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Tytul rozprawy
Zaleznosc miedzy intensywnoscia drgan pochodzacych

od robót strzalowych a odpowiedzia fundamentu obiektubudowlanegoJezyk rozprawy

Polski

Streszczenie rozprawy w jez.
Wykonywanie prac z zastosowaniem materialów wybu-

polskim (max 1400 znaków)
chowych w odkrywkowych zakladach górniczych moze

prowadzic do wzbudzenia oddzialywania o potencjalnieszkodliwym charakterze. Dla ochrony obiektów znajduja-cych sie w otoczeniu kopaln, prowadzi sie szeroka dzia-lalnosc profilaktyczna. Analizujac polskie oraz swiatowenormy wplywów dynamicznych zauwaza sie brak zunifi-kowanych wytycznych dotyczacych maksymalnych pred-kosci drgan (PPV). Celem udowodnienia tezy pracy doty-czacej mozliwosci okreslenia liczbowej zaleznosci po-miedzy predkoscia drgan a naprezeniami, prowadzonobadania w otoczeniu dwóch kopaln odkrywkowych. Ana-lizy wykonywano w oparciu o zarejestrowane: drgania ni-sko- i wysokoczestotliwosciowe oraz odksztalcenia, któreprzeliczono na podstawie prawa Hooke'a na naprezenia.Badania prowadzono poprzez porównanie zarejestrowa-nych przebiegów, oraz
analize energetyczna struktur

predkosci drgan oraz naprezen uzyskanych dla kazdej zeskladowych. Przeprowadzone pomiary umozliwily zapro-ponowanie zaleznosci pomiedzy PPY max, a maksymalny-mi naprezeniami oraz jej pózniejsza weryfikacje wzgle-dem zmierzonych wartosci.Tytul i streszczenie rozprawy
The Relation Between The Intensity of Ground Borne

w jez. angielskim (max 1400
Vibrations Generated by Blasting \Vorks and The Re-

znaków
action of The Concrete Structure

Per1'onning blasting

worksmopen-stripmlOescan

generate a potentially hann ful impact on the nem'bystructures. In order to protect buildings, which are in c\oseproximity to the blasting site, an extensive preventionactivity must be tak en. By taking to analyzes Polish andglobal standards 01' dynamic impacts the lack or unifOlm



Streszczenie w jezyku,
w którym rozprawa jest napisa
na

guidelines on PPY must be noted. Because of this
conc1usion the special research have been taken. Studies
were carried out in the sUlTounding or two open strip
mines. It allowed to detennine the numerical relationship
between the vibration velocity and stress. Analyses were
caJTied out on the basis or registered: low and high
frequency vibrations and strains, which were fUl1her
converted to stress according to the Hooke's law. The
research was conducted by comparing records or the
ground born vibration wavefonns, and analysis of the
energy structures of vibration velocity and ca\culated
stress for each direction. Obtained results have allowed to

propose a relation between PPY max and maximum stress
and its subsequent verification.

Wykonywanie prac z zastosowaniem materialów wybu
chowych w odkrywkowych zakladach górniczych moze
prowadzic do wzbudzenia oddzialywania o potencjalnie
szkodliwym charakterze. Dla ochrony obiektów znajduja
cych sie w otoczeniu kopaln, prowadzi sie szeroka dzia
lalnosc profilaktyczna. Analizujac polskie oraz swiatowe
nonny wplywów dynamicznych zauwaza sie brak zunifi
kowanych wytycznych dotyczacych maksymalnych pred
kosci drgan (PPV). Celem udowodnienia tezy pracy doty
czacej mozliwosci okreslenia liczbowej zaleznosci po
miedzy predkoscia drgan a naprezeniami, prowadzono
badania w otoczeniu dwóch kopaln odkrywkowych. Ana
lizy wykonywano w oparciu o zarejestrowane: drgania ni
sko- i wysokoczestotliwosciowe oraz odksztalcenia, które
przeliczono na podstawie prawa Hooke'a na naprezenia.
Badania prowadzono poprzez porównanie zarejestrowa
nych przebiegów, oraz analize energetyczna struktur
predkosci drgan oraz naprezen uzyskanych dla kazdej ze
skladowych. Przeprowadzone pomiary umozliwily zapro
ponowanie zaleznosci pomiedzy PPY max, a maksymalny
mi naprezeniami oraz jej pózniejsza weryfikacje wzgle
dem zmierzonych wartosci.


