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Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inz. Michala KOWALSKIEGO
"Metodyka Oceny Warunków Statecznosci Skarp o Zlozonej

Geometrii i Budowie Geologicznej"

Podstawa opracowania recenzji: podstawe formalna stanowi uchwala Rady
Wydzialu Górnictwa i Geoinzynierii z dnia 18.12.2014 r. oraz pismo Dziekana
Wydzialu, Pana Profesora Piotra Czaji, z dnia 08.01.2015 r. zlecajace wykonanie
przedmiotowej recenzji.

1. Uwagi ogólne

Zagadnienia obliczeniowe i projektowe geotechniki, tak w zakresie budownictwa
jak i górnictwa, zwiazane sa nieodlacznie z problemem statecznosci osrodka
gruntowego oraz skalnego. Charakterystyczne przyklady to: utrata statecznosci
osrodka gruntowego przez "wypieranie" determinujaca nosnosc posadowienia
bezposredniego budowli, utrata statecznosci osrodka gruntowego przez poslizg
wzdluz powierzchni "zlokalizowanego zniszczenia" determinujaca nosnosc
konstrukcji gruntowych np.: skarpy/nasypu. Wiekszosc tych zagadnien,
w praktyce obliczeniowej, rozwiazuje sie jako zadania "plaskie" nakladajac na
rozwiazywany problem dodatkowe wiezi kinematyczne w postaci plaskiego stanu
odksztalcenia. Ocena statecznosci dokonywana jest badz z wykorzystaniem metody
równowagi granicznej, badz metod wynikajacych z teorii stanów granicznych
(podejscia: kinematyczne oraz statyczne) oraz metod numerycznych rozwiazujacych
zagadnienie sformulowane w terminach matematycznej teorii plastycznosci.
Szczególnego podejscia wymagaja jednak wielkoobszarowe zagadnienia utraty
statecznosci jak osuwiska ze wzgledu na wielkosc zadania oraz poziom
skomplikowania geometrycznego oraz "materialowego" - zlozonosc budowy
geologicznej.

Niniejsza rozprawa dotyCZy analizy i oceny statecznosci obiektów, bardzo duzych
obszarowo, o bardzo zlozonej geometrii, skomplikowanej budowie geotechnicznej
i w trójwymiarowym stanie naprezenia. W pracy autor proponuje kompleksowa
metodyke rozwiazania takich zlozonych zagadnien, w sformulowaniu numerycznym,
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bazujaca na metodzie redukcji wytrzymalosci a ujmujaca, miedzy innymi, "obróbke"
danych wejsciowych, tworzenie powierzchni wydzielen warstw geologicznych,
budowe modelu brylowego i generacje siatki numerycznej, po proces obliczeniowy i
analize wyników.

Temat recenzowanej rozprawy doktorskiej jest aktualny i interesujacy
a rozwazane zagadnienie statecznosci osrodka gruntowego, jako problem naukowy,
jest trudne i o duzej zlozonosci. Ujecie problemu przedstawiono w osmiu rozdzialach.
Pierwsze trzy rozdzialy maja charakter wprowadzajaco-informacyjny
i przedstawiono w nich, miedzy innymi, stan aktualny wiedzy na temat oceny
statecznosci skarp i zboczy, podstawowe definicje i metody wykorzystywane
w analizie statecznosci zboczy oraz sformulowano cele i zakres pracy. Pozostale
rozdzialy to oryginalne analizy i wyniki autora dysertacji.

Cala praca wraz ze spisem tresci, wykazem symboli i oznaczen oraz spisem
literatury (117 pozycji), spisem rysunków oraz zalacznikiem liczy lacznie 149 stron.

2. Tresc pracy

Obecnie omówie krytycznie tresc pracy.
Rozdzial 1 to wstep i stanowi wprowadzenie, bardzo przystepnie, do istoty
zagadnienia oceny statecznosci zboczy. Wyszczególnione sa, miedzy innymi, glówne
czynniki powodujace utrate statecznosci oraz "podejscia" oceny statecznosci 
wyrózniono metody: równowagi granicznej oraz numeryczne (Metoda Elementów
Skonczonych, Metoda Róznic Skonczonych). Sformulowany jest równiez cel pracy,
tj.: opracowanie kompleksowej metodyki "przestrzennego" (3D) rozwiazywania
wielkoobszarowych, o zlozonej budowie geologicznej, zagadnien statecznosci
osrodka gruntowego.

Nie mam uwaq.

Rozdzial 2 omawia metody oceny statecznosci zboczy. Prezentacje autor
rozpoczyna od "podejsc" bazujacych na metodach równowagi granicznej, tak w
sformulowaniu 20 jak 3D. Metody równowagi granicznej w zagadnieniach plaskich sa
juz "klasyka" i autor rozprawy ograniczyl sie tylko do ich wyróznienia i przedstawienia
ich podstawowej metodyki. Prezentacja metod równowagi granicznej dedykowanych
do zagadnien w trójwymiarowym stanie naprezenia, to krytyka poszczególnych
sformulowan. Glówna wada tych metod jest, w opinii autora, trudnosc w wyborze
odpowiedniej powierzchni poslizgu - mechanizmu utraty statecznosci a w
konsekwencji - "slaba" ocena wskaznika statecznosci. Nastepnie autor skupia uwage
na metodach numerycznych. Koncentruje sie, przede wszystkim, na metodach
opartych na "redukcji wytrzymalosci na scinanie". Prezentowana jest równiez
zmodyfikowana metoda redukcji wytrzymalosci. Omawiane sa równiez róznice
jakosciowe i ilosciowe w ocenie statecznosci metodami w 20 oraz w 3D.

Rozdzial napisany jest zwiezle i jasno - nie mam uwaq krytycznych. Recenzent
czuje jednak pewien niedosyt ze wzgledu na pominiecie w przegladzie, ostatnio
coraz czesciej obecnych w literaturze przedmiotu, metod oceny utraty statecznosci
w terminach "prawdopodobienstwa awarii". Elementem charakterystycznym osrodka
gruntowego jest losowosc jego wlasciwosci, stad obecnie prowadzone sa coraz



czesciej analizy statecznosci w terminach rachunku prawdopodobienstwa, tj.
dokonuje sie oceny prawdopodobienstwa oceny utraty statecznosci. Niestety w tym
rozdziale, mimo ze stanowi on przeglad metod oceny statecznosci, autor ten aspekt
pominal - szkoda, tym bardziej, ze w spisie literatury autor zawarl prace jednego
z najwybitniejszych specjalistów w tym zakresie, tj. M. Hicksa. Oczekuje, ze w czasie
obrony Autor dysertacji ustosunkuje sie/przedstawi ten aspekt oceny statecznosci
skarp i zboczy.

Rozdzial 3 przedstawia teze oraz zakres pracy. Teza pracy jest stwierdzenie, ze dla
skarp oraz zboczy o zlozonej geometrii i budowie geologicznej wiarygodna ocene
statecznosci moga tylko dac "przestrzenne" obliczenia numeryczne. Zakres pracy
natomiast okreslaja szczególowe cele posrednie pozwalajace uzasadnic postawiona
teze pracy. Tymi celami sa:
a) sformulowanie przejrzystych zasad pozwalajacych okreslic warunki, dla których

wystarczajace sa analizy statecznosci w 20 a kiedy sa konieczne analizy w 3D,
b) wskazanie, na podstawie obliczen wybranych przypadków, wplywu metodyki

budowy modelu numerycznego, na jakosc uzyskanych rezultatów oceny
statecznosci, tak w 20 jak i w 3D,

c) opracowanie metodyki prowadzenia analiz statecznosci skarp i zboczy, o
zlozonej geometrii i budowie geologicznej, oraz zastosowanie jej do analizy
wybranych przypadków wielkoobszarowych zagadnien utraty statecznosci.

Rozdzial ten napisany jest zwiezle i jasno. Nie mam uwaq krytycznych.

Rozdzial 4 to sformulowanie przez autora kryteriów, przy których konieczne sa
"przestrzenne" obliczenia zagadnienia statecznosci a przy których - obliczenia
"plaskie" sa wystarczajace. Rozdzial ten oceniam jedynie dostatecznie gdyz
przedstawione warunki sa, zdaniem recenzenta, zbyt "miekkie". Autor uzywa
warunków typu: "zmiennosc geometrii zbocza" lub "bardziej skomplikowany uklad
warstw geologicznych". Brakuje recenzentowi zastosowania przez autora
"ilosciowych miar" obiektywnych - przynajmniej takiej formy tego rozdzialu recenzent
oczekiwal, stad pewien niedosyt.

Rozdzial 5 prezentuje autorska metodyke oceny statecznosci wielkoobszarowych
zagadnien utraty statecznosci w 3D. Przedstawione sa kolejno: metodyka budowy
modelu numerycznego wraz z tworzeniem powierzchni górnej zbocza, wydzieleniem
warstw geologicznych oraz tworzeniem siatki numerycznej. Przedstawiona jest
autorska procedura, zapisana w jezyku wewnetrznym FISH programu FLAC,
tworzenia siatki numerycznej. Efektywnosc proponowanej procedury zilustrowano
wynikami obliczen, przy zastosowaniu proponowanej metodologii, "prostej" skarpy 
analize przeprowadzono w 3D. Omówiono równiez alternatywny sposób
generowania siatki numerycznej. Uwage zwrócono równiez na wielkosc elementów
siatki oraz ich uklad.

Rozdzial ten oceniam bardzo pozytywnie. Nie mam uwaq krytycznych.



Rozdzialy 6 jest niezwykle wazny, gdyz przedstawia wyniki analiz autora dotyczace
wplywu wielkosci elementu "siatki numerycznej" na wartosc wskaznika oceny
statecznosci. W analizie autor wykonal sekwencje symulacji numerycznych
z wykorzystaniem programów numerycznych bazujacych na: metodzie równowagi
granicznej oraz Metodzie Róznic Skonczonych oraz Metodzie Elementów
Skonczonych bazujacych na zwiazkach matematycznej teorii plastycznosci oraz
metodzie redukcji wytrzymalosci na scinanie. Autor przenalizowal, poza wplywem
wielkosci elementu, równiez wplyw zastosowanego typu siatki numerycznej. Do
wykonania tych analiz konieczne bylo wykonanie sekwencji symulacji numerycznych
- wedlug róznych metod, dla róznych topologii siatek numerycznych oraz przy róznej
"gestosci" siatkowania. Autor wykazal ilosciowo, ze metody te dla "dostatecznie
malych elementów siatki" prowadza do poprawnej oceny wartosci wskaznika
statecznosci. Zbieznosc tych metod jest jednak inna. Rozdzial ten autor konczy
wlasnymi zaleceniami dotyczacymi "siatkowania" zapewniajacymi poprawnosc oceny
wartosci wskaznika statecznosci.

Podobnie jak poprzedni rozdzial ten równiez oceniam pozytywnie. Nie mam
uwag krytycznych.

Rozdzial 7 ilustruje zastosowanie zaproponowanej wczesniej autorskiej metodologii
oceny statecznosci wielkoobszarowych obiektów geotechnicznych. Autor rozwaza
trzy, jakosciowo rózne, zagadnienia oceny statecznosci. Jako pierwsze rozwazane
sa zagadnienia statecznosci wewnetrznego i zewnetrznego zwalowiska w kopalni
"Turów". W konsekwencji autor przedstawia ocene statecznosci tych zwalowisk przez
ocene wartosci wskaznika statecznosci oraz map bezpieczenstwa. Omówiona jest
równiez, bardzo szczególowo, procedura tworzenia modelu numerycznego. Kolejnym
zagadnieniem rozwiazanym ilosciowo w pracy, przedstawionym w tym rozdziale, jest
ocena statecznosci zbocza góry "Czarna". Tym razem, ze wzgledu na niezbyt
wiarygodne dane geotechniczne, autor wykonal analize odwrotna i dobral parametry
geotechniczne, które zapewnily wystapienie osuwiska oraz jego obszar zgodny
z zaistnialym w rzeczywistosci. Ostatnim przykladem obliczeniowym, z kategorii
wielkoobszarowej utraty statecznosci, jest ocena statecznosci skarpy w wyrobisku
"Piaseczno". Ponownie, ze wzgledu na poziom skomplikowania geometrii i warunków
geologicznych, szczególowo przedstawiono poszczególne kroki tworzenia modelu
numerycznego a nastepnie - wyniki obliczen numerycznych. Tym razem, w
symulacjach numerycznych, autor równiez przedstawil tworzenie sie oraz ewolucje
procesu osuwiskowego.

Rozdzial ten przedstawia oryginalne autorskie rozwiazania oceny
wielkoobszarowego zagadnienia statecznosci. Sa to, jesli nie najwieksze, to jedne z
najwiekszych modeli analizowanych w kraju, z klasy zagadnien obliczeniowej
geotechniki. Uzyskane wyniki nie budza zastrzezen. Rozdzial ten oceniam bardzo
pozytywnie.

Uwaga krytyczna dotyczy prezentacji, pewnej maniery autora dotyczacej
"lakonicznego" stwierdzenia dotyczacego "analizy odwrotnej". Wielokrotnie autor
pisze: "... zastosowano metode analizy odwrotnej ... " i nic poza tym. Zagadnienia,
które autor analizuje naleza do kategorii tzw. "nieliniowych". Konieczny jest,
przynajmniej komentarz, odnosnie jednoznacznosci oraz zastosowanej procedury
analizy odwrotnej. Takiego komentarza oczekuje w czasie " publicznej obrony"
niniejszej pracy doktorskiej.
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Rozdzial ostatni recenzowanej pracy dokonuje podsumowania rozwazan niniejszej
pracy.

3. Ocena pracy
Recenzowana praca dotyczy zagadnienia waznego, aktualnego, trudnego

i interesujacego, tj. oceny statecznosci wielkoobszarowych obiektów
geotechnicznych, o skomplikowanej geometrii, zlozonej budowie geologicznej
i w trójosiowym stanie naprezenia.

Przedstawione w pracy rozwazania, symulacje numeryczne oraz ich wyniki jak
równiez przeprowadzone analizy jakosciowe oraz ilosciowe sa oryginalnym
osiagnieciem Autora. Stanowia oryginalne rozwiazania w specjalnosci: mechanika
gruntów (geotechnika) oraz dyscyplinie: budownictwo.

W szczególnosci, elementami oryginalnymi pracy stanowiacymi autorskie
rozwiazania sa:
• opracowanie kompleksowej metodyki analizy wielkoobszarowych zagadnien

utraty statecznosci,
• opracowanie procedury numerycznej tworzenia wydzielen warstw geologicznych

na podstawie danych z otworów wiertniczych,
• opracowanie numerycznej procedury generacji przestrzennej siatki numerycznej

uwzgledniajacej wydzielenia geologiczne oraz geometrie powierzchni zbocza,
• zautomatyzowanie i implementacja, w wewnetrznym jezyku FISH, do kodu FLAC

zmodyfikowanej metody redukcji wytrzymalosci na scinanie oraz procedury
generacji tzw. map bezpieczenstwa,

• rozwiazanie trzech wielkoobszarowych zagadnien utraty statecznosci, tj.:
zwalowiska wewnetrznego oraz zewnetrznego w kopalni Turów, ocena
statecznosci góry "Czarna", ocena statecznosci skarp w wyrobisku "Piaseczno".

Recenzowana praca doktorska dowodzi równiez szerokiej wiedzy Autora,
glównie w zakresie metod numerycznych i geotechniki obliczeniowej, i potwierdza
Jego gotowosc do prowadzenia samodzielnych badan naukowych.

Wyszczególnione przez recenzenta, przy omawianiu tresci rozprawy, uwagi
krytyczne dotycza jedynie prezentacji prowadzonych rozwazan i nie maja wplywu na
jakosc sformulowanych w dysertacji wniosków koncowych i stwierdzen.

4. Wniosek koncowy
Uwazam, ze oceniana rozprawa doktorska spelnia wymogi Ustawy o Stopniach
Naukowych i Tytule Naukowym, z dnia 14 marca 2003 roku z pózniejszymi
zmianami, i wnioskuje o dopuszczenie mgr inz. Michala Kowalskiego do publicznej
obrony rozprawy pt. "Metodyka oceny warunków statecznosci skarp o zlozonej
geometrii i budowie geologicznej" celem nadania stopnia doktora nauk technicznych,
w dyscyplinie budownictwo.
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