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dr hab. inz. Leszek SZOJDA, prof. nzw. w Pol. Sl.
Katedra Inzynierii Budowlanej,
Wydzialu Budownictwa,
Politechniki Slaskiej

RECENZJA

rozprawy doktorskiej mgra inz. Rafala MISY

p.t.: Metody ograniczenia wplywu eksploatacji podziemnej na obiekty

budowlane poprzez zastosowanie rozwiazan geotechnicznych

1. Podstawa recenzji

Recenzja zostala przygotowana na zlecenie Wydzialu Górnictwa i Geoinzynierii

Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie pismem z dnia 28 wrzesnia 2015r. podpisanym

przez Pana Dziekana prof. dr hab. inz. Piotra Czaje, zgodnie z uchwala Rady Wydzialu

Górnictwa i Geoinzynierii z dnia 24 wrzesnia 20 15r. w dyscyplinie budownictwo.

2. Przedmiot recenzji

Przedmiotem recenzji jest rozprawa doktorska autorstwa mgra inz. Rafala Misy pl.:

"Metody ograniczenia wplywu eksploatacji podziemnej na obiekty budowlane poprzez

zastosowanie rozwiazan geotechnicznych", której promotorem jest prof. dr hab. inz. Anton

Sroka, promotorem pomocniczym dr inz. KrzysztofTajdus.

Rozprawa zostala zawarta w jednym tomie formatu A4 i zostala przedstawiona w pieciu

glównych rozdzialach, które dziela sie dalej i ostatecznie osiagaja wartosc 17, wraz z

podsumowaniem, osobnym wykazem cytowanych publikacji, spisem rysunków, tablic i

kodem zródlowym programu obliczeniowego. Publikacje zawieraja zestaw 89 POZYCJI

naukowych i naukowo-technicznych w tym 29 w jezykach obcych (angielskim i niemieckim)

oraz 5 powolan na strony internetowe. Calosc pracy zostala przedstawiona na 159 stronach.

2.1. Motywacja doktoranta

Motywacje Doktoranta stanowilo udowodnienie tezy, ze istnieje mozliwosc ograniczenia

wplywów deformujacego sie podloza na budynki zlokalizowane na powierzchni. Aktualnosc

tego problemu i sposób osiagniecia celu zostaly zawarte w pierwszym rozdziale pracy.

Zauwazyc nalezy, ze pomimo rozwoju przemyslu i energetyki w dalszym ciagu energia
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elektryczna w wiekszosci pozyskiwana jest z paliw kopalnych, w znaczacej czesci z wegla

kamiennego. Nalezy spodziewac sie zatem dalszej eksploatacji tej kopaliny, co bedzie

powodowalo deformacje powierzchni i skutkowalo uszkodzeniami budynków. W zwiazku z

tymi oddzialywaniami kazde ograniczenie deformacji podloza i oddzialywan na budynki

zmniejszy uszkodzenia tych obiektów, a tym samym obnizy koszty uzytkowania budynków i

wydobycia wegla. Z tego powodu problem jest jak najbardziej wazki i aktualny.

2.2. Struktura rozprawy doktorskiej

Struktura pracy zostala podzielona na siedemnascie podstawowych rozdzialów zawartych

w pieciu grupach. Ostatnie cztery rozdzialy podstawowe stanowia jedynie spisy literatury,

rysunków i tablic, a wiec pierwsze trzynascie stanowi czesc merytoryczna. Dwa pierwsze

rozdzialy zawarte w pierwszej grupie stanowia wprowadzenie oraz teze i cel rozprawy.

Druga grupa rozdzialów (od 3 do 8) zawiera przedstawienie stanu wiedzy, poczawszy od

okreslenia wplywu podziemnej eksploatacji na powierzchnie terenu (rozdzial 3), obliczanie

deformacji wynikajace z eksploatacji (rozdzial 4), klasyfikacji terenów górniczych pod

wzgledem zagrozen obiektów (rozdzial 5), szkód jakie pojawiaja sie w obiektach w wyniku

tych deformacji (rozdzial 6), kosztów napraw jakie zostaly poniesione w poprzednich latach

(rozdzial 7) oraz sposoby i metody profilaktyki górniczej, geotechnicznej i budowlanej

(rozdzial 8). Jako, ze metody profilaktyki geotechnicznej znajduja sie w glównym nurcie

zainteresowania Doktorant, to poswiecono im wiecej miejsca niz pozostalym, skupiajac sie na

sciankach zaporowych, podatnej wysciólce scian i wypelnianiu zaczynami wiazacymi pustek

górotworu.

Trzecia grupa rozdzialów (od 9 do 11) obejmuje wlasciwe analizy obliczeniowe

zagadnienia oddzialywania deformujacego sie podloza na obiekt budowlany. Rozdzial 9

dotyczy numerycznej analizy problemu prognozowania ciaglych deformacji podloza

powodowanych podziemna eksploatacja. Wyko~zystano do tego celu dwuwymiarowy model

(20) tarczowy z transwersalenie izotropowym modelem materialowym. Obliczenia

wykonywano wykorzystujac program MES Abaqus, a wyniki porównywano z prognozami

odksztalcenia powierzchni wedlug teorii Knothego. Zastosowane parametry materialowe

przyjete na podstawie rzeczywistych warunków geologiczno-gruntowych daly dobra

zgodnosc pomiedzy obiema prognozami. Na tej podstawie zostal wykonany kolejny etap

obliczen dotyczacy ograniczenia deformacji przypowierzchniowej warstwy podloza przez

zastosowanie przerwy w ciaglosci podloza - rowów. Wynikiem tej analizy bylo wykazanie

zmiany przemieszczenia poziomego na krawedzi, tym wiekszej im glebszy rów zostal

poddany analizie. Doktorant wskazal równiez na pewne zaleznosci wiazace wielkosc redukcji
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poziomych odksztalcen zaleznych od glebokosci eksploatacji. Wnioskiem plynacym z analizy

jest wykazanie znacznej redukcji odksztalcen podloza w przypadku zastosowania rowów.

Kolejny etap analizy Doktorant przedstawil w rozdziale 10. Obliczenia zostaly

przeprowadzone dla modelu trójwymiarowego (3D) z wykorzystaniem oprogramowama

Abaqus Standard. Model fizyczny analizy obejmowal podloze gruntowe oraz konstrukcje

budynku scianowego. Element profilaktyki geotechnicznej stanowi rów odprezajacy, a w

modelu fizycznym w tym miejscu zostal wprowadzony material odksztalcalny - torf. Dla

przedstawionego modelu fizycznego przyjeto dwa modele materialowe - dla elementów

podloza (warstwa glebsza i plytsza) model Coulomba-Mohra, natomiast elementy konstrukcji

i rowu maja zaimplementowany model liniowo-sprezysty. Pomiedzy konstrukcja budynku i

podloze zostaly zastosowane elementy kontaktowe. Obciazeniem przykladanym do ukladu

bylo odksztalcenie podloza modelowane przez przesuwajacy sie front eksploatacyjny pokladu

wegla o grubosci I,Sm, który znajdowal sie na glebokosci SOOm wywolywal pelne

deformacje powierzchni. Model numeryczny obejmowal bryle gruntu do 30m w glab (dwie

warstwy geotechniczne) i konstrukcje budynku sciany (mur ceglany) i stropy (zelbet). W celu

ograniczenia czasu obliczen analize wykonano biorac pod uwage polowe ukladu do osi

symetrii. Wyniki analiz Doktorant przedstawil w postaci barwnych map przemieszczen

poziomych (ud i odksztalcen liniowych (&11) calego ukladu w róznych stadiach eksploatacji

(polozenia frontu eksploatacyjnego wzgledem budynku) w przypadkach braku profilaktyki, a

takze w przypadku przyjecia rowu o glebokosci 3 oraz Sm. Najbardziej intersujace sa jednak

mapy naprezen (o-) W elementach budynku jakie wystepuja w ukladzie bez profilaktyki

(rowu) oraz z dwoma glebokosciami rowu. Z analiz wynika, ze wprowadzenie tego typu

profilaktyki wywoluje pozytywny wplyw na budynek obnizajac odksztalcenia podloza i

naprezenia wywolane poziomymi odksztalceniami podloza. Rozdzial 11 poswiecony jest

metodyce postepowania przy projektowaniu takich zabezpieczen/profilaktyki dla obiektów

budowlanych.

Czwarta czesc pracy to jeden rozdzial12 opisujacy zastosowanie praktyczne tego rodzaju

profilaktyki. W ramach tego rozdzialu przedstawiono przyklady zastosowania rowów

perforacyjnych, metody rektyfikacji obiektów budowlanych, a takze redukcji poziomych

odksztalcen spowodowanych przez naturalne pionowe nieciaglosci - uskoki górotworu.

Ostania, piata grupa rozdzialów (od 13 do 17) to podsumowanie oraz spisy literatury,

rysunków i tablic.
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3. Ocena rozprawy

3.1. Ocena merytoryczna

3.1.1. Aktualnosc tematu

Analizy numeryczne zlozonych problemów konstrukcyjnych staja sie podstawowym

zródlem naukowych obserwacji i rozpoznania zjawisk fizycznych - oddzialywan

mechanicznych pomiedzy róznorodnymi osrodkami. Dobrze przeprowadzona analiza

numeryczna moze zastapic koniecznosc wykonania kosztownych, trudnych doswiadczen,

czasami nie mozliwych do wykonania. Pomimo, ze rozwój technologiczny podaza w kierunku

ograniczenia wykorzystania paliw kopalnych, to w aktualnych warunkach gospodarczych

eksploatacja wegla kamiennego prze pewien czas bedzie miala jeszcze miejsce, a wiec beda

wystepowaly deformacje powierzchni. Kazde ograniczenie negatywnego wplywu

odksztalcajacego sie podloza na srodowisko naturalne oraz obszar przeobrazony przez

czlowieka jest bardzo istotne. Z tego powodu nalezy stwierdzic, ze wykorzystanie analiz

numerycznych zmierzajace do ograniczenia niekorzystnych wplywów deformacji terenu na

budynki jest zagadnieniem wazkim z punktu widzenia oszczednosci zasobów.

3.1.2. Ocena podejscia do problemu

Glowna czesc pracy Doktoranta skupila sie na analizie deformacji podloza wywolanych

eksploatacja wegla i ich wplywu na obiekt umieszczonych na powierzchni terenu. Same

analizy numeryczne zostaly poprzedzone przegladem sposobów rozwiazania problemu w

sposób tradycyjny, bez analiz numerycznych. Ten etap zostal wykonany z nalezyta

starannoscia i obiektywizmem, co dalo mozliwosc wlasciwego podejscia do rozwiazania

zagadnienia. Doktorant ograniczyl sie do jakosciowego rozwazania problemu, co jest

odpowiednim podejsciem, gdyz zastosowane modele materialowe, a zwlaszcza liniowo

sprezysty model bez ograniczenia wykorzystania materialu w stosunku do elementów

budynku moga dawac wypatrzone wyniki. Modele liniowo-sprezyste materialów z

ograniczeniem wytrzymalosci sa wykorzystywane przez projektantów w swoich analizach,

natomiast w analizach naukowych stosuje sie bardziej zlozone modele (np. nieliniowo

sprezysty, sprezysto-plastyczny, sprezysto-kruchy itp.). Brak takiego modelu jest skutkuje

obnizeniem dokladnosci wyników analiz.

Nie mniej, jakosciowa analiza numeryczna daje wyrazne sygnaly o pozytywnym wplywie

zastosowanego zabiegu technicznego na ograniczenie negatywnych oddzialywan

deformujacego sie podloza na budynki. Stanowi to wazki asumpt w problematyke obnizenia

kosztów korzystania z paliw kopalnych.
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4. Uwagi ogólne i szczególowe

4.1. Uwagi ogólne

W czasie czytania pracy autorowi recenzji nasunely sie pewne uwagi natury ogólnej, które

powinny byc polem do polemiki z Doktorantem w poruszanych kwestiach.

• Wartosci przyjetych parametrów materialowych w modelu 3D (stf. 85, tablica

10.1) sa dosc dyskusyjne.

o Material opisany jako "górna warstwa geotechniczna (osrodek gruntowy

1)" ma nierzeczywiste wartosc kata tarcia wewnetrznego przy przyjetej

kohezji;

o Material "mur" oraz "strop zelbetowy" maja zbyt wysokie moduly

sprezystosci - wartosci te sa prawie dziesieciokrotnie wieksze niz

rzeczywistych materialów;

o "material wypelniajacy rów" ma zbyt niski modul sprezystosci (trudny do

wyobrazenia).

W zwiazku z tymi rozbieznosciami w stosunku do rzeczywistosci prosilbym

Doktoranta o ustosunkowanie sie do tego z jakiego powodu przyjeto takie

wartosci oraz jaki wplyw na wyniki obliczen moze miec przyjecie takich

zalozen.

• Analizowany uklad budowla-podloze gruntowe obejmuje oba osrodki. Recenzent

nie mógl jednak znalezc informacji na temat przyjetych wymiarów (przekrojów)

elementów konstrukcji oraz parametrów wytrzymalosciowych. Prosze Doktoranta

o uzupelnienie tych informacji w czasie odpowiedzi na recenzje.

• W pracy analizowano numerycznie dwa zagadnienia: dwuwymiarowy model

górotworu z eksploatowanym pokladem oraz trójwymiarowy model ukladu

budowla-podloze gruntowe. Czy istnieje interakcja pomiedzy tymi modelami, tzn.

czy wykorzystano wyniki obliczen jednej analizy jako warunki poczqtkowe drugiej?

• Obliczenia w modelu 3D przeprowadzano wykorzystujac liniowo-sprezysty model

materialowy w stosunku elementów konstrukcji. Z jakiego powodu nie

ogramczono zakresu stosowania poszczególnych materialów. Wszystkie

obowiazujace normy obliczeniowe dotyczace konstrukcji budowlanych (aktualnie

Eurokody) zalecaja stosowac modele sprezysto-plastyczne lub sprezysto-idealnie

plastyczne. Brak takiego ograniczenia wypacza obraz bezpiecznego zakresu pracy

konstrukcji,. co jest podstawowym wymaganiem jakie musi spelnic konstrukcja
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budowlana. Bez spelnienia tego wymagania nie mozna dopuscic obiektu do

uzytkowania. Prosze Doktoranta o komentarz w tej sprawie.

• W rozdziale 10.3 Model numeryczny (str. 86, wd 5 do 1) Doktorant napisal, ze

"Zarówno dla budynku, jak i dla górotworu zastosowano szescienne,

osmiowezlowe elementy skonczone ze zredukowanymi punktami calkowania. W

tarczach wykorzystane zostaly prostokatne, czterowezlowe elementy skonczone

typu shell ( ... )". W któlym miejscu modelu 3D zostaly uzyte elementy tarczowe?

• W rozdziale 10.1.2 (str. 83, wg 6 do 14), 10.2 (str. 85 i 86, wd 2 do wg 3) oraz

10.3 (str. 87 i 88, wd 5 do wg 2) zostaly omówione elementy kontaktu budowla

podloze gruntowe. Nie zostaly omówione jednak paramel1y materialowe, przyjeta

ich geometria i sposób zachowania sie tego elementu w ekstremalnych stanach

pracy. Prosze o komentarz w tej sprawie.

• W rozdziale 10.4.1 (str. 92 do 97) oraz 10.4.2 (str. 101 do 113) przedstawiono

mapy poziomych przemieszczen (Ul), odksztalcen (Gid oraz naprezen (a) dla

róznych stanów pochodu krawedzi niecki z uwzglednieniem wplywu zabiegów

geotechnicznych (rowy odprezajace). Analize wyników utrudnia przedstawienie

tych wielkosci za kazdym razem w innej skali. Prosze Doktoranta o

przedstawienie wybranych (najbardziej widocznych) wplywów oddzialywan w

jednej skali dla danego zagadnienia.

• Obrazy (mapy) naprezen w konstrukcji (str. 101 do 113) ujawniaja zmiennosc

poszczególnych parametrów (O',IIGX, 0',11;11,0'11, 0'33, 0'23). Ze wzgledu na brak tego w

pracy prosze Doktoranta o ustosunkowanie sie do tego jakie sily wewnetrzne

(momenty zginajace, sily osiowe, sily poprzeczne) beda odgrywaly najwieksza roje

w bezpiecznej pracy konstrukcji w takich elementach jak strop, sciana równolegla

i prostopadla do kierunku deformacji.

4.2. Uwagi szczególowe

• W rozdziale 6 (str. 24, wg 5) opisano piec stopni uciazliwosci uzytkowania

obiektów budowlanych wzmiankujac na Tablice 6.1, w której sa tylko cztery

stopnie;

• W tabl. 6.3 (Rozdzial 6, str. 25) zamieszczono za Wodynskim opisy uszkodzen

scian bez komentarza nt. materialu. Pryncypialna klasyfikacja stanu technicznego

elementów na podstawie rozwarcia zarysowan (pekniec) wypacza rzeczywisty stan
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techniczny. Za uszkodzenia eliminujace element zelbetowy uwaza sie zarysowania

powyzej 0,3mm (wykorzystanie 100% - zniszczenie), co wg tablicy

klasyfikowalaby ten element do drugiego stopnia uszkodzenia - wykorzystanie do

5%.

• W rozdziale 7 (str. 26 do 32) przedstawiono suche dane nt. kosztów ponoszonych

przez zaklady górnicze na naprawe i remonty obiektów budowlanych zaczerpniete

z jednej publikacji. Dane przedstawione sa bez odpowiedniego komentarza i nie

wiadomo czy wzrost wydatków byl spowodowany wzrostem liczby uszkodzen,

wiekszych obszarów poddanych deformacjom czy tez wyzszej jakosci napraw. Jak

to sie ma np. do kosztów wydobycia jednej tony wegla. Prosze ustosunkowac sie

tego zagadnienia.

• Na stronie 34 (od wg 3) wymieniano sposoby zwiekszania odpornosci budynków

na wplywy górnicze. Nie mozna zgodzic sie z tym, ze podniesienie

(wyrektyfikowanie) obiektu zwiekszy jego odpornosc - usunie jedynie

uciazliwosc uzytkowania.

• W rozdziale 8.3.3 (str. 51 do 55) omówiona zostala niemiecka metoda

zmmeJszema oddzialywania gruntu przy spelzaniu na elementy budynku

zaglebione w gruncie. Przedstawione wnioski sformulowane m.in. na podstawie

rys. 8.19b sa wlasciwe, ale wyciagniete w niewlasciwy sposób. Aby to zrobic

odpowiednio konieczne jest rozpatrzenie plastycznych wlasciwosci gruntu w

obrebie najwiekszych odksztalcen (przy powierzchni sciany). Material (grunt)

bedzie uplastycznial sie przy mniejszych odksztalceniach gdy srednie naprezenia

normalne (aksjator) beda nizsze i odwrotnie. Blizej powierzchni terenu naprezenia

srednie sa nizsze szybciej dochodzi do uplastycznienia niz glebiej. Wraz z

glebokoscia rosnie za to parcie na scianki pionowe ze wzgledu na wyzszy poziom

naprezen srednich, a tym samym wyzszy poziom, przy którym material wchodzi w

faze plastyczna. Pionowa wykladzina (polsterung) bedzie dawala najwieksze

rezultaty gleboko, a jej znaczenie bedzie spadac blisko poziomu terenu. W

nawiazaniu do rysunku 8.19b prosze informacje na temat zastosowanego modelu

materialowego do obliczen. Prosze równiez o komentarz do polskich wytycznych

ustalania obciqzen konstrukcji zaglebionych w gruncie - instrukcja ITB.

• Na stronie 67 (wd 5 do 1) zostal opisany sposób przeprowadzenia obliczen. Co

autor rozumie pod pojeciem ,,(... ) w kolejnym kroku usunac elementy
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odpowiadajace obszarom zawalu pelnego ( ... ), nastepnie przypisano wartosci

parametrów sprezystych symulujace strefy oslabienia." Zabieg troche niejasny,

prosba o komentarz wyjasniajacy.

• Na stronie 69 (tablica 9.1) pojawil sie blad dotyczacy dlugosci sciany

eksploatacyjnej. Poniewaz model obliczeniowy analizowany jest jedynie do osi

symetrii, to rzeczywista dlugosc powinna wynosic 600m, a nie 300m jak zapisano.

• Na stronie 81 (wg 15) wystepuje powolanie na zalaczony kod programu (zalacznik

l). Ze wzgledu na pewna róznorodnosc wystepujacych jezyków programowania

piszacy te slowa nie zna akurat jezyka tego kodu. W takiej sytuacji moze znalezc

sie jeszcze kilka osób, w zwiazku z tym wygodniej byloby podac schemat

blokowy procedury obliczeniowej.

• Na stronie 105 wg 4 stwierdzono, ze na skutek zastosowania rowu o glebokosci

5m uzyskano redukcje naprezen o 130%. Pojawia sie tutaj chyba blad logiczny, bo

mozna cos zredukowac do zera, a w przedstawionym stanie nalezaloby sie

spodziewac naprezen o przeciwnym znaku i wartosci 30% bezwzglednej wartosci

wyjsciowej.

• Na stronie 128 (wd 15 do l) omówiono obserwacje odksztalcen terenu w rejonie

rzeczywistego budynku z wykonanym rowem zmniejszajacym wartosci

oddzialywan poziomych. Na przedstawionym powyzej rysunku 12.8 zaznaczone

sa punkty pomiarowe w terenie. Na podstawie tych punktów okreslono

odksztalcenia terenu w rejonie budynku (A, B, C i D) oraz wzdluz linii M 17/1 i

M 18. Nie jest natomiast jasne jak otrzymano wartosci odksztalcen punktów A, B,

C i D dla drugiej linii pomiarowej (odksztalcenia oznaczone c' D· Prosze o

komentarz w tej sprawie.

• Praca zostala napisana bardzo starannie, z dbaloscia o szczególy i wzmiankowanie

odpowiednich powolan. Strona edycyjna jest na bardzo wysokim poziomie. W

trakcie czytania pracy autor znalazl jedynie dwie pomylki:

o Strona 91, wd 2 - uzyto slowa "nad", a powinno byc "pod";

o Strona 133, wg 6 - w zdaniu brakuje slowa "wplywów".

Obie usterki w zadnym stopniu nie obnizaja jakosci edycyjnej pracy.

5. Podsumowanie oceny pracy i wniosek koncowy

Reasumujac stwierdzam, ze pomimo wyraznych niedoskonalosci i slabosci

zastosowanych modeli materialowych w stosunku do materialów konstrukcyjnych, krytyczne
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uwagi i zastrzezenia nie przeslaniaja koncowej pozytywnej oceny recenzowanej rozprawy.

Przedstawione przez Doktoranta wyniki analiz numerycznych stanowia cenny wklad do stanu

wiedzy na temat wspólpracy obiektów z deformujacym sie podlozem.

Analizy numeryczne wykonane przez Doktoranta zlozonego problemu na styku

budownictwa i górnictwa umozliwiaja zweryfikowanie kolejnego sposobu ograniczenia

negatywnego wplywu deformujacego sie podloza na budynki. Nalezy tutaj podkreslic, ze jest

to poczatek drogi w analizach numerycznych, bo osiagniete wyniki sa obiecujace, o czym

swiadczy jakosciowa redukcja oddzialywan, jednak do ilosciowego rozwiazania problemu

nalezaloby zastosowac lepiej oddajace rzeczywistosc modele materialowe. W celu podania

metodologii stosowania tych zabiegów geotechnicznych konieczne jest potwierdzenie

doswiadczeniami w terenie osiagnietych wyników obliczen. Przeprowadzone w pracy analizy

numeryczne stanowia niezaprzeczalny wklad w poglebieniu stanu wiedzy zachowania sie

konstrukcji pod wplywem deformacji podloza.

Podsumowujac, stwierdzam, ze praca doktorska Pana mgr inz. Rafala Misy pod tytulem

"Metody ograniczenia wplywu eksploatacji podziemnej na obiekty budowlane poprzez

zastosowanie rozwiqzan geotechnicznych" spelnia warunki i wymagania Ustawy z dnia 14

marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie

sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, ze zmianami w Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 oraz w Dz.

U. z 2011 r. Nr 84, poz. 455).

Wnioskuje o przyjecie rozprawy doktorskiej przez Rade Wydzialu Górnictwa i

Geoinzynierii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz dopuszczenie Pana mgr inz.

Rafala Misy do publicznej obrony rozprawy doktorskiej .

.............~~ .
dr hab. inz. Leszek Szojda. pro! nzw. w Pol. Sl.

Gliwice, 12 listopada 20 15r.
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