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l. MERYTORYCZNA ZAWARTOSC PRACY

W recenzowanej rozprawie doktorskiej doktorant zajal sie opracowaniem spójnej

metodyki oceny statecznosci skarp i zboczy o zlozonej geometrii oraz skomplikowanej

budowie geologicznej. Dotychczas do oceny statecznosci skarp i zboczy z reguly

wykorzystywane byly modele dwuwymiarowe. Zastosowanie modeli dwuwymiarowych

wiaze sie z przyjeciem szeregu zalozen upraszczajacych, które moga istotnie wplywac na

wyniki obliczen i dokonywana ocene statecznosci skarp i zboczy. Z tego wzgledu w wielu

przypadkach niezbedne jest przeprowadzenie obliczen przestrzennych. Analizy takie sa

jednak skomplikowane ze wzgledu na zlozonosc budowy modelu i sam proces

obliczeniowy. W ponizszej pracy opracowano metodyke oceny warunków statecznosci

skarp, a takze przedstawiono kryteria którymi nalezy sie kierowac w trakcie wyboru

pomiedzy obliczeniami w Plaskim Stanie Odksztalcenia a obliczeniami w Przestrzennym

Stanie Naprezenia.

Praca doktorska sklada sie z osmiu rozdzialów. Pierwszy rozdzial stanowi

wprowadzenie do tematyki rozprawy oraz krótki opis metod obliczeniowych

wykorzystywanych w analizie statecznosci skarp i zboczy.

W rozdziale drugim zawarto opis najczes<;:iej stosowanych metod obliczeniowych w

analizie statecznosci skarp i zboczy. Zwrócono uwage na metody równowagi granicznej,

opisujac ich rozwój, mozliwosci analizy 2D i 3D, a takze ich ograniczenia. Nastepnie

przedstawiono opis numerycznych metod obliczeniowych - metode redukcji

wytrzymalosci na scinanie oraz jej zmodyfikowana wersje (MSSR). W kolejnym

podrozdziale opisano koncepcje map bezpieczenstwa jako jednego ze sposobów

graficznej prezentacji wyników analiz statecznosci. Nastepnie przedstawiono przeglad

literatury dotyczacej przestrzennej oceny statecznosci skarp i zboczy ze szczególnym

zwróceniem uwagi na pozycje, które wykazywaly istotne rozbieznosci pomiedzy wynikami

z obliczen przestrzennych i plaskich.
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W rozdziale trzecim przedstawiono teze i zakres pracy oraz uzasadnienie potrzeby

opracowania zalozonych rozwiazan.

Rozdzial czwarty zawiera sformulowanie kryteriów wyboru pomiedzy obliczeniami

plaskimi a przestrzennymi. Kryteria te stanowia podstawe do wyboru pomiedzy,

latwiejsza do przeprowadzenia, plaska analiza statecznosci, a bardziej czasochlonna i

trudniejsza w interpretacji analiza przestrzenna. Beda one równiez przydatne w praktyce,

zarówno dla osób i jednostek zlecajacych takie badania, jak i projektantów oraz

wykonawców.

Opisowi metodyki prowadzenia analiz statecznosci skarp i zboczy zostal

poswiecony rozdzial piaty. Przedstawiono krok po kroku procedure przejscia od map

wektorowych, poprzez powierzchnie siatkowe do modelu numerycznego oraz omówiono

proces obliczeniowy az po prezentacje wyników. W rozdziale tym zaproponowano i

opisano autorska metode budowy siatki modelu numerycznego na bazie powierzchni

siatkowych. Opracowana metodyka wykonywania analiz statecznosci w warunkach

zlozonej geometrii i budowy geologicznej pozwala na znaczna poprawe efektywnosci w

zakresie budowy modeli przestrzennych oraz prowadzenia oceny statecznosci.

W rozdziale szóstym przedstawiono wyniki badan wplywu wielkosci i rodzaju

elementów/stref oraz zastosowanej metody numerycznej, na uzyskiwane wartosci

wskazników statecznosci. Przeprowadzono lacznie 222 obliczenia wskazników

statecznosci, które nastepnie zostaly przeanalizowane i posluzyly do sformulowania

wniosków i zalecen dotyczacych tworzenia siatek modelu numerycznego.

Rozdzial siódmy prezentuje cztery przykladowe analizy statecznosci

przeprowadzone z zastosowaniem metodyki zaproponowanej w pracy. Przyklady te

wykonano dla konkretnych kopaln. Przyklad pierwszy dotyczy zwalowiska wewnetrznego

w Kopalni "Turów", gdzie analizie statecznosci poddano kolejne etapy budowy tego

obiektu. Nastepny przyklad dotyczy zwalowiska zewnetrznego kopalni "Turów". W

przykladzie tym przeprowadzono analizy statecznosci zwalowiska pod katem mozliwosci

posadowienia na jego obszarze elektrowni wiatrowych. Przyklad trzeci dotyczy analizy

statecznosci podcietej góry "Czarna", na której 'obserwowane sa procesy osuwiskowe. W

czwartym przykladzie, opierajac sie na analizie przestrzennej, starano sie z kolei wyjasnic

przyczyny powstania rozleglego osuwiska w wyrobisku "Piaseczno".

Ostatni, ósmy rozdzial, stanowi podsumowanie calej pracy i zamieszczono tam

zasadnicze wnioski wynikajace z przeprowadzonych studiów literaturowych, analiz,

obliczen symulacyjnych oraz doswiadczen praktycznych Autora.

II. KRYTYCZNA OCENA PRACY

Do oryginalnych osiagniec Autora pracy mozna zaliczyc rozdzialy 4.2, S, 6 i 7. W

rozdziale 4.2 sformulowane sa kryteria wyboru pomiedzy analiza statecznosci w
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modelach plaskich, a analiza przestrzenna. W rozdziale piatym Autor przedstawia

metodyke przeprowadzania obliczen statecznosci skarp i zboczy, a takze prezentuje

wlasna koncepcje budowy modelu numerycznego na podstawie powierzchni siatkowych.

Rozdzial 6 przedstawia wyniki badan nad wplywem wielkosci elementów i ich rodzajów

oraz programu obliczeniowego na wartosc wskaznika statecznosci. W rozdziale 7

przedstawione zostalo zastosowanie metodyki zawartej w rozdziale piatym do analizy

rzeczywistych przypad ków.

Warto takze zwrócic uwage na staranna szate graficzna recenzowanej pracy. Uklad

tekstu jest przejrzysty, rysunki sa jasne i czytelne. Lista literatury jest dosc bogata i

obejmuje 117 pozycji, których duza czesc jest w jezyku angielskim.

Podczas lektury pracy nasunelo mi sie wiele uwag o charakterze merytorycznym oraz

pytan, które zamieszczam ponizej. Ilosc przedstawionych uwag merytorycznych i

komentarzy swiadczy o zainteresowaniu recenzenta ta problematyka i jego przekonaniu o

celowosci realizacji pracy, a takze kontynuacji dalszych badan w tym zakresie.

Uwagi, zastrzezenia i komentarze merytoryczne

1. W pracy na str. 12 i 13 wystepuje dwukrotnie bardzo zblizony opis procedury SSR.

Rekomenduje sie konsolidacje tych opisów i umieszczenie ich w jednym miejscu.

2. Na stronach 13-14 pracy znajduje sie zdanie: O ile nie jest to ograniczeniem w

przypadku pojedynczych skarp o prostej budowie geologicznej, o tyle w analizie

zboczy o skomplikowanym ksztalcie, badz zlozonej budowie geologicznej, co moze

stanowic problem. Zdanie jest malo logiczne.

3. Jednym z najwazniejszych rysunków w recenzowanej pracy jest algorytm

kryteriów wyboru pomiedzy obliczeniami 2D i 3D. Jego opis jest dosc lakoniczny i

niewystarczajacy - potrzebny jest szerszy komentarz w tej sprawie.

4. Na str. 29, w komentarzu do literatury, Autor pisze o wadach procedur budowy

siatki przestrzennych modeli numerycznych, które moga wplywac na proces

obliczeniowy. O jakich konkretnie wadach mowa - prosze o rozwiniecie tego

watku.

5. Autor nie przedstawil jasnego kryterium rozgraniczajacego prosta budowe

geologiczna od zlozonej. Patrzac na rozdzial 5.4 mozna zadac sobie pytanie czy

dwie warstwy geotechniczne to jeszcze prosta budowa geologiczna czy juz

zlozona? Czy takie "nieostre" postawienie sprawy bylo zamierzone? Czy róznice

pomiedzy warunkami prostymi (zarówno w sferze budowy geologicznej jak i

geometrii) i zlozonymi nalezy pozostawic doswiadczeniu i wyczuciu osoby

prowadzacej analize statecznosci?

6. W opisie obliczen na str. 43 Autor stwierdza, ze zastosowal niestowarzyszone

prawo plastycznego plyniecia (podobnie jak zreszta we wszystkich innych
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obliczeniach wykonanych dla potrzeb tej pracy). Dlaczego niestowarzyszone

prawo plyniecia a nie stowarzyszone prawo plyniecia? Co bylo kryterium i jak to

zalozenie wplywa na wartosci wskaznika statecznosci?

7. W podrozdziale 5.4 Autor rozpatrywal 4 rózne warianty zmieniajac metody

obliczeniowe (MES i MRS) oraz rodzaje elementów (ale zawsze stosujac procedure

SSR) uzyskujac bardzo zblizone wyniki. Dla tej konkretnej sytuacji (geometria i

budowa geologiczna) powinno sie dosc prosto uzyskac poprawna wartosc FS w

oparciu o przestrzenne obliczenia LEM. Czy dla oceny przydatnosci metod

obliczeniowych nie nalezaloby uzupelnic analiz o takie wyniki?

8. Wnioski sformulowane w podsumowaniu rozdzialu 6 sa dosc lakoniczne, a przeciez

wynikaja z przeprowadzenia ponad 200 cykli obliczen zarówno metodami LEM jak i

SSR w róznych wariantach. Brakuje mi jasnych rekomendacji, które programy sa

zalecane do analiz statecznosci a które sie do tego mniej nadaja. Jakie stosowac

geometrie elementów zarówno w obliczeniach 2D i 3D?

9. W tabeli 7.1 przypisano dla wszystkich rodzajów zwalu takie same wartosci

modulu Younga i wspólczynnika Poissona, co nie wydaje sie byc zalozeniem

prawidlowym. To wszakze mozna byloby jeszcze pominac bo wartosci tych dwóch

parametrów nie wplywaja na FS. Chcialbym jednakze uslyszec komentarz Autora

odnosnie zmiennych wartosci kohezji i kata tarcia wewnetrznego dla kolejnych

czesci zwalu - skad takie róznice parametrów?

10. Czy w analizach wykonanych w rozdziale 7.2 (zwalowisko zewnetrzne kopalni

"Turów") wzieto pod uwage procesy osuwiskowe, które tam mialy wczesniej

miejsce - jak np. osuwisko Swiniec?

11. W rozdziale 7.3 opisano procesy osuwiskowe na zboczu góry "Czarna" oraz

przeprowadzono udana próbe ich numerycznego modelowania uzyskujac bardzo

niskie wartosci wskazników statecznosci. Czy obliczenia te znajduja potwierdzenie

w obecnym stanie tego zbocza?

12. W spisie rysunków na str. 141 brakuje rys. 2.1.

Drobne usterki edytorskie (interpunkcja!)" zostaly skonsultowane i omówione z

Autorem pracy, który wykonal ich korekte.

Pytania do Autora pracy

Na 12 stronie pracy Autor pisze o metodzie SSR (Shear Strength Reduction) w której

równomiernie redukowane sa kohezja oraz kat tarcia wewnetrznego gruntu.

Równomierna redukcja wytrzymalosci na scinanie niezbyt pasuje do wszystkich rodzajów

gruntu (ziarnistych, spoistych i ziarnisto-spoistych). Czy Autor potrafilby przygotowac

plan eksperymentu, który pozwolilby na sprawdzenie czy rzeczywiscie redukcja jest

równomierna czy tez w niektórych gruntach szybciej spada kohezja, a wolniej tangens
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kata tarcia wewnetrznego (lub odwrotnie)? Czy tez zalozenie równomiernosci redukcji

jest efektem pewnego kompromisu i koniecznosci zastosowania praktycznej inzynierskiej

metody obliczeniowej?

Rozdzial 7.4 dotyczy analizy statecznosci skarpy odkrywki Piaseczno. Zbudowano dla

tych celów przestrzenny model numeryczny i przeprowadzono obliczenia metoda

zaprezentowana uprzednio przez Autora pracy. Mozna stwierdzic, ze przyczyna utraty

statecznosci byly procesy przeplywu wody przez korpus zwalu i wytworzenie sie warstwy

kontaktowej pomiedzy warstwa utworów spoistych i gruntów zwalowych (glównie

piasków niezageszczonych). Ciekawym pomyslem jest przyjecie etapowosci

wystepowania procesów osuwiskowych ("cofanie sie" osuwiska) i eliminacja elementów

modelu. W modelu numerycznym nie uwzgledniono jednakze mozliwosci wystapienia

uplynnienia gruntu na skutek oddzialywan dynamicznych. Wydaje sie, ze wlasnie

uplynnienie (Iiquefaction) rozluzowanych utworów zwalowych moglo byc jedna z przyczyn

inicjacji procesów osuwiskowych. Czy Autor pracy ma jakas koncepcje uwzglednienia

zjawiska uplynnienia gruntów w analizach statecznosci?

IV WNIOSEK KONCOWY

Recenzowana praca doktorska, pomimo zgloszonych krytycznych uwag, jest

oryginalnym rozwiazaniem zaprezentowanego w niej zagadnienia naukowego. Autor

podjal w niej problem, który ma istotne znaczenie z punktu widzenia poznawczego i

praktycznego. Przeprowadzajac swoje wywody wykazal sie dobra znajomoscia ogólnej

wiedzy praktycznej i teoretycznej.

Dlatego stwierdzam, ze recenzowana rozprawa spelnia wszystkie warunki stawiane

pracom doktorskim i okreslone w ustawie z dnia 14. 03. 2003 r. O stopniach naukowych i

tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Dz.U. Nr 65, poz.595, art. 13

pkt. 1 (z pózniejszymi zmianami) a tym moze byc dopuszczona do publicznej obrony.

~
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