WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNA W KATOWICACH WYDZIAŁ
ARCHITEKTURY, BUDOWNICTWA I SZTUK STOSOWANYCH
KATEDRA BUDOWNICTWA

ZABEZPIECZENIA BUDYNKÓW NA
TERENACH GÓRNICZYCH
DEFORMACJE CIĄGŁE

WYKŁADOWCA
DR INŻ.KRZYSZTOF MICHALIK

WSZELKIE INFORMACJE STRONA INTERNETOWA WYKŁADOWCY :

www.wykladowca.biurokonstruktor.com.pl
KONTAKT:
wstmichalik@biurokonstruktor.com.pl
Tel. 32 623 50 18 Fax.32 625 06 23 telkom.602 32 61 61
INFORMACJE DODATKOWE:
www.rzeczoznawca.biurokonstruktor.com.pl
www.biurokonstruktor.com.pl

Zakres prezentacji:
Niniejsza prezentacja poświęcona jest
zachowaniu się obiektów budowlanych
podlegających wpływom górniczych deformacji
ciągłych podłoża. Zwrócono w niej przede
wszystkim uwagę na czynniki wpływające na
deformację, wpływ deformacji ciągłej na obiekty
w tym oddziaływanie poszczególnych
parametrów deformacji na konstrukcje. Zawarto
w niej również informację na temat pomiarów
oraz wyznaczania wskaźników deformacji
ciągłej, a także uszkodzeń spowodowanych jej
działalnością.

Cel prezentacji:
Celem prezentacji jest przekazanie
wiedzy dotyczącej deformacji ciągłych
spowodowanych eksploatacją górniczą
braci studenckiej, a także podzieleniu się
spostrzeżeniami na ten temat.

Podstawy prawne:


















Normy i dokumenty powołane:
-PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.
-PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne i technologiczne.
podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe.
-PN/B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
-PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.
-PN/B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żlbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
Instrukcja ITB nr 341 Projektowanie i wykonywanie murowanych ścian szczelinowych.
ITB Warszawa 1996
Instrukcja ITB nr 364 Wymagania techniczne dla obiektów budowlanych wznoszonych na
terenach górniczych. ITB Warszawa 2000
Instrukcja ITB nr 391 Projektowanie budynków podlegających wpływom wstrząsów
górniczych. ITB Warszawa 2003
Instrukcja ITB nr 416 Projektowanie budynków na terenach górniczych.
ITB Warszawa 2006









Prawo budowlane Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.(Dz.U. nr
106 z 2000r., poz 1126)
oraz ustawa z dnia 27 marca 2003r. o zmianie ustawy
Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw
(Dz.U. nr 80 z 2003r. poz. 718)
Prawo geologiczne Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. (Dz.U.
nr 110 z 2001r., poz. 1190)
i górnicze
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia
2002r. W sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. nr
75 z 2002r., poz. 690
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. O planowaniu
przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. nr 80 z 2003r., poz. 717)

1.Deformacja ciągła - definicja
Deformacja ciągła – w rozumieniu nauk z
dziedziny górnictwa jest to
zniekształcenie górotworu lub jego
przypowierzchniowej warstwy (terenu). Zniekształcenia
spowodowane wpływami eksploatacji górniczej (niecka
obniżeniowa) określane wartościami tzw. wskaźników
deformacji, z których najczęściej stosowane w
praktyce inżynierskiej to: obniżenie w – jako rodzaj
przemieszczenia pionowego, nachylenie T, krzywizna
K i jej promień R, przemieszczenie poziome u,
odkształcenie poziome ε. Deformacje ciągłe występują
w formie nierównomiernych obniżeń terenu (tzw.
niecek górniczych)[1]. Niecka górnicza swoim
zasięgiem obejmuje przeważnie większą powierzchnie
aniżeli wyeksploatowane pole pokładu.

1.Deformacja ciągła - definicja
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Rys. 1 Rodzaje wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnie [3]
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2. Niecka górnicza w przestrzennym
układzie odkształceń
Rozpatrując zagadnienie w przestrzeni,
można stwierdzić, że punkty niecki
górniczej doznają przemieszczeń
poziomych i pionowych, czyli dowolnie
wybrany punkt P na powierzchni
przechodzi w położenie P’ (rys. 2)
Względem układu współrzędnych x, y, z
wektor przemieszczenia PP’ w
najogólniejszym przypadku można opisać
za pomocą składowych u, v, w. Ponieważ
przemieszczenia te są ponadto funkcją
czasu t, więc[2]:

Rys. 2. Składowe przemieszczeń dowolnego punktu P powierzchni [3]

Znając funkcje można obliczyć w poszczególnych
kierunkach wskaźniki deformacji niecki górniczej oraz
wyznaczyć ich ekstremalne wartości. W ogólnym przypadku
przestrzennego stanu deformacji powierzchni są to[3]:
- nachylenie Tzx , Tzy
- krzywizny pionowe K Kzx , Kzy
- odkształcenie poziome Ԑzx , Ԑzy
- odkształcenia kątowe ɣxy , ɣyx

3.Niecka górnicza w płaskim
układzie odkształceń

Rys. 3. Ustalona niecka górnicza w płaskim stanie odkształcenia [3]

3. Niecka górnicza w płaskim
układzie odkształceń
Wartość r nazywa się zasięgiem wpływów głównych, który zależy od
głębokości pokładu H oraz właściwości skał zalegających nad pokładem
opisywanych wartością kąta zasięgu wpływów głównych β
Maksymalne obniżenie wmax niecki górniczej , jakie może wystąpić po wybraniu
dowolnie dużego pokładu wynosi wmax = ag
gdzie:
g – grubość wybieranej warstwy pokładu
a – współczynnik eksploatacyjny, zależny od sposobu ochrony stropu
wybieranego pokładu,
Gdy szerokość d wybranego pokładu (rys. 3) jest odpowiednio mała, na
powierzchni tworzy się niecka niepełna, której największe obniżenia są mniejsze
od wartości wmax. W miarę powiększania się szerokości d powstają warunki do
wykształcenia się niecki pełnej, w której co najmniej jeden z jej punktów osiąga
obniżenie wmax [3].

Wykresy wskaźników pełnej niecki górniczej w
płaskim stanie odkształcenia, otrzymane na
podstawie teorii Budryka-Knothego, przedstawiono
na rys. 4.Wykresy te odpowiadają
wyidealizowanemu obrazowi rozkładu
przemieszczeń i odkształceń ustalonej niecki
górniczej nad poziomo zalegającym pokładem[3].
Pomiary wykazują że profil niecki górniczej nie
jest symetryczny względem krawędzi eksploatacji.
Punkt przegięcia profilu niecki rys. 4a jest
przesunięty w stosunku do granicy eksploatacji w
kierunku wyeksploatowanej przestrzeni o wartość p
= 0,10÷0,15H [5].

Rys. 4. Teoretyczne rozkłady wskaźników deformacji ustalonej niecki górniczej według teorii Budryka-Knothego
(1 – pokład węgla, 2 – front eksploatacji górniczej, 3 – wyrobisko) [3]

4.1.Warunki geologiczno-górnicze
wpływające na deformacje powierzchni –
czynniki główne

Wartość wskaźników deformacji niecki uzależnione są od warunków
geologiczno-górniczych, w tym w szczególności:
- grubość wybieranej warstwy pokładu g
- głębokość zalegania pokładu H
- sposobu ochrony stropu wybieranego pokładu, od którego zależy
współczynnik osiadania a,
- rodzaju nadkładu, od którego zależy kąt zasięgu wpływów głównych β.
Wartość współczynnika osiadania a, określającego największe obniżenie
powierzchni w nieckach pełnych od wybrania pokładu o grubości g= 1 m, w
zależności od sposobu ochrony stropu, czyli wypełnienia wybranej przestrzeni,
jest wartością tablicową.
Kąt zasięgu wpływów głównych β jest wielkością charakteryzującą w teorii
Budryka-Knothego właściwości fizyko-mechaniczne ośrodka skalnego, w którym
następuje proces deformacji . W odróżnieniu od niecki ustalonej,
przemieszczający się wraz z postępem robót górniczych profil obniżenia
powierzchni terenu nazywany jest niecką dynamiczną, która charakteryzuje się
mniejszymi (tzw. nieustalonymi) wartościami wskaźników deformacji. Wzajemne
relacje między wartościami wskaźników niecki statycznej a dynamicznej zależą
przede wszystkim od prędkości postępu robót [3].

Rys. 5. Wartości współczynnika eksploatacyjnego a [3]

4.2.Warunki geologiczno-górnicze wpływające na
deformacje powierzchni – czynniki dodatkowe





Maksymalne obniżenie powierzchni następuje
dopiero po upływie określonego czasu od przejścia
frontu eksploatacji górniczej. Czas ten zależy od :
głębokości eksploatacji,
prędkości (postępu) frontu eksploatacyjnego
właściwości górotworu
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Postęp frontu eksploatacyjnego :
Pierwsze wpływy na powierzchni pojawiają
się po wybraniu pola eksploatacyjnego o
szerokości około 0,20 H do 0,25 H. W
przebiegu obniżeń dowolnego punktu w rejonie
eksploatacji można wyróżnić cztery
następujące fazy:
Retardycji (opóźnienia)
Początkową
Intensywną
Końcową (gaszenie)

4.2.Warunki geologiczno-górnicze wpływające na
deformacje powierzchni – czynniki dodatkowe
Prędkość postępu robót
Kształt krzywej obniżeń, a tym samym wartość
wskaźników deformacji niecki, zależne są także od prędkości
postępu robót górniczych. Zwiększenie szybkości postępu
robót powoduje zmniejszenie maksymalnych wartości
wskaźników deformacji terenu. Prędkość ta jednak nie
powinna być za duża, gdyż nadmierne jej zwiększenie może
powodować załamanie górotworu i lokalne zwiększenie
rzeczywistych deformacji. Zwiększenie postępu robót
powoduje także zwiększenie szybkości narastania deformacji,
co przy dużych postępach robót może być bardzo
niekorzystnym czynnikiem dla obiektów[5]. Zagadnienie
związane z doborem odpowiedniej prędkości postępu robót
jest bardzo złożone i wymaga dalszych – obserwacji i
doświadczeń.

4.2.Warunki geologiczno-górnicze wpływające na
deformacje powierzchni – czynniki dodatkowe
Właściwości górotworu:
Przebieg obniżeń punktu w czasie zależy
od właściwości górotworu, co ilustruje rysunek
nr.6, na którym przedstawiono dwa rzeczywiste
wykresy obniżeń – gdy nakład budują skały o
właściwościach plastycznych, na przykład
iłołupki (krzywa a), proces obniżeń przebiega
znacznie szybciej aniżeli w górotworze
zbudowanym ze zwięzłych piaskowców
(krzywa b)[3].

Rys. 6. Przebieg obniżenia punktów powierzchni w czasie
(a - iłołupki, b - piaskowce) [3]

5. Wyznaczanie wskaźników
deformacji niecki






Prace nad wyznaczaniem wskaźników niecki
górniczej prowadzone są na podstawie:
teorii opartych na zależnościach geometrycznych
wybranego złoża i powstających deformacji (teorie
Budryka-Knothego, Kochmańskiego)
teorii, w których górotwór jest przyjmowany jako
ośrodek stochastyczny (teoria Litwiszyna)
teorii w której dla górotworu przyjmuje się założenia
sprężystości materiału (teoria Sałustowicza)
metody opartej na wzorach empirycznych (teoria
Kowalczyka)

5.1. Teoria Budryka-Knothego
Najszersze zastosowanie w krajowej praktyce
prognozowania deformacji znalazła teoria BudrykaKnothego, oparta na zależnościach
geometrycznych wybranego złoża i powstających
deformacji powierzchni. Podstawowym jej
założeniem jest przyjęcie funkcji wpływów jako
normalnego (gaussowskiego) rozkładu pionowych
przemieszczeń górotworu , spowodowanych
eksploatacją górniczą. W konsekwencji, w płaskim
stanie odkształceń uzyskujemy wzory na wskaźniki
deformacji [3]:

Rys. 7. Wzory na wskaźniki deformacji [3]

Dla kierunku odchylonego od kierunku x o kąt alfa
wartości odkształceń terenu wynoszą:
- odkształcenie poziome: Ԑα = Ԑcos2α
- nachylenie: Tα = Tcosα
- krzywizny pionowe: Kα = Kcos2α

Rys. 8. Odchylenie osi podłużnej o kąt α względem linii spadku zbocza górniczej niecki obniżeń [3]

6.Pomiary deformacji niecki
górniczej
Wskaźniki niecki górniczej określa się na podstawie
pomiarów wykonanych tradycyjnie metodami geodezyjnymi lub za pomocą
nowoczesnego systemu GPS. W obydwu przypadkach, na podstawie
pomiarów wysokościowych założonych terenowych punktów pomiarowych
oraz zmian odległości pomiędzy tymi punktami można określić wskaźniki
niecki górniczej dla kolejnych cykli pomiarowych.
Z reguły punkty
pomiarowe sytuuje się wzdłuż linii, dla której określa się wskaźniki opisujące
zaistniałe deformacje. Jeżeli na linii x znajduję się n punktów usytuowanych
we wzajemnej odległości l to w wyniku pomiarów otrzymuje się zmiany
wysokości punktów i odległości odcinków linii pomiarowej.
Wyznaczanie nachylenia T oraz odkształceń poziomych ε
polega na pomiarze zmiany położenia dwóch punktów, a dla K - trzech
punktów względem siebie. Obliczone w ten sposób wartości wskaźników
należy traktować jako przeciętne. Krzywiznę K można także wyznaczyć dla
odcinka linii pomiarowej składającej się z więcej niż trzech pomiarów o
różnych odległościach między nimi. Stosuje się wtedy aproksymację, na
przykład metodą najmniejszych kwadratów [3].

7. Wpływ deformacji ciągłej na
obiekty
W wyniku deformacji terenu, spowodowanej górniczą niecką
obniżeń, w dowolnej chwili obiekt z początkowego położenia 1-2-3-4
(rys. 9a) przemieszcza się do położenia
1’-2’-3’-4’ (rys. 9b). W
procesie tym, przy traktowaniu obiektu jako sztywnej bryły,
następuje pionowe obniżenie (w) i poziome przesunięcie (u) środka
geometrycznego S oraz jego obrót, określony wychyleniem od pionu
(T). Wystąpić może także dodatkowe osiadanie (s), wynikające z
poziomego rozluźnienia gruntu i powodujące że obiekt przyjmuje
położenie
1’’-2’’-3’’-4’’. W położeniu tym wyróżnić można w
ogólności dwa stany oddziaływań związane z: wypukłym
(rozluźnienie podłoża > ε, krzywizna wypukła R>0) – rysunek 9c lub
wklęsłym (zagęszczenie podłoża ε <0, krzywizna wklęsła R<0) –
rysunek 9d obrzeżem niecki. Po przejściu niecki, w stanie
końcowym obiekt przyjmuje położenie 1’’’-2’’’-3’’’-4’’’, ulegając w
stosunku do stanu wyjściowego tylko obniżeniu o wartości wb,max
(rys. 9e)

Rys. 9. Przemieszczenie obiektu na niecce górniczej a – stan wyjściowy, b – przemieszczenie,
w, u, c – wypukłe obrzeże niecki, d – wklęsłe obrzeże niecki, e – stań końcowy

7. Wpływ deformacji ciągłej na
obiekty
Przesuwając myślowo obiekt na
niecce, można oprócz stanu wyjściowego
I, wyróżnić cztery charakterystyczne jego
położenia, odpowiadające oddziaływaniu
ekstremalnych wartości odkształceń
podłoża (Ԑekst, Rekst) – położenia II i IV,
maksymalnego nachylenia terenu (Tmax)położenie III oraz końcowemu obniżeniu
terenu w –położenie V(rys.10)

Rys. 10. Charakterystyczne położenie obiektu na niecce [3]

7. Wpływ deformacji ciągłej na
obiekty




Natomiast możliwe usytuowanie obiektu w
planie względem krawędzie eksploatacji przedstawia rys.
11
W tym zakresie można wyróżnić oddziaływanie:
niecki ustalonej 1 i 2, powodujące trwałe oddziaływanie
deformacji na obiekt
niecki nieustalonej 3 i 4, powodujące czasowe
oddziaływanie deformacji, odpowiadające pełnemu
przejściu niecki pod obiektem.
W przypadku 1 i 2 może następować
sumowanie się wpływów eksploatacji wielokrotnych,
prowadzonych w zbliżonym polu wybierania kopaliny.
Można w tym przypadku uwzględnić relaksację naprężeń
konstrukcji obiektu od kolejnych eksploatacji. W
przypadku 3 i 4 istotna natomiast może być prędkość
postępu frontu robót górniczych na wytężenie konstrukcji
obiektu [3]

Rys. 11. Możliwe usytuowanie obiektu względem krawędzi eksploatacji [3]

7.1.1. Oddziaływanie
parametrów deformacji na
konstrukcje - w

Końcowe, równomierne obniżenie terenu
wmax nie ma wpływu na konstrukcję obiektu, natomiast
może mieć znaczenie na jego użytkowanie w przypadku
zmiany stosunków wodnych w podłożu. Prognozowane
zmiany stosunków wodnych w podłożu należy
uwzględnić już na etapie wstępnych prac projektowych.
Obniżenie należy mieć także na uwadze przy
projektowaniu doprowadzania do obiektu wszelkiego
rodzaju przewodów instalacyjnych, zwłaszcza
bezciśnieniowych przewodów kanalizacyjnych w celu
zachowania wymaganych spadków sieci na każdym
etapie eksploatacji górniczej. W wyniku obniżeń obiektu
może bowiem dojść do zmiany pierwotnych spadków, a
nawet ich odwrócenia.

Foto. 1. Zalanie niecki górniczej na skutek obniżenia się poziomu terenu (Bieruń)[6]

7.1.1. Oddziaływanie parametrów
deformacji na konstrukcje - w
Nierównomierne obniżenie terenu wmax w
obrębie rzutu poziomego obiektu stanowi ważny
parametr dla obiektów powierzchniowych,
szczególnie niewystarczająco usztywnionych na
działanie deformacji pionowych terenu, które
wywołując skręcanie konstrukcji, powodują w
konsekwencji znaczne jej odkształcenie. Obrazuje to
rysunek przedstawiający rzut obiektu zwartego 1-23-4 i powierzchniowego 1’-2’-3’-4’. W przypadku
pierwszym różnice obniżeń narożnych punktów są
stosunkowo nieduże, natomiast znacznie większe
są w przypadku drugim.

Rys. 12. Nierównomierne obniżenie terenu w obiekcie zwartym (1-2-3-4) i powierzchniowym (1’-2’-3’-4’)

7.1.2. Oddziaływanie parametrów
deformacji na konstrukcje - u
Przemieszczenie poziome u praktycznie nie
ma wpływu na wolno stojące, zwarte obiekty. Wymagane
jest jego uwzględnienie w obiektach połączonych
urządzeniami technologicznymi, gdy wzajemne ruchy
tych obiektów w poziomie mają istotne znaczenie w
zastosowanych rozwiązaniach konstrukcyjnych. Sytuacja
taka występuje na przykład w obiektach połączonych
taśmociągami lub w rurociągach. W pierwszym
przypadku prognozowanie różnic przemieszczeń Δu
należy uwzględnić w konstrukcji oparcia taśmociągu, a w
drugim w ukształtowaniu wydłużonego kielicha o
minimalnej długości dmin, zapewniającego szczelność
połączenia rur na każdym etapie ujawniania się
deformacji niecki. Przemieszczenia poziome odgrywają
ważną rolę w konstruowaniu podpór przęseł mostowych.

Rys. 13. Wpływ przemieszczeń u na obiekty połączone taśmociągiem [3]

Rys. 14. Wpływ przemieszczeń kielicha [3]

7.1.3. Oddziaływanie
parametrów deformacji na
konstrukcje - T
Nachylenie terenu ma szczególnie istotne
znaczenie dla budowli wysokich o stosunkowo małych
rzutach poziomych. Oprócz tego wpływ nachylenia
wymaga często uwzględnienia w przypadkach, gdy na
konstrukcję oddziałują znaczne siły skupione. Jeżeli
przed wychyleniem obiektu pierwotny odpór gruntu σ był
równomierny , to na skutek wychylenia następuje
redystrybucja odporu gruntu, który przybiera kształt
trapezu o krawędziowych wartościach. Gdy naprężenia
σ osiągną wartość odpowiadającą nośności podłoża
następuje uplastycznienie gruntu, co powoduje
dodatkowe odkształcenia w podłożu , a w konsekwencji
dalsze wychylenie obiektu. Aspekt użytkowy jest
szczególnie istotny w przypadku zaistnienia stałego
wychylenia obiektu, mającego niekorzystne
oddziaływanie na użytkowników, jak również na
wszelkiego rodzaju urządzenia mechaniczne.

7.1.4. Oddziaływanie parametrów
deformacji na konstrukcje - ε
Poziome odkształcenie ε oddziałuje
niekorzystnie na fundamenty wszystkich obiektów
zlokalizowanych w obszarze ujawniania się wpływów
górniczych.
Generalnie obiekty można konstruować na działanie
ruchów poziomych na zasadzie sztywności, gdy
fundamenty przejmują siły od tych ruchów lub na
zasadzie podatności, gdy fundamenty mają możliwość
przemieszczania się za deformującym podłożem,
powodując jednocześnie przemieszczenia innych
elementów konstrukcji.
Odkształcenie ε>0, powodujące rozluźnienie
gruntu, wywołuje w fundamentach i dolnych partiach
obiektów siły rozciągające. Natomiast odkształcenie ε<0,
związane z zagęszczeniem podłoża, powodują
dodatkowe napory na pionowe ściany zagłębione w
gruncie.

7.1.5. Oddziaływanie parametrów
deformacji na konstrukcje - K
Krzywizna terenu K powoduje powstanie
dodatkowych sił wewnętrznych praktycznie na całej
konstrukcji. W obiektach sztywnych, niedostosowujących
się do pionowych deformacji terenu, są to zwykle
znaczące siły. W obiektach odkształcalnych krzywizna
powoduje natomiast znaczniejsze odkształcenia
konstrukcji, przy stosunkowo mniejszych siłach.
W dowolnym położeniu obiektu na niecce, na
konstrukcję oddziałuje kombinacja wszystkich sił
opisanych parametrów deformacji. Wytężenie konstrukcji
obiektu zależy jednak przede wszystkim od poziomego
odkształcenia (ε) oraz promienia krzywizny terenu (R),
zaś siły wewnętrzne przejmowane przez jego
poszczególne elementy do schematu konstrukcyjnego.

7.2. Uszkodzenia budynków
spowodowane ciągłą deformacją podłoża
W efekcie równoczesnych oddziaływań
poziomych odkształceń ε i krzywizny terenu (K=
1/R), występujących na niecce, ściany budynku
usytuowane prostopadle do eksploatacji
górniczej podlegają zginaniu i oddziaływaniu
poziomych sił normalnych.
W ścianach tych
powstają naprężenia normalne i styczne, których
rozkład na wysokości jest zależny od wymiarów
geometrycznych bryły budynku oraz
wzajemnych relacji między siłami wewnętrznymi
spowodowanymi parametrami deformacji niecki.

7.2.1. Wypukła część niecki
W przypadku położenia budynku na wypukłej
części niecki, konstrukcja podlega wygięciu do
strzałki a, wynikającej z promienia krzywizny
budynku R. W ogólności, w górnych partiach ścian
mogą wystąpić normalne naprężenia rozciągające,
a w ich następstwie powstają wtedy pionowe rysy
(1). Natomiast w dolnych partiach budynku mogą się
pojawić pionowe rysy (2) powodowane poziomymi
rozluźniającymi ruchami terenu, które w
fundamencie wywołują siły rozciągające.
W ścianach, na skutek naprężeń głównych mogą
powstać ukośne rysy (3) o przebiegu wznoszącym
się od środka budynku ku jego krawędziom.

Rys. 15. Schemat deformacji i uszkodzeń ściany na wypukłej części niecki [3]

7.2.2. Wklęsła część niecki
W przypadku położenia budynku na wklęsłej części niecki
układ rys ukośnych ma przebieg wznoszący się ku środkowi.
Krzywizna terenu ma wtedy zazwyczaj mniejszy wpływ na ogólną
deformacje budynku i jego odkształcenie postaciowe. Ściany
podlegające oddziaływaniu wklęsłego obrzeża niecki pracuje
bowiem w korzystniejszych warunkach aniżeli przy występowaniu
oddziaływań niecki wypukłej, gdyż w jej konstrukcji dominujące są
normalne naprężenia ściskające. W budynkach o sztywnym
schemacie konstrukcyjnym możliwy efekt poziomych odkształceń
terenu górniczego ε<0, zwiększających istniejące parcie na
zewnętrzne ściany .
W przypadku tych występuje głównie
uszkodzenia ścian piwnicznych w postaci ścięcia poziomego (1) w
ścianach usytuowanych prostopadle do kierunku deformacji terenu
lub ścięcia w rejonie otworów okiennych (2) w ścianach
równoległych do tego kierunku. Mogą nastąpić także
przemieszczenia części fundamentowych do wewnątrz budynku (3)

Rys. 16. Schemat deformacji i uszkodzeń ściany na wklęsłej części niecki [3]

Foto. 2. Oddziaływanie wklęsłej części niecki na budynek

Foto. 3. Deformacja nawierzchni chodnika

Foto. 4. Uszkodzenie budynku w kształcie „krzyża św. Andrzeja”

Foto. 5. Uszkodzenie ścian klatki schodowej

Foto. 6. Uszkodzenie przewodu kominowego

Podsumowanie:
Deformacje ciągłe gruntu powodują powstawanie w
budynkach i urządzeniach sił wewnętrznych mających
niekorzystny wpływ na ich konstrukcje. Szczególnie
niebezpiecznym oddziaływaniem są obciążenia
rozciągające powstające w konstrukcji podczas jej
przejścia przez nieckę wklęsłą. Oprócz bezpośrednich
skutków oddziałujących na budynek i urządzenia
znajdujące się na niecce górniczej w formie obciążeń,
na konstrukcję mogą działać również inne ze szkód
górniczych takie jak wstrząsy górnicze występujące
podczas osiadania niecki czy też zmiany stosunków
wodnych na powierzchni terenu powodujących
zalewisko.

Wnioski:







Budynki i urządzenia znajdujące się na obszarze
oddziaływania deformacji ciągłych powinny być
projektowane i wykonane w taki sposób, aby działające
na nie oddziaływania górnicze, nie prowadziły do:
zniszczenia całości lub części obiektu,
przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej
wielkości
uszkodzenia części obiektów, połączeń lub
zainstalowanego wyposażenia w wyniku znacznych
przemieszczeń elementów konstrukcji.
zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu
nieproporcjonalnym do jego przyczyn.
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