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Streszczenia

VOLODYMYR I. BONDARENKO, OLEXANDR M. KUZMENKO, 
ROMAN O. DYCHKOVSKIY, IRYNA A. KOVALEVSKA 

Historia powstania Wydzia u Sztuki Górniczej w Wy szej Technicznej Szkole Górniczej 
w Jekaterynos awiu (1900 1918) • Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria • z. 3/2, 2005 
W artykule przedstawiono proces powstawania Wydzia u Górniczego, jednego z najwa niejszych 
Wydzia ów Narodowego Uniwersytetu Górniczego w Dniepropietrowsku (dawniej Jekateryno-
s aw) na tle sytuacji górnictwa ukrai skiego na pocz tku XX wieku. Zaprezentowano g ówne kie-
runki dzia alno ci naukowej Wydzia u oraz najwa niejsze osi gni cia badawcze. 
S owa kluczowe: Ukraina, górnictwo, szkolnictwo wy sze

JAROSLAV DVO Á EK

Ekonomiczne aspekty likwidacji podziemnych kopal  w gla kamiennego • Kwartalnik Górnictwo 
i Geoin ynieria • z. 3/2, 2005 
Artyku  przedstawia ekonomiczne aspekty zagospodarowania podziemnych kopal  w gla kamien-
nego w ostatniej fazie ich dzia alno ci w warunkach Okr gu Ostrawa-Karvina. Zaprezentowano al-
ternatywne z ekonomicznego punktu widzenia sposoby zagospodarowania zamykanych kopal .
S owa kluczowe: górnictwo, zamykanie kopal , zagospodarowanie kopal

SILVIE HEVIÁNKOVÁ, JI Í VIDLÁ , TOMISLAV ŠPALDON 

Próby odsiarczania wód kopalnianych • Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria • z. 3/2, 2005 
Celem bada  by a weryfikacja metody odsiarczania wyodr bnionych wód kopalnianych o wysokiej 
i granicznej koncentracji siarki, opracowanej na Uniwersytecie w Ostrawie. Próbki wody u yte do 
testów pochodzi y z rejonów Smolnik i Zlate Hory. 
S owa kluczowe: wody kopalniane, odsiarczanie 

JACEK JAROSZ 

Szacowanie zasi gu strefy sp ka  ska  wokó  wyrobisk korytarzowych przy wykorzystaniu 
metody sejsmiki górniczej • Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria • z. 3/2, 2005 
Eksploatacja górnicza narusza naturalny rozk ad napr e  w górotworze, powoduj c pojawienie si
strefy sp ka  wokó  wyrobisk, co stanowi du e zagro enie dla ludzi pracuj cych pod ziemi . W ar-
tykule przedstawiono nowy sposób wykorzystania metody sejsmicznej do oceny zasi gu tej strefy 
w kopalniach w gla kamiennego. Metoda ta wykorzystuje analiz  parametrów interferencyjnych 
fal Love’a, które wzbudzane s  mechanicznie w stropie wyrobisk. Przedstawiono techniczne aspek-
ty tej analizy. 
S owa kluczowe: wyrobisko górnicze, strefa sp ka , metoda sejsmiczna, fale Love’a 

HENRYK KLETA, FRANCISZEK PLEWA, GRZEGORZ STROZIK 

Zastosowanie stabilizuj cych mieszanin wysokozag szczonych do likwidacji zatopionych szy-
bów • Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria • z. 3/2, 2005 
W artykule przedstawiono wyniki bada  nad zastosowaniem mieszanin wysokozag szczonych do 
likwidacji nieczynnego szybu. Rozpatrywano dwa rodzaje sk adów masowych mieszaniny pod-
sadzkowej, a mianowicie mieszanin u lowo-popio owo-wodn , w której zawarto  cementu wy-
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nosi a 30%, oraz mieszanin  o zawarto ci cementu równej 15%. W przypadku likwidacji nieczyn-
nego szybu cz ciowo wype nionego wod  materia  zasypowy lub mieszanina materia ów powinny 
wykazywa  zdolno  do zestalania w o rodku wodnym, a po zestaleniu posiada  odporno  na 
rozmakanie lub wtórne up ynnienie. Zestalony materia  zasypowy powinien ponadto by  stateczny 
równie  w warunkach obci e  kolejnymi porcjami materia u zasypowego wprowadzanego do likwi-
dowanego szybu. Z przeprowadzonych bada  laboratoryjnych wynika, e parametry wytrzyma o cio-
we i odkszta ceniowe zale  nie tylko od sk adu mieszaniny, ale równie  od sposobu transportu 
(transport w wodzie stoj cej) oraz rodowiska sezonowania rodowisko wodne lub powietrzno-
suche. Wykonane obliczenia numeryczne stateczno ci szybowego korka oporowego, przeprowadzone 
dla narastaj cej wytrzyma o ci materia u podsadzki i zwi kszaj cych si  obci e  korka od narastaj -
cej kolumny podsadzkowej w szybie, pozwalaj  okre la  wymagania wytrzyma o ciowe i technologi
wykonania podsadzki zestalaj cej w likwidowanym szybie. 
S owa kluczowe: szyb górniczy, likwidacja, mieszanina wysokozag szczona, wymagania wytrzyma-
o ciowe, podsadzka 

LEON KURCZABI SKI, ROMAN ÓJ 

Nowoczesne technologie produkcji energii cieplnej szans  dla w gla kamiennego • Kwartalnik 
Górnictwo i Geoin ynieria • z. 3/2, 2005 
Katowicki Holding W glowy jest producentem wysokiej jako ci w gla koksowego. Od szeregu lat 
KHW wspó pracuje z producentami nowoczesnych kot ów w glowych, dla których wytwarzany 
jest w giel o odpowiedniej granulacji. W niniejszym artykule przedstawiono opis nowoczesnych 
technologii ciep owniczych bazuj cych na w glu kamiennym i przeznaczonych dla rednich i ma-
ych odbiorców. Technologie te uwzgl dniaj  obowi zuj ce normy emisji i s  ta sze od stosowa-

nych obecnie. Artyku  opisuje kierunki dzia a  podejmowanych przez Holding w ramach promocji 
technologii efektywnego i ekologicznie czystego spalania w gla oraz mo liwo ci utrzymania jego 
pozycji na rynku przy rosn cych cenach innych no ników energii. 
S owa kluczowe: w giel koksowy, kot y w glowe, czyste spalanie, ród o energii 

TADEUSZ MAJCHERCZYK, PIOTR MA KOWSKI 

Obudowa wyrobisk korytarzowych  mo liwo ci dalszego rozwoju • Kwartalnik Górnictwo i Geo-
in ynieria • z. 3/2, 2005 
W artykule dokonano przegl du schematów obudowy wyrobisk korytarzowych stosowanych w pol-
skich kopalniach w gla kamiennego. Uwzgl dniaj c tendencje w zakresie ograniczania kosztów 
wykonywania wyrobisk, przedstawiono nowe kierunki w rozwoju obudowy, zw aszcza w zakresie 
jej rozrzedzania i wzmacniania. Artyku  ko cz  zebrane przez autorów wnioski oraz do wiadczenia
z kontroli wspó pracy obudowy z górotworem. 
S owa kluczowe: wyrobisko korytarzowe, obudowa, projektowanie, rozrzedzanie obudowy, wzmac-
nianie obudowy 

KRZYSZTOF OLSZÓWKA, FILIP ORZECHOWSKI 

Symulacja post pu i harmonogramowanie w oparciu o modele geologiczne i jako ciowe jako 
metoda planowania eksploatacji we wspó czesnym górnictwie • Kwartalnik Górnictwo i Geoin-
ynieria • z. 3/2, 2005 

Artyku  niniejszy jest efektem prac Przedsi biorstwa Robót Geologiczno-Wiertniczych Sp. z.o.o. 
w Sosnowcu oraz Kopalni W gla Brunatnego „Turów” w Bogatyni nad wdra aniem i stosowaniem 
systemu informatycznego wspomagaj cego gospodark  z o a. W artykule przedstawiono nowocze-
sne techniki planowania i projektowania eksploatacji górniczej w oparciu o cyfrowy model z o a. 
Scharakteryzowano programy komputerowe Mine2-4D i CADSMine przeznaczone do projektowa-
nia i harmonogramowania, a bazuj ce na trójwymiarowych i osadzonych w przestrzeni rzeczywi-
stej modelach strukturalnych kopalni. Opisano funkcjonalno  tych narz dzi na tle przyk adów. 
S owa kluczowe: informatyka, bazy danych, eksploatacja, modelowanie, geologia, harmonogramowa-
nie, planowanie 
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GENNADIY G. PIVNIAK 

Narodowy Uniwersytet Górniczy  najstarsza górnicza wy sza uczelnia na Ukrainie • Kwartal-
nik Górnictwo i Geoin ynieria • z. 3/2, 2005 
W artykule scharakteryzowano okres powstawania oraz g ówne etapy rozwoju Narodowego Uniwersy-
tetu Górniczego w Dniepropietrowsku. Przedstawiono kadr  nauczycielsk  oraz organizacje studenckie 
dzia aj ce w murach Uniwersytetu. Opisane zosta y tak e g ówne kierunki nauczania oraz podstawowe 
kierunki prac badawczych realizowanych na Uniwersytecie. W podsumowaniu nakre lono przedsi wzi -
cia perspektywiczne maj ce na celu dalszy rozwój uczelni. 
S owa kluczowe: Ukraina, górnictwo, edukacja 

ROBERT RANOSZ, MICHA  KOPACZ 

Ceny surowców energetycznych w aspekcie okre lania wzajemnych powi za  i relacji • Kwar-
talnik Górnictwo i Geoin ynieria • z. 3/2, 2005 
Rynki surowcowe odgrywa y i odgrywaj  fundamentaln  rol  w kszta towaniu wiatowych relacji 
gospodarczych. Ma to szczególnie istotne znaczenie, je eli spojrzymy na badane zagadnienie po-
przez pryzmat gospodarki energetycznej i globalnego bezpiecze stwa energetycznego. O ile tutaj 
dysponujemy gruntown  analiz  sytuacji, z uwzgl dnieniem bie cych trendów i przysz ych ten-
dencji, o tyle globalizacja wyciska coraz silniejsze pi tno na koncentracji produkcji w centrum sze-
roko rozumianego biznesu o wiatowym zasi gu. A zatem zaryzykujmy twierdzenie o wyst powa-
niu istotnych powi za  mi dzy fundamentalnymi parametrami gospodarki surowcowej (produkcj ,
konsumpcj , poziomem rezerw, zdolno ciami produkcyjnymi) w kontek cie modelowania wielko-
ci ekonomicznych, a w szczególno ci cen surowców. 

S owa kluczowe: rynki surowcowe, ropa naftowa, gaz ziemny, w giel, cena, bezpiecze stwo ener-
getyczne, prognoza 

PIOTR SA UGA, EUGENIUSZ J. SOBCZYK 

Okre lanie warto ci górniczego projektu inwestycyjnego  teoria preferencji • Kwartalnik 
Górnictwo i Geoin ynieria • z. 3/2, 2005 
Praca przedstawia alternatywn , w stosunku do kryterium warto ci oczekiwanej, metodologi  wy-
ceny projektów, opart  na teorii preferencji. Teoria ta, uwzgl dniaj c sk onno  inwestora do po-
dejmowania ryzyka, dostarcza relatywnie spójnego miernika wyceny, co ma szczególne znaczenie 
w przypadku konieczno ci wyboru spo ród ró nych mo liwo ci inwestycyjnych. Regu y teorii 
znajduj  szczególne zastosowanie w procesach decyzyjnych oraz wyceny górniczych projektów 
inwestycyjnych, zw aszcza wtedy, gdy inwestor ma do dyspozycji wyniki symulacji Monte Carlo. 
S owa kluczowe: górnicze projekty inwestycyjne, ocena ekonomiczna, symulacja Monte Carlo, war-
to  projektu, teoria preferencji, ekwiwalent pewno ci

VOJT CH VÁCLAVÍK, MICHAIL LEMBÁK 

Odpady przemys owe jako doskona y materia  do konstrukcji stawów osadowych • Kwartal-
nik Górnictwo i Geoin ynieria • z. 3/2, 2005 
Opracowanie przedstawia zagadnienie wykorzystania odpadów poflotacyjnych do konstrukcji sta-
wów osadowych, zawiera ogólny przegl d tego rodzaju odpadów produkowanych w rejonie Ostra-
wy oraz prezentuje wyniki i do wiadczenia praktyczne zdobyte podczas eksperymentalnej kon-
strukcji stawu osadowego zlokalizowanego na obszarze poeksploatacyjnym. 
S owa kluczowe: odpady, flotacja, stawy osadowe 

MICHAL VAN K

Pomiar czasów trwania etapów odstawy urobku w kopalniach surowców skalnych • Kwartalnik 
Górnictwo i Geoin ynieria • z. 3/2, 2005 
Racjonalizacja istniej cych procesów produkcyjnych jest istotnym elementem sk adowym procesu 
zarz dzania. Niezb dnym warunkiem skutecznej realizacji tego zadania jest dok adna wiedza na 
temat danego procesu, w tym czasu trwania poszczególnych operacji wchodz cych w sk ad badanego 
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procesu. Dotyczy to tak e wydobycia surowców skalnych. Dobr  metod  powi kszenia wiedzy na temat 
procesu eksploatacji jest chronometra . Niniejsze opracowanie skupia si  na jednym tylko elemencie ca-
ego procesu eksploatacji  odstawie urobku i przedstawia wyniki pomiarów wykonanych z u yciem 

technologii GPS. W opracowaniu opisano prace przygotowawcze oraz sam proces chronometra u. 
S owa kluczowe: czasowanie, górnictwo skalne, odstawa urobku, chronometra , GPS 


