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Wstęp
Niniejsze opracowanie jest sprawozdaniem końcowym finalizującym kilkuletnią pracę
zleconą przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie na podstawie
umowy nr 679/GDDKiA/2004 z dnia 07.04.2004 r. Praca nosi tytuł „Analiza zdolności
zbrojenia nawierzchni siatką z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych” i nadano
jej symbol WS-02.
Pracę wykonano w IBDiM oraz we współpracy z dr hab. inŜ. Stanisławem Jemioło z
Politechniki Warszawskiej, który w 2006 r. był równieŜ pracownikiem IBDiM.
Sprawozdanie końcowe jest kontynuacją sprawozdania WS-02 z 2005 roku i zawiera cztery
rozdziały. W pierwszych trzech sformułowano wnioski szczegółowe dotyczące tematyki w
nich zawartych. W ostatnim rozdziale zawarto syntetyczne podsumowanie całej pracy, przy
czym istotne pozostają wnioski zapisane w sprawozdaniu z 2005 r.

