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Instytut Badawczy Dróg i Mostów objął patronatem medialnym wydanie książki „Poszerzanie
mostów”
autorstwa
Wojciecha Radomskiego i Andrzeja Kasprzaka
.
Publikacja PWN ukaże się na rynku wydawniczym w listopadzie 2017.
Książka ta jest szczególną pozycją w polskiej literaturze technicznej. Pierwszą i tym samym
jedyną, która w tak kompleksowy sposób opisuje wszystkie zagadnienia związane z
poszerzaniem obiektów mostowych. W tym zakresie jest unikatową w literaturze światowej.
prof. dr hab. Kazimierz Furtak, Politechnika Krakowska
W świetle systematycznie zwiększającego się natężenia ruchu oraz zmian w wymaganych
parametrach skrajni ruchu zagadnienie poszerzania obiektów infrastruktury mostowej jest
bardzo istotne z punktu widzenia zastosowań praktycznych. Podjęta problematyka jest
równocześnie ciekawym polem prac naukowo-badawczych ukierunkowanych na doskonalenie
metod projektowania poszerzeń konstrukcji różnych typów oraz na ulepszanie technologii
realizacji poszerzeń.
prof. dr hab. Jan Bień, Politechnika Wrocławska
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Infrastruktura mostowa w Polsce jest w znacznym stopniu przestarzała. Wiele obiektów
wymaga modernizacji polegającej na przystosowaniu parametrów geometrycznych konstrukcji
do wymagań współczesnego ruchu. W sposób szczególny dotyczy to poszerzenia pomostów.
Wszelkie działania z tym związane muszą być oparte na znajomości stanu technicznego
obiektu wynikającego z jego diagnostyki. Poszerzanie mostów obejmuje więc szeroki zakres
działań technicznych, badawczych, projektowych oraz ekonomicznych. Te ostatnie polegają na
odpowiedzi na podstawowe pytanie – czy bardziej opłacalne jest poszerzenie obiektu czy
rozebranie starego i wybudowanie nowego o odpowiednich parametrach geometrycznych i
odpowiedniej nośności. Oddzielnym zagadnieniem jest poszerzanie obiektów starych, mających
pewne wartości zabytkowe. Do tego należy jeszcze wymienić aspekty estetyczne poszerzania
mostów. W skrajnym przypadku, gdy droga jednojezdniowa modernizowana jest na
dwujezdniową, przy czym druga nitka biegnie równolegle do istniejącej, poszerzanie polegać
może na budowie nowego obiektu pod nowa nitkę, położonego obok starego – tu szczególnego
znaczenia nabierają też względy estetyczne.
Niniejsza publikacja omawia zagadnienie poszerzania mostów w szerokim kontekście
technicznym, ekonomicznym i estetycznym.
W świetle systematycznie zwiększającego się natężenia ruchu oraz zmian w wymaganych
parametrach skrajni ruchu zagadnienie poszerzania obiektów infrastruktury mostowej jest
bardzo istotne z punktu widzenia zastosowań praktycznych. Podjęta problematyka jest
równocześnie ciekawym polem prac naukowo-badawczych ukierunkowanych na doskonalenie
metod projektowania poszerzeń konstrukcji różnych typów oraz na ulepszanie technologii
realizacji poszerzeń.
Ta unikatowa na rynku wydawniczym pozycja adresowana jest do szerokiego kręgu odbiorców
obejmującego przede wszystkim studentów oraz pracowników wyższych uczelni technicznych
kształcących się na kierunku budownictwo oraz kierunkach pokrewnych. Będzie przydatna
również dla projektantów oraz wykonawców zabiegów rehabilitacyjnych i modernizacyjnych
obiektów mostowych, jak również dla osób zajmujących się zarządzaniem infrastrukturą
mostową.
Wydanie I
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Stron 300
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Cena 89 zł
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Kategoria i podkategoria: Nauki techniczne/Budownictwo
Słowa kluczowe: Mosty, Poszerzanie mostów, Budowa dróg i mostów, Mostownictwo
Informacja o autorze:
Profesor dr hab. inż. Wojciech Radomski, Dyrektor Instytutu Dróg i Mostów Politechniki
Warszawskiej, doktor honoris causa Politechniki Świętokrzyskiej.
Profesor Wojciech Radomski urodził się 21 sierpnia 1941 roku w Lublinie. Jest wybitnym
uczonym o bogatym dorobku naukowym w dyscyplinie budownictwo, specjalizującym się w
budownictwie mostowym, konstrukcjach betonowych, materiałach kompozytowych. Działalność
naukowa Profesora Wojciecha Radomskiego dotyczy projektowania, budowy i eksploatacji
mostów, ich estetyki oraz badań i zastosowań materiałów konstrukcyjnych, szczególnie
nowych, niekonwencjonalnych (głównie nowych generacji betonu i kompozytów polimerowych).

Profesor Wojciech Radomski tytuł magistra inżyniera uzyskał w 1965 roku na Wydziale
Inżynierii Budowlanej Politechniki Warszawskiej ze specjalnością mosty i budowle podziemne.
Stopień doktora nauk technicznych otrzymał w roku 1972 nadany uchwałą Rady Wydziału
Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Rada ta w 1982 roku nadała Profesorowi stopień
doktora habilitowanego. W roku 1995 otrzymał tytuł naukowy profesora nauk technicznych.
Karierę zawodową rozpoczął w Politechnice Warszawskiej, gdzie pracuje do dziś. Obecnie jest
tez profesorem zwyczajnym w Politechnice Łódzkiej.

Profesor Wojciech Radomski pełnił i pełni szereg funkcji m.in. jest przewodniczącym Komitetu
Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN w kadencjach 2007-2010 i 2011-2014; był przewodniczącym
Sekcji Konstrukcyjno-Budowlanej Społecznej Rady ds. Narodowego Programu Redukcji Emisji;
przewodniczącym Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej w kadencjach 2001-2003 i
2004-2006; wiceprzewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Techniki Budowlanej,
Wiceprezesem Rady Krajowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w latach 2002-2010. Był
członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów w kadencjach 2007-2010 i 2011-2012. Jest
członkiem Rady Naukowej Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w Warszawie, Kapituły Nagród
PZITB im. Stefana Bryły i Wacława Żenczykowskiego, Kapituły Medalu im. Romana
Ciesielskiego oraz współinicjatorem powstania Fundacji Rozwoju Nauki w zakresie Inżynierii
Lądowej im. Aleksandra i Zbigniewa Wasiutyńskich.

Profesor Wojciech Radomski to naukowiec ceniony na arenie międzynarodowej. W latach
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1991-1992 pracował jako profesor w Kanazawa University (Japonia). Odbył staże naukowe w
Norges Tekniske Høgskole w Trondheim (Norwegia) i w Politecnico di Milano (Włochy).
Współpracuje z University of Michigan (USA) i Nebraska University (USA). Wygłosił wiele
wykładów m.in. na zaproszenie wiodącego ośrodka badawczego na świecie – Amerykańskiego
Instytutu Betonu (ACI). Był członkiem Steering Committee kilku konferencji organizowanych
przez Transportation Research Board w USA. Od 1992 roku przewodniczy Polskiej Grupie
International Association for Bridge and Structural Engineering (IABSE). Jest założycielem
International Association for Bridge Maintenance and Safety (IABMS); audytorem z wyboru w
European Council of Engineers Chambers (ECEC) i przewodniczącym jej grupy roboczej Code
of Quality.

Publikowany dorobek Profesora Wojciecha Radomskiego obejmuje ok. 300 prac, w tym 17
pozycji książkowych, 73 artykuły i rozprawy opublikowane w kraju i za granicą; 76 referatów na
konferencje krajowe i 41 na zagraniczne. Około 60% dorobku to pozycje indywidualne m.in.
„Fibre Reiforced Concerte”, Kanazawa University, Japonia 1991; „Bridge Rehabilitation”,
Imperial College Press, London 2002. Około 30% Jego dorobku publikacyjnego cytowano w
czasopismach krajowych i zagranicznych.
Źródło: Politechnika Świętokrzyska
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