 
wraz z pokazaniem przykładowej linii produkcyjnej tego rodza-
ju prefabrykatów.

W rozdziale 22. omówiono zagadnienia związane z analizą 
możliwych rodzajów stanów naprężenia w podłożu gruntowym 
i w obudowie podczas drążenia tunelu oraz jego eksploatacji, 
rozważając różne kombinacje oddziaływań, mające istotne zna-
czenie w kontekście spełnienia wymogów wszystkich istotnych 
stanów granicznych.

Bogumił Wrana: Dynamika gruntów – Modele obliczeniowe. 
Wydawnictwa Politechniki Krakowskiej, Kraków 2012, 243 
strony.

Książka jest przedstawieniem modeli obliczeniowych stoso-
wanych w dynamice gruntów. Autor rozróżnia 3 poziomy do-
kładności modeli gruntów ze względu na liczbę faz w analizie 
dynamicznej. Modele jednofazowe, gdzie występuje jeden ma-
teriał o określonych parametrach w każdym punkcie ośrodka; 
dwufazowe szkielet-woda stosowane w analizie zapór, skarp 
itp.; trójfazowe uwzględniające szkielet gruntowy i płyn z ga-
zem w porach szkieletu. Autor wskazuje obszary zastosowań 
tych modeli, i tak, gdy analizowany jest budynek, wystarcza 

Rozdział 23. poświęcono omówieniu podstawowych wy-
magań w zakresie wentylacji wykonywanego tunelu, doboru 
odpowiednich urządzeń wentylacji mechanicznej, jak również 
obliczeniowego doboru parametrów wentylacji.

W rozdziale 24. skoncentrowano się na problematyce przy-
gotowania placu budowy i jego zaplecza podczas wykonywania 
tunelu, podając przykładowe rozwiązania w tym zakresie. Poda-
no również wykaz wyposażenia, jakie powinno znaleźć się na 
budowie, a także zalecenia dotyczące oświetlenia placu budowy, 
dróg dojazdowych, zaplecza biurowego i socjalnego.

W rozdziale 25. zamieszczono podstawowe wymagania 
w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa podczas prowadzenia 
robót podziemnych, w odniesieniu do niemieckich przepisów 
z tego zakresu (w polskich warunkach znane na budowie jako 
plan BIOZ – bezpieczeństwa i ochrony zdrowia).

W kończącym książkę rozdziale 26. zasygnalizowano pro-
blematykę sposobów i formy realizacji projektu budowlanego 
jako klucza do innowacji, zarządzania ryzykiem, jak również 
optymalizacji kosztów. Jest to problematyka wykraczająca poza 
zagadnienia ściśle inżynierskie, z obszaru nauk ekonomicznych, 
jednakże mająca coraz większe znaczenie w kontekście współ-
czesnego współzawodnictwa ekonomicznego w wymiarze glo-
balnym.

Jak wynika z przedstawionego syntetycznego opisu po-
szczególnych rozdziałów, recenzowana książka stanowi bar-
dzo obszerne studium zagadnień związanych z budową tuneli 
oraz doborem odpowiednich materiałów i technologii. Główny 
nacisk położono w niej na zagadnienia wykonawcze, stąd też 
omawiana praca może być bardzo przydatna dla inżynierów 
praktyków, zajmujących się budową i eksploatacją tuneli oraz 
dla studentów uczelni technicznych. Obszerna bibliografia może 
być także cenną inspiracją dla pracowników naukowo-badaw-
czych i nauczycieli akademickich, zajmujących się tego rodza-
ju lub podobną tematyką. Wydaje się, że omawiana publikacja 
ukazała się w odpowiednim czasie, gdy także w Polsce zaczy-
nają nabierać znaczenia prace tunelowe, czego przykładem jest 
budowa metra w Warszawie i wspomniana już budowa tunelu 
pod Martwą Wisłą w Gdańsku.

Dr inż. Marek Wesołowski
Politechnika Gdańska
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model jednofazowy, w przypadku projektowania fundamentów 
i określania wpływu drgań wokół obiektu budowlanego jest od-
powiedni model dwufazowy. Model trójfazowy jest stosowany 
w analizie zjawisk zachodzących lokalnie.

Książka ma 7 rozdziałów. Pierwszy, wstępny, wprowadza 
w problematykę dynamiki gruntu, przekazując podstawowe 
pojęcie, zakresy stosowalności dynamicznych modeli, obszary 
zastosowań.

Rozdział drugi dotyczy zasad rozchodzenia się fal w prze-
strzeni izotropowej przy stosowaniu modelu jednofazowe-
go gruntu. Omówiono falę dylatacyjną, falę poprzeczną, falę 
powierzchniową Rayleigha i falę Love’a. Po przypomnieniu 
równań dynamiki Naviera z uwzględnieniem sił bezwładności 
i równań konstytutywnych sprężystości pokazano rozchodzenie 
się w ośrodku sprężystym fal dystorsyjnych, obrotowych i po-
przecznych. Pokazano rozwiązanie dla fal powierzchniowych 
Rayleigha, które występują podczas trzęsień ziemi i wybuchach. 
W ostatnim punkcie tego rozdziału pokazano falę powierzch-
niową Love’a. Przypadek ten dotyczy załamania fal na granicy 
warstw, zwłaszcza, co pokazano w pracy, w warstwie słabej. Na 
końcu każdego rozdziału jest podawana przytaczana literatura.

W rozdziale trzecim książki przedstawiono analizę modelu 
dwufazowego gruntu, tzw. modelu Biota. Model ten opisano 
w latach 50. XX w. i rozwijany jest do dziś. Autor stosuje za-
pisy rachunku tensorowego oraz macierzowego, co wymaga od 
czytelnika znajomości tych rachunków, które na poziomie pre-
zentowanym w książce nie każdy inżynier posiada. Jeżeli ma się 
pewną biegłość w czytaniu tych zapisów i ich przekształceniach, 
stwierdza się, że książka jest napisana bardzo zwięźle, jasno i kla-
rownie. Przedstawiono rozwiązanie równania falowego dwóch 
fal dylatacyjnych i dwóch fal poprzecznych bez uwzględnienia 
tłumienia i z tłumieniem. Na zakończenie rozdziału pokazano 
krótki przykład z literatury ilustrujący metodę. Komentując ten 
rozdział, zwracam uwagę na świetne wprowadzenie w tematykę 
modelu dwufazowego we wstępie do rozdziału.

W rozdziale czwartym opisano model trójfazowy grun-
tu. Model ten, jako najpełniejszy i najbardziej prawdziwy, jest 
obecnie przedmiotem wielu prac naukowych. We wstępie Autor 
definiuje za Bishopem (1959) przyjęte do analiz równanie opisu 
gruntu częściowo nasyconego. Równanie to stało się podstawą 
do rozwoju teorii gruntów nienasyconych. W tej chwili znane są 
już liczne modyfikacje zadań z uwzględnieniem ciśnienia ssania 
w gruncie i zmian objętościowych w nienasyconym gruncie.

Autor w rozważaniach propagacji fal w tym rozdziale przyj-
muje równania konstytutywne dla gruntów nienasyconych, 
przyjmując dodatkowo:

 – małe odkształcenia z warunkiem izotermicznym,
 – nieściśliwość ziaren gruntu,
 – liniowo sprężyste odkształcenie szkieletu,
 – laminarny przepływ wody i powietrza w porach zgodnie 

z prawem Darcy’ego.
Rozpatruje propagację fal dylatacyjnych i fal poprzecznych 

w 3 różnych przypadkach:
 – powietrze i woda poruszające się niezależnie względem 

szkieletu,
 – powietrze porusza się względem szkieletu, a woda jest 

nieruchoma,

 – brak ruchu wody i powietrza względem szkieletu, co od-
powiada materiałowi porowatemu bez drenażu.

Rozdział piąty to opis modeli gruntów: sprężysto-plastycz-
nego i sprężysto-lepkiego. Zawiera zwięźle podany wykład 
wprowadzający do teorii plastyczności i kryteriów wytrzyma-
łościowych Coulomba, Druckera-Pragera, Lade i Duncana oraz 
Matsuoki i Nakai oraz opisu modelu Cam Clay i jego działania 
w prostych stanach naprężenia, np. czystego ścinania.

Podobnie proste wprowadzenie dotyczy modeli sprężysto-
lepko-plastycznych z elementami wiedzy o modelach reolo-
gicznych. Następnie Autor opisuje modele typu naprężenie-od-
kształcenie-czas w wydaniu teorii nadwyżki naprężenia Perzyny 
(1963) i Olszaka i Perzyny (1970) oraz teorię niestacjonarnej 
powierzchni płynięcia (NSFS). Szerzej omawia konsekwencje 
obu teorii pełzanie i relaksacji. Podaje jako wniosek z porównań 
obu teorii, że przy bardzo dużej prędkości przyłożenia obcią-
żenia (obciążenie dynamiczne) odpowiedź w teorii nadwyżki 
naprężenia jest sprężysta, zaś według teorii NSFS jest spręży-
sto-plastyczna.

Rozdział szósty jest zatytułowany: Dynamika gruntu – sfor-
mułowanie MES. Zadanie modelowania gruntu trójfazowego 
jest złożone. Równania modelu wyprowadzono z bilansu mas, 
równowagi pędów oraz pierwszego i drugiego prawa termo-
dynamiki. Autor pokazuje uproszczenie, jak: sformułowanie 
modelu nienasyconego materiału porowatego, ruchu materiału 
gruntu porowatego w pełni nasyconego, pokazuje zachowanie 
ośrodka dwufazowego (szkieletu i cieczy w porach) w proble-
mach dynamiki. Pokazuje też dynamikę gruntu ośrodka dwu-
fazowego w pełni nasyconego wodą bez drenażu (równania). 
W zakresie zasad przyjętych do modelowania zadań metodami 
MES pokazuje różne możliwości budowania modeli w zależno-
ści od możliwych do zastosowania warunków brzegowych, jak 
metodę bezpośrednią, metodę podkonstrukcji.

Istotną częścią książki z punktu widzenia zastosowań jest 
punkt dotyczący doświadczeń programu badawczego VELACS 
(Verefication of Liquefaction Analysis by Centrifuge Studies). 
Program ten dotyczy weryfikacji modeli numerycznych badania-
mi w wirówkach geotechnicznych. Jest tylko kilka takich kon-
strukcji wirówek na świecie, a wspólne opracowanie dotyczyło 
sprawdzenia zjawiska upłynnienia gruntu przy wymuszeniu sej-
smicznym przy istniejących wynikach z 9 wybranych modeli 
obliczeniowych. Uzyskane wyniki z modeli obliczeniowych 
różniły się między sobą, były też odmienne od badań z wirówek. 
Wskazuje to na duże możliwości dalszych badań dotyczących 
skutecznego modelowania zjawisk dynamicznych.

Rozdział siódmy to rozwiązywanie równania ruchu w ujęciu 
metody elementów skończonych. Rozdział ten jest ważki i duży, 
bo zawiera 55 stron (około 20% treści książki). Pokazuje meto-
dy budowania modelu obliczeniowego MES i różne możliwości 
rozwiązań (metody: różnicy centralnej, Wilsona, Newmarka, 
HHT, TDG) zadań dynamiki gruntu. W rozdziale zawarto anali-
zę dokładności i porównanie metod.

Istotnym problemem w modelowaniu zagadnień dynamicz-
nych metodą MES jest w zależności od rodzaju zadania, czy 
obciążenia są w zakresie niskich, czy wysokich częstotliwości, 
jak należy przyjmować rozmiary elementów w siatce. Ustalono, 
że warunkiem rozmiaru elementu skończonego jest, by długość 
jego była mniejsza od połowy długości fali.
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Rüdigwer Meiswinkiel, Julian Meyer, Jürgen Schnell: Design 
and construction of nuclear power plants. Wyd. Wilhelm 
Ernst & Sohn, Berlin 2013, 150 stron.

Książka wydana w serii BetonKalender przez wydawnic-
two WILEY Ernst & Sohn dotyczy zagadnień projektowania 
i budowy obiektów elektrowni jądrowych. We wstępie autorzy 
omawiają zapotrzebowanie na energię, jej produkcję oraz rolę 
jaką odgrywa tu energia jądrowa. W rozdziale 2. przedstawiono 
proces produkcji energii w reaktorach jądrowych, zagadnienie 
radioaktywności, materiałów rozszczepialnych oraz schematy 
reaktorów. Ważnym aspektem jest filozofia bezpieczeństwa 
z uwzględnieniem strategii bezpieczeństwa oraz siedmiostop-
niowej skali wypadków w elektrowniach jądrowych. W 3. 
rozdziale przedstawiono zagadnienia związane z wymagania-
mi dotyczącymi budowy i bezpieczeństwa z uwzględnieniem 
okresowych przeglądów oraz stosowanych norm niemieckich 
dotyczących betonu oraz konstrukcji sprężonych. Rozdział 4. 
dotyczy obiektów budowlanych związanych z elektrownią ją-
drową. Przedstawiono w nim klasyfikację obiektów budowla-
nych oraz uwzględniono te, mające wpływ na bezpieczeństwo 
elektrowni. Podano wymagania szczegółowe dotyczące mate-
riałów konstrukcyjnych. Wyszczególniono wymagania doty-
czące betonu o zwykłym ciężarze do robót konstrukcyjnych 
oraz betonu o podwyższonym ciężarze objętościowym, stoso-
wanego jako ochrona przed promieniowaniem jonizującym. 
Podano wymagania dotyczące stali zbrojeniowej oraz stali do 
wstępnego sprężania betonu. Przedstawiono schematy budynku 
reaktora, omówiono konstrukcję budynku turbin, systemu do-
starczania wody chłodniczej oraz system zabezpieczenia obiek-
tów elektrowni jądrowej przed powodzią. Omówiono wyma-
gania dotyczące projektowania wałów przeciwpowodziowych 

z uwzględnieniem wałów nadmorskich, które oblicza się na 
powodzie, które mogą wystąpić z prawdopodobieństwem raz 
na 10000 lat. Przedstawiono też typowe sposoby posadawiania 
obiektów na ruszcie fundamentowym lub wielkośrednicowych 
palach wierconych. Obciążenia przekazywane na podłoże, 
zwłaszcza w przypadku budynku reaktora, mogą dochodzić do 
500 kPa w przypadku obciążeń stałych, a nawet osiągać 1000 
kPa w przypadku obciążeń wyjątkowych, uwzględniających 
między innymi uderzenie samolotu czy wpływ trzęsienia zie-
mi. Przedstawiono również wymagania dotyczące obiektów 
czasowego przechowywania odpadów paliwa jądrowego na te-
renie elektrowni z podziałem na odpady gorące i chłodne oraz 
obiektów ostatecznego składowania odpadów. Przedstawiono 
wymagania dotyczące bezpieczeństwa takich konstrukcji oraz 
kryteria projektowe. Książka zawiera również opis wykonaw-
stwa konstrukcji oraz etapu rozbiórki po zakończonej pracy 
elektrowni wraz opisem stosowanych technologii. W rozdzia-
le 5. opisano wpływy nadzwyczajne, które należy uwzględnić 
przy projektowaniu elektrowni. Uwzględniono czynniki we-
wnętrzne, takie jak: nieszczelność czy przerwanie rurociągu, 
ogień lub eksplozję wewnątrz obiektu, zalanie wnętrza, oraz 
czynniki zewnętrzne - trzęsienie ziemi czy powódź i zdarzenia 
nadzwyczajne wynikające z upadku samolotu czy przejścia fali 
wywołanej eksplozją. Wyróżniono trzy rodzaje trzęsień ziemi 
oraz trzy klasy obiektów ze względu na konsekwencje wywo-
łane trzęsieniem ziemi. Przedstawiono sposób uwzględniania 
obciążenia sejsmicznego w analizie zachowania konstrukcji. 
Przedstawiono sposób uwzględniania powodzi w lokalizacjach 
w głębi lądu oraz nadmorskich, z uwzględnieniem zjawiska 
przelania się fali przez koronę wału przeciwpowodziowego. 
W przypadku upadku samolotu uwzględniano samoloty woj-
skowe oraz uderzenie samolotu pasażerskiego wskutek aktu 
terrorystycznego. Podano wykresy obciążeń w przypadku ude-
rzenia samolotu oraz przejścia fali wywołanej eksplozją w są-
siedztwie obiektu. W rozdziale 6. dotyczącym bezpiecznego 
projektowania konstrukcji betonowych, żelbetowych i wstęp-
nie sprężonych przedstawiono normy projektowania, częścio-
we współczynniki bezpieczeństwa, kombinacje obciążeń oraz 
sposób obliczeń. Podobne podejście przedstawiono przy pro-
jektowaniu konstrukcji stalowych oraz zbrojenia i konstrukcji 
żelbetowych oraz sprężonych. W rozdziale 7. omówiono spo-
soby mocowania elementów do betonu z uwzględnieniem róż-
nego rodzaju kotew. Rozdział 8. dotyczy wymagań odnośnie 
szczelności konstrukcji. Wyróżniono trzy rodzaje konstrukcji 
oraz przedstawiono odpowiadające im warstwy uszczelnień na-
kładanych na płytę fundamentową lub ściany. W ostatnim roz-
dziale omówiono wpływ starzenia na obiekty budowlane oraz 
metodę zarządzania tym procesem z uwzględnieniem koniecz-
nych przeglądów i napraw.

Książka zawiera 106 pozycji literatury oraz indeks. Za-
mieszczono w niej wiele zdjęć, schematów oraz tabel przed-
stawionych w czytelny sposób. Pozycję można polecić osobom 
zainteresowanym projektowaniem, budową, utrzymaniem oraz 
zarządzaniem obiektami energetyki jądrowej.

Dr hab. inż. Lech Bałachowski
Politechnika Gdańska

W ostatnim punkcie książki pokazano zagadnienia nielinio-
we. Do takich należą: analiza skarp, zapór, zbiorników wodnych 
przy przechodzeniu fali sejsmicznej lub para sejsmicznej, np. 
pochodzącej od wstrząsów górniczych lub drgań komunikacyj-
nych.

W autorskiej książce, która stanowi bardzo dobry przegląd 
metod modelowania zagadnień dynamiki, bardzo trudno jest 
ustalić z tekstu osobisty wkład prof. Bogumiła Wrany w oma-
wianą dziedzinę. W jakimś sensie pozwala na to spis literatury 
po każdym rozdziale, gdzie po rozdziale trzecim, dotyczącym 
teorii Biota, jest 7 pozycji Autora w spisie literatury, a po roz-
dziale siódmym, dotyczącym MES, takich pozycji jest 13. W in-
nych rozdziałach powołań autorskich nie ma, są zatem opraco-
wane na podstawie literatury.

Książkę czyta się bardzo dobrze. Bardzo jasno i klarownie 
stawiane są cele i opisy założeń, które przyjmowano przy anali-
zach zagadnień. Recenzent nie miał ambicji sprawdzić wzorów 
czy przekształceń matematycznych. Zakładam, że nie ma tam 
błędów literowych, czy w znakach, co sprawdzili recenzenci 
wydawniczy. Książka jest wysoce specjalistyczną pozycją, stąd 
jej niski nakład – tylko 200 egzemplarzy. 

Prof. dr hab. inż. Lech Wysokiński


