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I. PODSTAWA RECENZJI

Niniejsza recenzja zostala wykonana na zlecenie prof. dr hab. inz. Piotra Czaji, Dziekana

Wydzialu Górnictwa i Geoinzynierii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (pismo z dnia

28 wrzesnia 2015 r). Zlecenie nawiazuje do uchwaly Rady Wydzialu Górnictwa i

Geoinzynierii z dnia 25 wrzesnia 2015, w sprawie powolania recenzentów w przewodzie

doktorskim mgr inz. Rafala Misy realizowanym w dyscyplinie budownictwo.

II. MERYTORYCZNA ZAWARTOSC PRACY

Na rozprawe sklada sie piec zasadniczych rozdzialów (rozbudowanych w podrozdzialy)

poprzedzonych streszczeniem w jezyku polskim i angielskim oraz wykazem wazniejszych

skrótów i oznaczen.

W pierwszym (1), wstepnym rozdziale zawarto krótkie wprowadzenie do tematyki

poruszanej w pracy oraz sformulowano jej cele oraz teze.

Obszerny rozdzial drugi (II - skladajacy sie z podrozdzialów 3-8) poswiecony jest

przegladowi stanu wiedzy w zakresie wplywu eksploatacji górniczej na powierzchnie terenu

i obiekty budowlane na niej zlokalizowane. Omówiono sposoby obliczania wskazników

deformacji powierzchni terenu wywolane podziemna eksploatacja górnicza, ze

szczególnym uwzglednieniem teorii Knothego oraz klasyfikacje terenów górniczych ze

wzgledu na stopien zagrozenia obiektów budowlanych. Dalej przedstawiono szkody

górnicze, które moga powstac w obiektach budowlanych poddanych wplywom deformacji

powierzchni terenu (zarówno ciaglych jak i nieciaglych) oraz scharakteryzowano koszty ich

napraw. Zawarte w podrozdzialach 3-7 rozwazania sa dobrym podlozem dla wykazania

aktualnosci oraz wagi tematyki rozprawy.

Podrozdzial 8 poswiecony jest problematyce zabezpieczania obiektów budowlanych na

terenach górniczych. Przedstawiono w nim rózne metody, które generalnie podzielono na



górnicze, budowlane oraz geotechniczne. Podzial miedzy tymi grupami metod jest nieostry

i mozna byloby polemizowac zarówno nad nazewnictwem metod jak i zaliczeniem ich do

poszczególnych grup. Nie to jest jednakze zasadniczym celem rozprawy doktorskiej.

Najistotniejsze czesci pracy stanowia rozdzialy III i IV.

Rozdzial III praktycznie w calosci (podrozdzialy 9, 10) poswiecony jest modelowaniu

numerycznemu w plaskim stanie odksztalcenia (20) oraz w przestrzennym stanie

naprezenia i odksztalcenia (3D). W podrozdziale 9 zajeto sie dwuwymiarowym

modelowaniem numerycznym wplywu wykonania rowu odprezajacego na deformacje

powierzchni terenu wywolane eksploatacja górnicza. Do obliczen wykorzystano

transwersalnie izotropowy model konstytutywny masywu skalnego.

Podrozdzial 10 zawiera opis przestrzennych symulacji numerycznych wplywu

eksploatacji górniczej na obiekt budowlany zabezpieczony rowem geotechnicznym

wypelnionym torfem. Autor wykorzystal w tym celu specjalna procedure umozliwiajaca

zadawanie przemieszczen w dolnej czesci modelu, zgodnych z tymi wynikajacymi z teorii

Knothego. W ten sposób badal wplyw deformacji bryly modelu na obiekt budowlany

zlokalizowany na powierzchni. Rozpatrzyl tez mozliwosci zabezpieczenia go rowami o

zróznicowanej geometrii. Wyniki obliczen doprowadzily do sformulowania szeregu

wniosków na temat skutecznosci oddzialywania rowów geotechnicznych.

W podrozdziale 11 przedstawiono dwie propozycje uproszczonych metod

obliczeniowych, pozwalajacych na okreslenie wplywu zastosowania scianek

zabezpieczajacych na ograniczenie deformacji powierzchni terenu wywolanych podziemna

eksploatacja górnicza.

Rozdzial IV poswiecony jest pokazaniu przykladów praktycznych zastosowan róznych

rozwiazan dla ograniczenia wplywów eksploatacji górniczej. Zawiera kilka przykladów z

literatury amerykanskiej oraz niemieckiej, a takze odwolania do publikacji polskich.

Podsumowanie przeprowadzonych wyników obliczen i analiz zawarto w rozdziale V.

Zebrano w nim najwazniejsze wnioski wynikajace z przeprowadzonych studiów

literaturowych, symulacji numerycznych oraz metodami analitycznymi.

III. KRYTYCZNA OCENA PRACY

Teza pracy zostala sformulowana w sposób dosc miekki - zawiera stwierdzenie "istnieje

mozliwosc...ograniczenia wplywu eksploatacji podziemnej na obiekty budowlane poprzez

zastosowanie zabezpieczen geotechnicznych". Z kolei w celach pracy znajdujemy dosc

twarde (i odwazne) stwierdzenie "kolejnym celem jest podanie odpowiednich zasad

projektowania ...". Jest tutaj pewna niespójnosc w tezie i celach pracy. Teza dosc dobrze

odpowiada zawartosci pracy. Przytoczone przyklady literaturowe, przeprowadzone

symulacje numeryczne oraz obliczenia wykonane przez Autora pracy, potwierdzaja

mozliwosc pewnego ograniczenia wplywów eksploatacji podziemnej na obiekty
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powierzchniowe. Teza pracy doktorskiej jest prawidlowa i zgodna z intuicja inzynierska.

Praca nie zawiera jednak jasno sformulowanych zasad projektowania czy tez rekomendacji

stosowania poszczególnych typów zabezpieczen. Praktycznie w kazdym przytoczonym

przykladzie rzeczywistym kierowano sie raczej doswiadczeniem i intuicja niz opierano o

obliczenia. Takze symulacje numeryczne wykonane przez Autora pracy potwierdzaja

korzystne oddzialywanie rowu dla jednego obiektu budowlanego (nie liczac wariantów

glebokosci rowu), poddanego wplywowi eksploatacji o konkretnych parametrach. Powyzsze

wskazuje dobitnie, ze nie moze tutaj byc mowy o klarownych zasadach projektowania i

zapewne niepredko beda one sformulowane.

Autor przeprowadzil obszerny przeglad literatury, w zakresie tematyki rozprawy, oraz

krytyczna jej analize. Szczególnie dotyczy to publikacji niemieckojezyc~nych, które nie sa

tak szeroko znane dla czytelnika krajowego.

Dla potrzeb realizacji rozprawy Autor wykonal caly szereg symulacji numerycznych 2D

i 3D.

Obliczenia 2D oceniam dosc krytycznie. Przeliczono caly szereg modeli numerycznych,

jednakze, jak zreszta sam Autor ocenia, maja one charakter wylacznie jakosciowy.

Watpliwosci budza miedzy innymi parametry odksztalceniowe masywu skalnego oraz

fizykalna niemozliwosc zarówno wykonania jak i utrzymania rowów o takich glebokosciach

od 2 do 10 m) i szerokosci 2 m w osrodku skalnym czy tez gruntowym. Mozna oczywiscie

zamodelowac to numerycznie, ale przyjety model konstytutywny wyklucza utrate

statecznosci. Nie jestem takze przekonany co do jednoznacznosci wyników obliczen. Uwagi

te bardziej szczególowo formuluje dalej.

Znacznie cenniejsze sa przestrzenne symulacje numeryczne (3D). Nie jest to

powiedziane wprost, ale Autor praktycznie pokazuje mozliwy algorytm postepowania w

przypadku modelowania wplywu eksploatacji na obiekt budowlany. Jest to pewien lancuch

polaczonych ze soba kolejnych czynnosci, ale ciagle jeszcze zbudowany z ogniwo róznej

jakosci. Niemniej jednak jest to duzy krok naprzód w tym zakresie i nalezy podkreslic, ze

po raz pierwszy ujeto w sposób kompleksowy oddzialywanie eksploatacji na obiekt

budowlany i pokazano mozliwosc analizy wplywu zabezpieczen (w postaci rowów) na

zmiany wskazników deformacji i wybranych skladowych stanu naprezenia. Trudno

jednakze oczekiwac aby tego rodzaju obliczenia byly przeprowadzane na skale masowa-l

glównie ze wzgledu na ich wysoki stopien skomplikowania oraz koniecznosc zastosowania

zaawansowanych procedur numerycznych. Zapewne ich zastosowanie ograniczaloby sie do

wybranych (niezwykle istotnych lub waznych) obiektów budowlanych, które wymagalyby

zabezpieczenia przed skutkami podziemnej eksploatacji górniczej.

Tym bardziej interesujaco przedstawiaja sie rozwazania Autora (zakladam, ze sa jego

oryginalnym wkladem bo nie powoluje sie na zadna literature) poswiecone metodzie

obliczania wplywu scianek zabezpieczajacych lub szczelin na ograniczenie wskazników
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deformacji powierzchni. Sa to stosunkowo proste metody, które mozna zastosowac przy

pomocy ogólnie dostepnych programów obliczeniowych. W podrozdziale 12.2 pokazano

dwa krótkie przyklady obliczeniowe, ale maja one charakter wylacznie teoretyczny. Brakuje

tutaj chociazby podjecia próby zastosowania tych metod dla przykladów rzeczywistych

zamieszczonych w pracy (niemieckich, amerykanskich i polskich). Bylaby to bardzo dobra

weryfikacja praktyczna, która moglaby potwierdzic przydatnosc tych metod i trafnosc ich

prognoz.

Praktycznie regula jest, ze poszukiwanie rozwiazania kazdego problemu z zakresu

geoinzynierii, mozna przyrównac do rozwiazywania ukladu wielu równan z liczba

niewiadomych wieksza (niekiedy kilkukrotnie! ) od liczby równan. Z podobnym zadaniem

zmierzyl sie Autor w swojej rozprawie. Trzeba przyznac ,ze podczas pisania rozprawy nie

ustrzegl sie pewnych niescislosci, ale calosc nalezy ocenic pozytywnie - jako istotny krok

w kierunku rozwiazania zagadnienia wplywu róznego rodzaju zabezpieczen

geotechnicznych na redukcje wplywu podziemnej eksploatacji górniczej na obiekty

budowlane.

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

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

obejmuje 89 pozycji, z których duza czesc jest w jezykach angielskim i niemieckim.

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. Na str. 5 pracy Autor wylicza mozliwosci uwzglednienia róznych czynników w teorii

Knothego. Wymienia tam m.in. "opózniajace wlasnosci górotworu bezposredniego i

górotworu nadleglego". O jakie dokladnie wlasciwosci tutaj chodzi?

2. Schemat ogólny modelu numerycznego 20 podany na str. 67 nie znajduje

odzwierciedlenia w rzeczywistosci. Zakladajac glebokosc pokladu wegla w granicach

od 400 do 1000 m, nie mozna pomijac obecnosci warstw skalnych i ograniczyc sie

tylko do trzeciorzedu i czwartorzedu (a w rzeczywistosci do jednej warstwy 

trzeciorzedu i czwartorzedu razem). Nie odpowiada to na pewno warunkom dla

kopaln Bogdanka, Siersza, Marcel czy Piast (jak stwierdzono na str. 71).

3. Dokladna analiza danych z tabel 9.2-9.8 sprawia, ze istnieja powazne watpliwosci

co do jednoznacznosci obliczen numerycznych. Wlasciwosci odksztalceniowe sa

takie same dla przedzialu glebokosci pokladu 400-800 m, róznice sa tylko dla

glebokosci 900 i 1000 m. Zapewne dobrze to wpasowuje sie w niecke uzyskana z

teorii Knothego, ale czy równie dobrze dopasowanych niecek nie mozna byloby

uzyskac stosujac inne zestawy wlasciwosci?
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4. Statecznosc modelowanych (w obliczeniach 20) rowów o glebokosci 2-10 m i

szerokosci 2 m (o czym nie ma w pracy powiedziane wprost - wynika dopiero z rys.

9.6) wynika tylko z przyjecia sprezystego modelu konstytutywnego osrodka. Jak to

pogodzic z rzeczywistym wykonaniem, utrzymaniem i statecznoscia takich rowów?

5. Na str. 80 pada stwierdzenie, ze "Zjawisko to zostalo potwierdzone pomiarami

geodezyjnymi". O jakichkolwiek pomiarach jest mowa daleko pózniej w pracy i z

trudem mozna byloby je odniesc do wyników symulacji 20.

6. W rozdziale 10 panuje pewien nielad informacyjny dotyczacy wlasciwosci kontaktu

grunt-fundament. Informacje podane na str. 83 i 86 sie wykluczaja. Praktycznie

wyjasniono te sprawe dopiero na str. 106, co nie ulatwia zrozumienia ciagu obliczen

3D. Kolejny przyklad nieladu to ilosc przyrostów czasowych obliczen. Na str. 87

mozna znalezc " ...dwunastu przyrostach czasowych", zas na str. 88 " ...symulacje

przeprowadzono w dwudziestu przyrostach czasowych".

7. Na str. 91 powinien oczywiscie byc front "pod" a nie "nad" budynkiem.

8. Przyjete w tab. 10.1 wartosci modulu Younga dla muru i stropu zelbetowego sa

nierealne, a szczególnie 200 GPa dla stropu, co odpowiada modulowi E dla stali.

Trudno jest to ocenic na tym etapie, ale moglo to miec znaczacy wplyw na uzyskane

wartosci naprezen i odksztalcen dla obiektu budowlanego.

9. W tabeli 10.1 pojawia sie takze wartosc 2 kPa jako modul Younga dla materialu

wypelniajacego rów. Nie jest to wartosc mozliwa nawet dla torfu (realne sa wartosci

co najmniej o 2-3 rzedy wyzsze). Przyjecie tak niskich wlasciwosci

odksztalceniowych takze mialo znaczacy wplyw na ilosciowe wartosci wyników

obliczen.

10. Dyskusyjny jest sposób obliczania "redukcji naprezen" na str. 103-109, wartosc

redukcji rzedu 130 % (str. 105) czy tez 170 % (str. 109) budzi watpliwosci.

Dodatkowo na str. 104 jest mowa o "redukcji odksztalcen sciskajacych" - zapewne

chodzi o naprezenia.

11. Jak Autor skomentuje fakt, ze wyniki obliczen numerycznych (zarówno 20 jak i 3D)

nie potwierdzaja rezultatów badan z pracy Lipperta i Schmidta-Schleichera (1991)

omówionych na str. 1227

12. We wnioskach z pracy na str. 144 Autor dosc kategorycznie przytacza wnioski z

pracy Lipperta i Schmidta-Schleichera (1991) dotyczace najefektywniejszego

umiejscowienia konstrukcji zabezpieczajacej od obiektu budowlanego (np. w

zakresie kata pomiedzy podstawa fundamentu i dnem konstrukcji ochronnej). W

kazdym z omówionych przypadków literaturowych przyjeto inna lokalizacje

konstrukcji zabezpieczajacej w stosunku do chronionego obiektu budowlanego, z

róznymi zreszta skutkami. Prosze o komentarz w tej sprawie.
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IV WNIOSEK KONCOWY

Recenzowana praca doktorska, pomimo zgloszonych krytycznych uwag, zawiera

propozycje oryginalnych rozwiazan sformulowanego 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. Warto podkreslic, ze tematyka pracy bardzo dobrze

rokuje pod wzgledem kontynuacji badan w tym zakresie, ze wzgledu na dalsze

perspektywy prowadzenia podziemnej eksploatacji górniczej w obszarach

zurbanizowanych.

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) i moze byc podstawa dalszych etapów przewodu

doktorskiego.
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