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Metody ograniczenia wplywu eksploatacji podziemnej na
obiekty budowlane poprzez zastosowanie rozwiazan

eotechnicznych
olski

Praca doktorska podejmuje problematyke ograniczenia
wplywu eksploatacji podziemnej na obiekty budowlane
poprzez zastosowanie rozwiazan geotechnicznych.
W pracy przeprowadzono analizy wplywu konstrukcji
geotechnicznych, takich jak przykladowo: rowy odpreza
jace, scianki odgradzajace, otuliny fundamentowe, na de
formacje gruntu oraz ich wplyw na ochrone obiektów
budowlanych.
W pierwszym etapie pracy zwrócono uwage na aktual
nosc i znaczenie tematu,
W dalszej kolejnosci przedstawiono klasyfikacje terenów
górniczych ze wzgledu na stopien zagrozenia obiektów
oraz opisano szkody górnicze powstajace w obiektach
budowlanych w wyniku deformacji podloza gruntowego.
Nastepnie w kolejnym rozdziale przedstawiono metody
zabezpieczania obiektów budowlanych przed szkodami
górniczymi.
W kolejnym etapie pracy zaproponowano metodyke i
rozwiazanie problemu przy wykorzystaniu analizy nu
merycznej opartej na metodzie elementów skonczonych.
Prze-prowadzono ouliczenia 20 oraz 3D. Opracowano
modele numeryczne, przy pomocy których okreslano
deformacje gruntu w rejonie eksploatacji górniczej, a
nastepnie przeliczano wplyw modelowanych budowli
geotechnicznych na uzyskiwane wyniki.
W kolejnym rozdziale przedstawiono przykladowe za
stosowania praktyczne geotechnicznych metod ochrony
obiektów oraz zaprezentowano przyklady obliczen anali
tycznych konstrukcji geotechnicznych minimalizujacych
wplyw podziemnej eksploatacji.
Wnioski z obliczen numerycznych pokryly sie z wynika
mi obliczen analitycznych autorska metoda dla eksploat
acji górniczych, jak i równiez dla budownictwa tunelo
we2:o.
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Tytul rozprawy w jez. an- Geotechnical solutions as the methods for reducing the

gielskim

impact of underground mining exploitation on construc-
tionsStreszczenie rozprawy w

PhO thesis takes the issue of reducing the impact of un-

jez. angielskim (max 1400
derground mining exploitation on buildings through the

znaków)
use of geotechnical solutions.

Such structures as: decompression trenches, barrierwalls and foundation lagging were were analysed as thebuilding protection measures.In the first part of the work, attention is drawn to therelevance and significance of the methods for reducingthe exploitation impact on buildings.The paper further presents the mining area classificationin terms of hazard posed to the buildings. Mining damagesuffered by buildings as a result of ground deformation isdescribed, and the cost structure of mining damage re-pair is also presented.The following section deals with the methods applied inPoland and abroad for building protection against miningdamage.In the next step the methodology and solution to theproblem using numerical analysis based on the finite el-ement method is proposed.The 20 and 30 calculations were carried out. Numericalmodels we re developed to determine land deformationat the mining exploitation area, and then the effect of thegeotechnical structures modelled was converted to theresults achieved.Another section presents the practical applications ofgeotechnical building protection methods. Examples ofanalytic calculations of geotechnical structures minimiz-ing the effects of the underground exploitation were alsopresented.The conclusions from numerical calculations convergedwith those of the analytic calculations performed withthe aid of an origina} method for mining exploitation andtunnel construction.
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