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Recenzja 

Rozprawy doktorskiej mgr inż. Marka  Kopras 

pt.: „Weryfikacja metod projektowania i obliczeń konstrukcji płyt obudowy wykopów 

tymczasowych” 

 

Promotor: prof. dr hab. inż. Wiesław Buczkowski 

Promotor pomocniczy: dr inż. Anna Szymczak-Graczyk 

 

 

 

1. Wstęp 
 

Podstawy opracowania recenzji. 

◼ Zlecenie prof. dr hab. inż. Klaudii Borowiak Dziekana Wydziału Inżynierii 

Środowiska i Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z 

dnia 23 czerwca  2021 roku.  

◼ Umowa o dzieło, zawarta pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu a 

recenzentem. 

 

2. Omówienie i ogólna ocena rozprawy 
 

Mgr inż. Marek Kopras, zgodnie z powyżej wymienionym zleceniem Dziekana, ubiega się o 

stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplinie inżynieria 

środowiska, górnictwo i energetyka. 
Przedłożona do recenzji dysertacja doktorska mgr inż. Marka Koprasa pt.: „Weryfikacja 

metod projektowania i obliczeń konstrukcji płyt obudowy wykopów tymczasowych”, 

przedstawiona jest w języku polskim i zawarta została w jednym tomie.  

Rozprawa - obejmuje 259 stron tekstu wraz z danymi faktograficznymi dokumentującymi 

między innymi wykonane badania laboratoryjne cech wytrzymałościowych, 

odkształceniowych oraz właściwości fizycznych identyfikujących rzeczywiste grunty i 

modelowe ośrodki gruntowe na rzeczywistym obiekcie doświadczalnym a także przegląd 

literatury, ilustruje teoretyczne eksperymenty, obliczenia numeryczne i inne zestawienia 

oryginalnych wyników szczegółowych.  

Część tekstowa składa się z 9 rozdziałów, które obejmują między innymi: 

1. Wstęp 

2. Przegląd literatury dotyczącej zagadnień związanych z analizowaną problematyką  

3. Badania terenowe na obiekcie doświadczalnym  

4. Analiza wyników badań terenowych  

5. Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe płyty obudowy  

6. Badania statystyczne na potrzeby przyszłego projektowania części składowych 

elementów obudowy do wykopów  
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7. Wnioski wynikające z przeprowadzonych badań i obliczeń  

8. Podsumowanie i wnioski końcowe  

9. Literatura  

Całość recenzowanej rozprawy uzupełniono streszczeniem w języku polskim i angielskim, 

wykazem ważniejszych oznaczeń oraz stosowanych określeń. W Załącznikach, szczegółowo 

zestawiono 100 praktycznych przypadków obciążeń parciem gruntu, jakie zarchiwizowano w 

wieloletniej działalności Doktoranta w Firmie Kopras, ponadto: wyniki laboratoryjnych 

badań właściwości mechanicznych stali pobranej z badanych płyt.  

Rozprawa zrealizowana została na podstawie wyników bezpośrednich badań naukowych 

uzyskanych z prób terenowych na oryginalnym obiekcie doświadczalnym przy wykorzystaniu  

nowoczesnego sprzętu krajowego Firmy Kopras i aparaturze badawczej wysokiej klasy, 

dostępnej w laboratoriach krajowych z gruntoznawstwa i mechaniki gruntów oraz geodezji.  

W ramach prac terenowych zastosowano seryjnie produkowaną obudowę wykopów 

umieszczaną w podłożu gruntowym do głębokości 6 m p.p.t., zgodnie z technologią prac „tnij 

i opuszczaj”. Płyty zostały wcześniej wyposażone w odpowiednie oprzyrządowanie 

kontrolno-pomiarowe, w tym czujniki tensometryczne.  

Celem podstawowym badań terenowych było pomierzenie w płytach stalowych 

odkształceń oraz ugięć płyt przy zadanych zmiennych obciążeniach zewnętrznych naziomu 

(parcia gruntu).  

Metodyki badań obejmowały kilka etapów badań przygotowawczych identyfikujących 

właściwości mechaniczne podłoża gruntowego oraz wykonania testów obciążeniowych 

naziomu. 

Przed montażem zasadniczej obudowy wykonano prace polowe, obejmujące między 

innymi szerokie geotechniczne badania identyfikacyjne podłoża gruntowego. Podłoże 

gruntowe nienaruszone rozpoznano wyprzedzająco metodami in situ i wykorzystując  

specjalistyczne analizy laboratoryjne pobranych próbek.  

Badania zasadnicze prowadzono w dwóch etapach:  

etap I przy:  

 opuszczeniu płyt na żądaną głębokość,  

 zmiennym obciążaniu naziomu,  

etap II po:  

 odkopaniu płyt od strony gruntu i ponownym zasypaniu,  

 zmiennym obciążeniu naziomu w rejonie badanych płyt.  

Pierwszy etap obejmował identyfikację właściwości mechanicznych i określenie wartości 

liczbowych parametrów geotechnicznych podłoża nienaruszonego z jednoczesnymi 

pomiarami parcia spoczynkowego.  

Po całkowitym montażu obudowy mierzono ugięcia płyt: łatą i za pomocą skanera 

laserowego. Ugięcia określano w celu porównania otrzymanych rzeczywistych wartości z 

obliczonymi na podstawie parcia wyznaczanego w oparciu o teorię Coulomba i Rankine’a. 

Pomiary parcia oraz naprężenie w płytach wykonywano przy czterech różnych wzrastających 

obciążeniach naziomu. 

 W trakcie pierwszego i drugiego etapu badań obciążono naziom samochodem terenowym 

o masie całkowitej 40 ton. Test ten odtwarzał wpływ obciążenie ruchem pojazdów na 

wartości parcia i przemieszczenie obudowy wykopu w rzeczywistych pracach montażowych 

podczas załadunku urobku na wywrotki.  

W następnej fazie badań wykonano próbę nawodnienia gruntu w zasięgu potencjalnego 

klina odłamu modelując  deszcz nawalny, który w wielu przypadkach praktycznych powoduje 

utratę stateczności obudowy wykopów.  
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W drugim etapie rozluźniono grunt do głębokości 6 m, umieszczając punkty pomiaru 

odkształcenia w środku rozpiętości płyt w miejscach, gdzie przewidywano wystąpienie parcia 

czynnego granicznego.  

Równolegle z pomiarami wielkości parcia gruntu za pomocą czujników hydraulicznych, 

prowadzono wieloraką rejestrację odkształceń w płytach obudowy za pomocą tensometrów 

elektrooporowych umieszczonych na płytach, a także wykonywano pomiary ugięć płyt oraz 

rejestrowano odkształcenia (ugięcia) płyt. W badaniach przy danym obciążeniu naziomu 

pomiary wykonywano skanerem laserowym.  

Jako poligon doświadczalny do przeprowadzenia pełnych eksperymentów i badań 

polowych wybrano teren przylegający do Hipodromu Wola w Poznaniu, położonym na 

terenie Golęcina. Teren położony jest kilkanaście metrów powyżej swobodnego lustra wody 

jeziora Rusałka. Badania terenowe przeprowadzone były w okresie od 4 września do 27 

listopada 2019 roku. 

Doktorant stosował obowiązujące standardy i metodyki badawcze zgodne z normami 

Eurokodu,  PN-EN 1925:2001, PN-EN ISO 17294-2:2016 i innymi oraz na podstawie 

adaptowanych i sprawdzonych specjalistycznych instrukcji metodycznych dostępnych w 

publikacjach naukowych dotyczących stosowania niestandardowej aparatury badawczej oraz  

w Firmie Kopras. Część analiz specjalistycznych Autor wykonał w akredytowanych 

jednostkach, np.: Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Obróbki Plastycznej Zakład 

Badawczy Metali.  

Rozprawa doktorska dotyczy aktualnego oraz ciągle trudnego problemu badawczego w 

geotechnice związanego z poligonową weryfikacją doświadczalną rozkładu i wielkości parcia 

gruntu działającego na płyty obudowy wykopów, a także ich odkształceń. Ma to szczególne 

ważne znaczenie aplikacyjne w odniesieniu do powszechności transformacji numerycznej 

metod obliczeń statycznych wytrzymałościowych i odkształceniowych. Doktorant uzyskał 

wyniki w warunkach poligonowych na podstawie rezultatów próby in situ i rzeczywistej skali 

realizacji głębokich robót ziemnych. Jest to wartościowa, zasadnicza naukowa i aplikacyjna 

wartość merytoryczna pomysłu badawczego realizacji szerokich badań naukowych i 

stosowanych recenzowanej rozprawy doktorskiej.  

W rozdziale drugim Doktorant przedstawił przegląd ważnej i najistotniejszej literatury 

technicznej obejmującej zagadnienia związane z analizowaną problematyką. Szczególną 

uwagę poświęcił na omówienie nowoczesnych metod badania gruntów w warunkach in situ 

oraz ustalania wartości liczbowej parametrów geotechnicznych, istotnych do wyliczania 

parcia gruntu. Przedstawił założenia obliczeniowe parcia według teorii Coulomba oraz 

orientacyjne kształty krzywych rozkładu parcia czynnego wg Ohde, zwracając uwagę, że 

punkt przyłożenia wypadkowej parcia nie jest stały i zależy od rodzaju odkształceń ścianki. 

Analizując rozkład parcia gruntu działającego na obudowę wykopów wykazał w 

podsumowaniu rozdziału, że stosowane w praktyce inżynierskiej różne rozkłady parcia gruntu 

na ściany oporowe uzasadniają konieczność prowadzenia nowoczesnych badań w warunkach 

in situ w celu ich poprawnej identyfikacji oraz rzeczywistej konfrontacji z teorią. 

Z dokonanego przeglądu na podstawie bezpośrednich metod określania parcia stwierdzono, 

na podstawie literatury krajowej i zagranicznej, że poza nielicznymi pracami określania parcia 

gruntu np.: pionierskiej Karla Terzaghi’ego 1929 roku, uzyskano pierwsze dane 

eksperymentalne do określania relacji między ugięciem muru, środkiem parcia i wskaźnikiem 

ciśnienia hydrostatycznego. Doktorant przytacza ciekawsze, pełniejsze wyniki omówionych 

w  publikacjach D. Prescott’a z 1973 roku. D. Prescott dokonał porównania siły całkowitej 

obliczonej na podstawie pomiarów czujnikami z siłą całkowitą zmierzoną przez przetworniki. 

Otrzymane wyniki cechowały się racjonalną korelacją między tymi siłami, co poświadczyło o 

właściwej procedurze kalibracji czujników do pomiaru parcia. Zmierzone przemieszczenia 
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ściany oraz przechył i obrót płyty wykazały, że były one wystarczające do powstania parcia 

czynnego. Finalny rozkład parcia działającego na panel w występujących warunkach 

gruntowych wraz z porównaniem rozwiązań teoretycznych Rankine’a oraz Coulomba 

przedstawiono na rys. 18 w dysertacji. Doktorant podsumowując stan ogólnej wiedzy i 

wnioski D. Prescott’a, podkreślił potrzebę modyfikacji wyników badań i bieżących teorii w 

zakresie aktualizacji wyznaczania parcia gruntów. 

Celem rozprawy doktorskiej mgr inż. Marka Kopras była weryfikacja i modyfikacja 

doświadczalna rozkładu i wielkości parcia gruntu działającego na ściany obudowy oraz  

odkształceń płyt w rzeczywistych warunkach. Wyniki pomiarów na eksperymentalnych 

obiektach w skali naturalnej i ich analiz metodami numerycznymi obliczeń statycznych oraz 

obliczeń wytrzymałościowych, powinny być zatem zweryfikowane do osiągnięcia 

postawionego celu rozprawy. Jak słusznie przyjął Doktorant, analiza wyników i obliczenia 

powinny dać możliwość weryfikacji istniejących rozwiązań aplikacyjnych do nowego 

ulepszenia konstrukcji płyt, zwiększenia bezpieczeństwa obudowy, a także, aby poprawić 

ekonomiczną stronę budownictwa ziemnego.  

Na podstawie bogatych własnych doświadczeń oraz wniosków z literatury przedmiotu, w 

dysertacji przyjęto hipotezę badawczą, że rozkłady parcia gruntu proponowane przez 

Klennera, Terzaghiego, Lehmanna i Pecka, nie powinny być brane pod uwagę przy 

projektowaniu płyt obudowy składających się z trzech płyt, niestanowiących jednolitej 

całości na całej wysokości wykopu. Korzystając z rozwiązań klasycznej belki pomija się 

efekty płytowe, nie uwzględniając momentów zginających w kierunku prostopadłym do 

rozpiętości elementu.  

Cel rozprawy Doktorant zrealizował poprzez staranne wykonanie założonych badań 

eksperymentalnych w skali naturalnej na poligonie badawczym. Zweryfikował zatem 

stosowane znane metody i ich rezultaty, uzyskał nowe oryginalne wyniki i opracował własne 

wnioski z badań i sformułował szczegółowe wskazania geotechniczne nie tylko do 

projektowania.  

Inspiracją Doktoranta podjęcia badań nad problemami weryfikacji i modyfikacji 

doświadczalnej rozkładu i wielkości parcia gruntu działającego na ściany obudowy oraz  

odkształceń płyt w rzeczywistych warunkach, była praktyczna potrzeba wyznaczenia 

wiarygodnych wartości liczbowych parametrów mechanicznych i określenie zależności 

funkcyjnych eksperymentalnych obiektów w skali naturalnej celem ulepszenia konstrukcji 

płyt, do powszechnych zastosowań inżynierskich, w zagadnieniach inżynierii geotechnicznej.  

Wyniki dotychczasowych prac badawczych polskich uczonych i wnioski z obserwacji 

przykładów aplikacyjnych, w tym bezpośredniej współpracy z promotorem prof. dr hab. inż. 

Wiesławem Buczkowskim, zainspirowały własne badania Firmy Kopras z geotechnikami 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, profesorami: Z. Młynarkiem, W. Tschuschke, J. 

Wierzbicki. Jest to przedsięwzięcie stanowiące w kraju istotny, na międzynarodowym 

poziomie problem badawczy, nie tylko pod względem praktycznym i poznawczym w 

nowoczesnej geoinżynierii, ale podstawowy w ujęciu potrzeb dziedziny nauk inżynieryjno-

technicznych, w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka.  

Przyjęte przez Doktoranta metodyki robocze, wsparta metodą badań naukowych oraz 

układ rozprawy uznaję za właściwie zestawione i kompletne, ujmujące nowy problem 

naukowy w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplinie inżynieria środowiska, 

górnictwo i energetyka, determinujący trwałość i bezpieczeństwo budowli kubaturowych, 

konstrukcji, obiektów ziemnych oraz melioracyjnych, jako dojrzałe wdrożenie do 

projektowania i w wykonawstwie geotechnicznym.  
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3. Ocena rozprawy doktorskiej 
Doktorant podjął w dysertacji interdyscyplinarne trudne i złożone logistycznie, 

eksperymentalne zagadnienie badawcze, z obszaru mechaniki gruntów i inżynierii 

materiałowej oraz konstrukcji dotyczące problemów weryfikacji i modyfikacji 

doświadczalnej rozkładu i wielkości parcia gruntu działającego na ściany obudowy oraz  

odkształceń płyt w rzeczywistych warunkach z uwzględnieniem efektu płytowego. 

Zastosował do badań skalę naturalną przygotowując poligon doświadczalny Firmy Kopras na 

terenie Golęcina do przeprowadzenia pełnych eksperymentów i badań polowych. 

Jest to znaczące osiągnięcie poznawcze i zarazem rozwojowe pod względem 

aplikacyjnym, obejmujące wyzwania współczesnej geoinżynierii w zastosowaniach 

bezpośrednich do problemów projektowo-wykonawczych.  
 

3.1. Uwagi formalne  

W tekście rozprawy zauważono nieliczne potknięcia stylistyczne oraz usterki literowe i 

pisarskie, powtórzenia ulubionych pojęć i terminów Autora, (np.: s. 13 w 9 góra do 10 oraz 

dalsze). Rozprawa napisana została stylem komunikatywnego raportu i narracją formalnym 

językiem technicznym. Szczegóły uchybień zaznaczyłem w tekście dysertacji do 

późniejszego skorygowania w publikacjach naukowych. Widoczna jest dbałość o wysoki 

poziom edycji. Podano prawidłowo źródła fotografii, rycin i wykresów, większość z nich 

stanowią fotografie autorskie. 

Ogólnie tekst rozprawy charakteryzuje się indywidualnym rozbudowanym stylem Autora, 

napisany językiem technicznym.  
 

3.2. Uwagi merytoryczne  

Rozprawę doktorską mgr inż. Marka Koprasa pt.: „Weryfikacja metod projektowania i 

obliczeń konstrukcji płyt obudowy wykopów tymczasowych, można podzielić pod względem 

merytorycznym na cztery części. Najistotniejszą częścią rozprawy jest część druga 

obejmująca rozdział 3, 4, oraz rozdziały: 5, obliczenia statyczno-wytrzymałościowe płyty 

obudowy i rozdział 6 ujmujący, badania statystyczne na potrzeby przyszłego projektowania 

części składowych i elementów obudowy do wykopów. Rozdziały 7 i 8 łącznie przedstawiają: 

7, wnioski wynikające z przeprowadzonych badań i obliczeń oraz punkt 8, podsumowanie i 

wnioski końcowe. Zasadnicza część badawczo-analityczna rozprawy doktorskiej zajmuje 180 

stron (stanowi ona ponad 70% rozprawy).  

Bardzo szeroko i merytorycznie opracowano w części pierwszej przegląd literatury 

(rozdział 2) zarówno krajowej jak i zagranicznej. Zawiera (rozdział 3) sformułowaną tezę i 

cel badań oraz precyzujący metodykę badań terenowych wraz z zakres dysertacji. Rozdział 

bardzo wiarygodnie i precyzyjnie prezentuje wyniki ugięcia deformacji płyty obudowy za 

pomocą chmury punktów oraz wyniki parcia gruntu w różnych etapach, zadawania obciążenia 

naziomu, z jednoczesnymi pomiarami stanu podłoża sondą CPTU, w kolejnych etapach.   

Zasadniczą drugą częścią rozprawy jest rozdział 4, prezentujący wyniki badań 

terenowych dotyczący parcia gruntu na ściany oporowe i wpływ obciążenia naziomu, 

naprężenie w płytach obudowy obliczone na podstawie badań tensometrycznych wraz z 

analizą pomierzonych ugięć. opisu gruntów organicznych i metod ich badań o znanym 

charakterze instrukcyjnym.  

Rozdział 4. Analiza wyników badań terenowych, z opisem szczegółowym obejmuje:  

• Wartość parcia gruntu na ściany oporowe i wpływ naziomu, z obliczeniami na 

podstawie normy PN-81/B-03220, rys. 83, 84 i dalsze, sondowań CPTU w 

etapie I i II, rys. 88 - 92,  do przypadku rozluźnionego podłoża, rys. 93 – 97 i 

98 - 102, wraz z analizą wyników obliczeń, przytoczono w sposób właściwy 

uwagi krytyczne odnośnie do klasycznych założeń Coulomba, ilustrując rys. 

78 i odnosząc uwagę do zależności przesunięcia poziomego ściany przy 
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użytkowanym systemie Firmy Kopras. Obserwowane zjawisko w trakcie 

sukcesywnego pogłębiania wykopu, i zalecanych przez np. Klennera, Pecka, 

Lehmanna, Terzaghiego, 

• Przebieg zmienności parcia gruntu obliczeniowego na podstawie wartości kąta 

tarcia wewnętrznego wg Normy oraz oryginalnych wyników bezpośrednich 

sondowania CPTU przedstawiono graficzne na rys. 103, 104 i tabeli 58,  

• Wnioski analizy obliczeń dotyczących parcia gruntu stanowiących szerokie 

podsumowanie autorskie w 10 punktach. Uogólniając Doktorant stwierdza, że: 

„…wyniki szczegółowe uzyskane w poszczególnych metodach wyznaczenia 

wartości obliczeniowej kąta tarcia wewnętrznego (stanu gruntu niespoistego) 

do obliczenia parcia gruntu należy brać pod uwagę przy obliczaniu i doborze 

obudów w konkretnych przypadkach praktycznych”. Każdorazowo należy 

zdaniem Doktoranta, uwzględnić metodę określenia i genezę parametrów 

geotechnicznych wykorzystywanych do obliczeń parcia gruntu, co jak 

wskazują dalsze wnioski z analizy badań terenowych, mają one zasadniczy 

wpływ na wartość obliczonego parcia gruntu. 

• Obliczenia naprężenia w płytach obudowy na podstawie wyników badań 

tensometrycznych, zestawionych w tabelach 62 i 63. Z analizy wartości 

naprężenia w płytach obudowy wynika, że największe wartości występują w 

płycie dolnej i dotyczą gruntu w stanie rodzimym. Potwierdziły się również 

spostrzeżenia Doktoranta, o zanikającym wpływie obciążenia naziomu wraz z 

głębokością na wielkość parcia gruntu, co skutkuje tym, że w płycie dolnej, 

niezależnie od obciążenia naziomu, naprężenia na poszczególnych poziomach 

(głębokościowych) są prawie identyczne. Obciążenie naziomu wpływa istotnie 

na wartość liczbową parcia gruntu jedynie w górnych partiach podłoża.  

Wyznaczone naprężenie w wybranych punktach płyty (tabela 62) oraz 

obliczone momenty zginające od wartości obciążeń (tabela 64 i 65) wzrastają 

wraz z głębokością p.p.t., podobnie jak pomierzone ugięcia płyt z głębokością 

(tabela 67). 

Wartości parcia gruntu pomierzone sondą hydrauliczną (tabela 58), a także 

obciążenia wywołującego pomierzone naprężenia (tabela 64 i 65) wzrastają 

wraz z głębokością.  

Powyższe stwierdzenia odbiegają od propozycji rozkładu obciążeń na ścianę 

oporową proponowane przez Terzaghiego czy Lehmanna (rys. 80, 81, 82). 

Prosiłbym Doktoranta o uszczegółowienie własnych przemyśleń w 

odniesieniu do rozkładu wg Terzaghiego i Lehmana. 

• Analizę pomierzonych ugięć i podsumowanie wyników badań terenowych. Jak 

podsumowuje Autor „Ugięcia pomierzone łatą oraz uzyskane za pomocą 

skanera laserowego wykazywały zbliżone wartości i ich wielkości 

odpowiadały wartościom wynikającym z obliczeń statycznych. Zmierzone 

ugięcia były znacznie mniejsze niż przyjęte, jako dopuszczalne”, nasuwa się 

zatem pytanie: czy w analizie określano błędy pomiarów i w jaki sposób 

należałoby je uwzględnić? 

Zasadniczym merytoryczną częścią badawczą stanowi rozdział 4, prezentujący wyniki 

badań terenowych dotyczący parcia gruntu na ściany oporowe i wpływ obciążenia naziomu, 

naprężenie w płytach obudowy obliczone na podstawie badań tensometrycznych wraz z 

analizą pomierzonych ugięć. Rozdział jest podstawowy z punktu widzenia wymogów 

identyfikacji rodzaju, właściwości i stanów ośrodka gruntowego do potrzeb obliczeń 

geotechnicznych. Moim zdaniem w całości rozdział 4, napisany dobrze z praktyczną 

korzyścią dla zainteresowanych specjalistów o wnikliwym, szerszym spojrzeniu na problemy 
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znaczenia metod badań i obliczeń modelowych parcia w zależności od jakości uzyskiwanych 

parametrów.  

Rozdział 5. Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe płyty obudowy. Przedstawiono różne 

warianty obliczenia, w których między innymi płytę obudowy potraktowano, jako ustrój 

złożony z belek, gdzie nie uwzględniono wzajemnej współpracy między nimi. O nośności tak 

złożonego ustroju decyduje belka najniżej położona, najmocniej obciążona, tj. belka położona 

wyżej jest mniej obciążona niż ta znajdująca się w wykopie poniżej. Taki sposób obliczania 

płyt obudowy daje praktycznie zaniżoną wartość obciążenia, jaką mogłaby bezpiecznie 

przenieść cała płyta. Sprawdzono również obliczeniowo możliwość przyjmowania w 

obliczeniach obciążenia parciem gruntu o schematycznym rozkładzie proponowanym przez 

Lehmanna.  

Wykonano porównawczo obliczenia, w których płytę obudowy wykopu potraktowano, jako 

ustrój płytowy, zapewniający współpracę wszystkich elementów składowych. Obliczenia 

statyczne w przypadku schematu płytowego wykonano bazując na rozwiązaniach uzyskanych 

numeryczną metodą różnic skończonych (MRS). Timoshenko i Wojnowsky-Krieger (1962), 

Kączkowski (1968), Gołaś (1972), Buczkowski (2007). Metoda różnic skończonych stosowana 

jest od kilku dziesięcioleci i została wielokrotnie potwierdzona w geotechnice przez 

porównanie z wynikami analitycznymi, między innymi na podstawie badań terenowych lub 

podczas pomiarów na modelach.  

Na potrzeby rozprawy doktorskiej, do analizy zgromadzono z Polski 100 przypadków 

obciążeń parciem gruntu wykopów głębokości 6 m, z wieloletniej działalności Firmy Kopras.  

Największe obciążenie wynosiło Σ𝐸𝑖=190,69𝑘𝑁/𝑚, 𝑒𝑑1=50,26𝑘𝑁/𝑚2 (patrz punkt 5.2). 

Przeprowadzono poniższe obliczenia sprawdzające przy następujących danych:  

• Maksymalną rzedną 𝑒𝑎=63,56 𝑘𝑁/𝑚2, 𝑒2,4=36,96𝑘𝑁/𝑚2.  
• Maksymalny moment zginający (charakterystyczny) w dolnej płycie 𝑀𝑥,𝑘=99,58 𝑘𝑁𝑚.  
• Wartość obliczeniowa: 𝑀𝑥,𝑑=𝛾𝐹∙𝑀𝑥,𝑘=149,37 𝑘𝑁𝑚<𝑀𝑅=213,16 𝑘𝑁𝑚 (stal S355JR).  

 Wykonane obliczenia przy obciążeniu 𝑒𝑑1=50,26𝑘𝑁/𝑚2, i schematu płytowego, wykazały, 

że nośność płyt produkowanych przez Firmę Kopras z dużym zapasem przenosi maksymalne 

obciążenia, jakie w wieloletniej działalności firmy stwierdzano.  

Wnioski proponowane przez Doktoranta z analizy statyczno-wytrzymałościowej wskazują 

jasno kierunki praktyczne oraz mają wartości o zasadniczym znaczeniu aplikacyjno-

badawczym, bowiem:  

• uzasadniają zmianę konstrukcji płyt np. pocieniając profile w całości lub na niektórych 

odcinkach, co byłoby kłopotliwe i czasochłonne w produkcji płyt,  

• weryfikują obliczenia dotychczas produkowanych płyt rekomendując ich wzrost obciążenia 

(większej głębokości zabezpieczanych wykopów) albo zwiększenie długości produkowanych 

odcinków płyt szalunkowych. 

Przeprowadzona własna analiza weryfikująca dotychczasowy stan wiedzy stosowanej i 

nowe uaktualnione wnioski, moim zdaniem jest jednym z najistotniejszych merytorycznych i 

metodycznych osiągnięć rozprawy, wytyczającym kierunki modernizacji zabezpieczeń 

projektowania elementów obudowy do wykopów. Rozdział bardzo istotny w rozprawie, 

dobrze  zredagowany i napisany. 

 Rozdział 6. Badania statystyczne na potrzeby przyszłego projektowania części 

składowych i elementów obudowy do wykopów  

Rozdział 6, łączy się merytorycznie z poprzednim, tj. wnioskami częściowymi rozdziału 5. 

Doktorant, jako doświadczony profesjonalista, rozszerzył pole badawcze i sprawdził czy 

nośność produkowanych płyt została w praktyce kiedykolwiek przekroczona w praktyce. W 

tym celu przeanalizowano zbiór danych dotyczących naprężenia i ugięcia w płytach obudowy 
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w przypadku maksymalnego obciążenia parciem gruntu, jakie odnotowano w ponad 30-letniej 

działalności Firmy Kopras. 

Niewątpliwie na podstawie wyników sprawdzonej metody możliwym staje się bardziej 

precyzyjne zoptymalizowanie płyt ze względu na jej wytrzymałość oraz masę. Doktorant 

poszukiwał odpowiedzi na pytanie, czy otrzymane wyniki są reprezentatywne w odniesieniu 

praktyki z rozpoznania podłoża gruntowego Polski i czy będzie można płyty stosować do 

głębokości 6 m i z jakim prawdopodobieństwem pewność bezpiecznego zabezpieczenia 

wykopu.  

W tym celu na podstawie usystematyzowanych danych geotechnicznych zbieranych przez 

lata przez Firmę Kopras obliczono główne składowe: parcie gruntu każdej z warstw 

geotechnicznych, parcie średnie na dolną i górną płytę obudowy oraz wielkość i miejsce 

oddziaływania wypadkowej do głębokości 6 m. Zastosowano w obliczeniach tą samą 

odbudowę jak i na stanowisku poligonowym. Badania statystyczne głównych składowych 

(ang. principal component analysis, PCA) zostały przeprowadzone metodą analizy 

czynnikowej. Zbiór danych składający się z N=50 obserwacji, z których każda obejmuje K=4 

zmiennych (parcie na płytę górną (G), parcie na płytę dolną (D), wartość wypadkowej oraz 

lokalizacja wypadkowej), można interpretować, jako chmurę N punktów w przestrzeni K-

wymiarowej. W analizie łącznie wyjaśniono ponad 90% zmienności. 

Stwierdzono, że wartość wypadkowej jest silniej skorelowana z wartością parcia na płytę 

dolną, a lokalizacja wypadkowej jest silnie skorelowana z wartością parcia na płytę górną. 

Natomiast nie istnieje istotna statystycznie korelacja pomiędzy lokalizacją wypadkowej a 

wartością parcia na płytę dolną. Analiza statystyczna pozwoliła również na wydzielenie 

stanowisk badań o podobnych właściwościach.  

Podsumowując wyniki analizy badań statystycznej należy stwierdzić, że otrzymane przez 

Doktoranta korelacje o wysokiej istotności stanowią nowy, cenny materiał dla producenta do 

zastosowania w projektowaniu oryginalnych obudów wykopu. Na bazie wyników analiz 

przypadków rzeczywistych o wymaganej populacji potwierdzonych analizą statystyczną staje 

się dzisiaj możliwe wdrożenie w projektowaniu elementów obudów wykopu tj. rozpór, 

słupów, płyt o różnych długościach, czy konstrukcji skrzynkowych typu boks.  

Wnioski uzyskane z analizy statystycznej korelacji wartości wypadkowej z wartością 

parcia na płytę dolną, oraz lokalizacji wypadkowej z wartością parcia na płytę górną, należy 

uznać za poszerzające pole badawcze i ważne nie tylko jako praktyczne osiągnięcia 

Doktoranta.   

W rozdziale 7. Wnioski wynikające z przeprowadzonych badań i obliczeń, 

wyszczególniono 11 szczegółowych wniosków z analiz i obliczeń geotechnicznych oraz 

statyczno-wytrzymałościowych.  

Pierwsze trzy wnioski Doktoranta potwierdzają przyjętą hipotezę dysertacji, że 

„…rozkłady parcia gruntu proponowane przez Klennera, Terzaghiego, Lehmanna czy Pecka 

nie mogą być brane pod uwagę przy projektowaniu płyt obudowy składających się z trzech 

płyt, niestanowiących jednolitej całości na całej wysokości wykop”, pozostałe wnioski 

potwierdzają osiągnięcie celu pracy doktorskiej tj. „…weryfikacji doświadczalnej rozkładu i 

wielkości parcia gruntu działającego na ściany obudowy, weryfikacji odkształceń 

występujących w użytkowanych płytach, w rzeczywistych warunkach”. Wyniki pomiarów z 

eksperymentu przeprowadzonego w skali naturalnej, jak słusznie uzasadnia Doktorant, 

powinny stać się środkiem do celu praktycznego wdrożenia służącemu racjonalizacji  

konstrukcji. 
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4. Podsumowanie i ocena końcowa rozprawy 
Doktorant samodzielnie sformułował i udowodnił empirycznie oraz matematycznie przy 

pomocy kompleksowych metod polowych, laboratoryjnych i matematycznych sformułowaną 

tezę badawczą. 

Następnie uwzględnił własne rezultaty badań oraz bogate doświadczenie inżynierskie, 

podsumowując aplikacyjne wnioski wynikami analizy statystycznej. Wnioski Doktoranta i 

stwierdzone korelacje o wysokiej istotności stanowią nowy, cenny materiał dla producenta do 

wdrożenia w projektowaniu oryginalnych nowych rozwiązań obudów wykopu.  

Zagadnienie naukowe zostało rozwiązane w nowoczesny sposób na aktualnym poziomie 

wiedzy, z wykorzystaniem znajomości krajowej i międzynarodowej literatury profesjonalnej 

(cytowano 49 pozycji literatury krajowej i zagranicznej, w tym najistotniejsze i najnowsze 

pozycje, np.: [17, 27, 34] ). 

Przedstawione wyniki i ich analiza upoważniły Doktoranta do sformułowania 

oryginalnych wniosków badawczych, które uznaję za główne osiągnięcia wdrożeniowe 

Doktoranta oraz poszerzenie horyzontu obszaru naukowego.   

Do najważniejszych i najbardziej istotnych osiągnięć Doktoranta zaliczam uzyskane 

wyniki praktyczne i podsumowujące wnioski obejmujące:  

• organizację i budowę poligonu badawczego w skali rzeczywistej oraz wykonanie badań 

naukowo-wdrożeniowych w zaplanowanym zakresie analiz ścian obudowy wykopów, 

• określenia nowoczesnymi metodami badawczymi rzeczywistego rozkładu parcia gruntu 

działającego na płyty obudowy na podstawie pomiarów tensometrycznych, sondą 

hydrauliczną oraz ugięć,  

• zbadanie empirycznie, że największe naprężenia występują w dolnej (nożowej) części 

płyty oraz, że rozkład parcia zbliżony jest do hydrostatycznego, podobnego do 

otrzymanego z klasycznych obliczeń Coulomba, 

• wykazanie, że na podstawie schematu belkowego i ustroju płytowego można dopuścić do 

większego obciążenia płyt niż jest to przyjmowane dotychczas w praktyce na podstawie 

obliczeń belki, 

• ustalenie, że parcie gruntu wykazuje znaczące różnice w zależności od metody 

identyfikacji parametrów geotechnicznych do obliczeń tj. kąta tarcia wewnętrznego, 

stopnia zagęszczenia i ciężaru objętościowego gruntu, np.: największa wartość parcia 

gruntu dotyczy stosowania danych wg normy PN-81/B-03020, 

• wartości obciążenia naziomu mają wpływ na parcie jedynie w górnej części, jego istotny 

wpływ sięga na głębokość około 3 m, podczas gdy obliczeniowe obciążenie naziomu 

liczone wg PN-83/B-03010 wpływa na całą wysokości profilu. 

• w przypadku podłoża  uwarstwionego parcie gruntu na kontakcie dwóch warstw, w 

rzeczywistości ma jedną wartość, co wskazuje na potrzebę dopracowania metody 

kontaktowego obliczania parcia gruntu,  

• wnioski aplikacyjne dowiodły, że obecnie można wykorzystać w pełni rzeczywistą 

nośność wykonywanych płyt o dotychczasowej konstrukcji zwiększając ich rozpiętość. 

Wnioski uzyskane z analizy statystycznej korelacji wartości wypadkowej z wartością 

parcia na płytę dolną, oraz lokalizacji wypadkowej z wartością parcia na płytę górną, należy 

uznać za poszerzające pole badawcze o ważne nie tylko praktyczne osiągnięcia Doktoranta.   

Rozprawa stanowi moim zdaniem, oryginalne rozwiązanie interdyscyplinarnego 

zagadnienia naukowego, istotnego w praktycznych aspektach robót ziemnych. Autor wykazał 

umiejętności samodzielnego prowadzenia pracy naukowej w rozwiązywaniu zadań 

cząstkowych oraz ich syntetyzowania.   
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Na bazie wyników analiz przypadków rzeczywistych o wymaganej populacji 

potwierdzonych analizą statystyczną staje się możliwe wdrożenie wniosków Doktoranta w 

projektowaniu elementów obudów wykopu tj. rozpór, słupów, płyt o różnych długościach, 

czy konstrukcji skrzynkowych typu boks.  

Stąd, uważam, że zrealizowany przez Doktoranta szeroki program badań i analiz 

zawierający naukowe informacje do bezpośredniego aplikowania w praktyce geotechnicznej  

wnosi indywidualny wkład do dalszych zdefiniowanych analiz szczegółowych w dziedzinie 

nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i 

energetyka. 

Wnioskują o wyróżnienie dysertacji doktorskiej mgr inż. Marka Kopras pt.: 

„Weryfikacja metod projektowania i obliczeń konstrukcji płyt obudowy wykopów 

tymczasowych”, za jej oryginalne znaczące walory aplikacyjne wkraczające w polską 

geotechnikę, wsparte bogatym doświadczeniem inżynierskim Doktoranta, stanowiące cenny 

materiał dla producentów do wdrożenia w projektowaniu obudów wykopu. 
 

5. Wniosek 
Stwierdzam, że recenzowana rozprawa doktorska mgr inż. Marka Kopras pt.: „Weryfikacja 

metod projektowania i obliczeń konstrukcji płyt obudowy wykopów tymczasowych” napisana 

pod kierunkiem promotora prof. dr hab. inż. Wiesław Buczkowskiego, promotor 

pomocniczy dr inż. Anna Szymczak-Graczyk, spełnia wymogi Ustawy z dnia 14 marca 

2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie 

sztuki, (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.), i jest w dziedzinie nauk inżynieryjno-

technicznych, dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, nowym 

oryginalnym połączeniem zagadnień naukowych z wysokimi walorami praktycznymi 

geotechniki, podstawowymi w nowoczesnej rozbudowie infrastruktury podziemnej oraz 

fundamentowaniu głębokich budowli i urządzeń melioracyjnych. 

 

 

Wnioskuję o dopuszczenie rozprawy do publicznej obrony. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/prof. dr hab. inż. Maciej Kordian Kumor/ 

 

 
Bydgoszcz, 15 sierpnia 2021 roku. 
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