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Streszczenia

ALFONS KRAWIEC 

Metoda udarowego hydraulicznego szczelinowania górotworu za pomoc  strzela  odpalanych w otworach 
wype nionych wod  pod ci nieniem w aspekcie zwalczania zagro enia t paniami  Kwartalnik Górnictwo i Geo-
in ynieria  z. 3, 2005 

Wszystkie metody zwalczania t pa  stosowane w naszych kopalniach w gla kamiennego s  wa ne i aktualne i jako 
takie powinny by  stale i konsekwentnie rozwijane oraz doskonalone w oparciu o najnowsze osi gni cia nauki 
i techniki górniczej w tym zakresie. Dotyczy to w szczególno ci zwalczania t pa  metodami aktywnymi. Omówiono 
do  szczegó owo wybrane uwagi do metody aktywnego zwalczania t pa  za pomoc  strzela  wstrz sowych i 
wt aczania wody pod ci nieniem w górotwór, wskazuj c na ich ma  skuteczno  i niezawodno . St d autor 
opracowania zaproponowa  radykalne rozwi zanie tego problemu poprzez agresywne zwi kszanie oddzia ywania 
rodkami technicznymi na górotwór. Cel ten osi gni to przez po czenie w jedn  ca o  wykonawcz  dwóch 

metod aktywnego zwalczania t pa , dotychczas stosowanych oddzielnie, tj. strzela  wstrz sowych i wt aczania 
wody pod ci nieniem. Powsta  w ten sposób oryginaln  metod  aktywnego zwalczania t pa  nazwano „metod
udarowego hydraulicznego szczelinowania górotworu za pomoc  strzela  odpalanych w otworach wype nionych 
wod  pod ci nieniem”. Opisano do  dok adnie, na czym polega i jaka jest istota i mechanizm tej metody. Oma-
wiana metoda zastosowana w aspekcie odmetanowania pok . 501/510 w KWK „Weso a” dal  rewelacyjny wynik, 
a mianowicie pozwoli a uzyska  15-krotny wzrost wyp ywu metanu z otworu odmetanowuj cego przy zachowa-
niu sta ych warunków w czasie prowadzenia eksperymentu. 

S owa kluczowe: hydrauliczne szczelinowanie ska , zapobieganie wstrz som, aktywne metody ograniczania wstrz sów 

MICHALINA MACHOWICZ 

Oddzia ywanie powietrznej fali uderzeniowej na otoczenie  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 3, 2005 

Roboty strzelnicze, w tym roboty wyburzeniowe wykonywane z zastosowaniem materia ów wybuchowych (MW), 
niekorzystnie oddzia ywuj  na otoczenie. Obok takich zagro e , jak: drgania parasejsmiczne, rozrzut od amków 
skalnych, pylenie, powstaje wówczas tak e powietrzna fala uderzeniowa (PFU). Sposób lub obowi zek wyznacza-
nia jej zasi gu jest unormowany odpowiednimi przepisami. Jednak proponowane w przepisach wzory maj  posta
ogóln  i uwzgl dniaj  wy cznie mas adunku, g boko  jego umieszczenia w skale, pomijaj c szereg czynni-
ków, tak e wp ywaj cych na intensywno  i zasi g dzia ania PFU. Przeprowadzone pomiary potwierdzaj  przy-
puszczenia, e materia y wybuchowe o ró nych w a ciwo ciach powoduj  wygenerowanie powietrznych fal 
o ró nych warto ciach ci nie . W zwi zku z tym wydaje si  s uszne uzupe nienie dotychczas stosowanych zale no ci
dotycz cych wyznaczania parametrów PFU oraz zasi gu jej dzia ania o wp yw w a ciwo ci detonowanego MW. 

S owa kluczowe: materia  wybuchowy, detonacja, powietrzna fala uderzeniowa,  intensywno  fali uderzeniowej 

MACIEJ PAWLIKOWSKI, TADEUSZ MIKO , JANUSZ CHMURA, ANDRZEJ LASO

Problemy zabezpiecze  górniczych podczas penetracji, udost pniania i stabilizacja grobowców skalnych 
w Egipcie  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 3, 2005 

W ramach programu badawczego prowadzonego na AGH dokonano rozpoznania geologiczno-geotechnicznego
rejonu wi tyni Hatszepsut w Deir el-Bahari w Górnym Egipcie. W procesie poszukiwa  archeologicznych odko-



6

pywane s  szybiki i pochylnie którymi transportowano sarkofagi do komór grobowych. Wyrobiska te by y naj-
cz ciej zasypywane celowo. Z up ywem tysi cleci materia  zasypowy ulega  stopniowej komprymacji, tworz c
podpor  ociosow . Dlatego te , niezwykle istotne jest techniczne przygotowanie prac badawczo-penetracyjnych, 
okre lenie potencjalnych zagro e  oraz dokonanie prawid owych zabezpiecze  podziemi, tak by w przysz o ci 
udost pni  zabytkowe komory dla celów zarówno badawczych, jak i turystycznych.  

S owa kluczowe: podziemne obiekty zabytkowe, zabezpieczenia górnicze, archeologia 

MARTINA RAPTHEL 

Likwidacja i nadzór nad sk adowiskiem odpadów zlokalizowanych poni ej poziomu wód gruntowych
Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 3, 2005 

W artykule przedstawiono likwidacj  sk adowiska odpadów oraz faz  poeksploatacyjn  ze szczególnym uwzgl d-
nieniem stosunków wodnych (sp g sk adowiska jest zlokalizowany poni ej poziomu wód gruntowych). Sk ado-
wisko odpadów Halle-Lochau jest typowym przyk adem lokalizacji w by ym wyrobisku poeksploatacyjnym 
kopalni w gla brunatnego. W artykule starano si  wykaza  mo liwo  uogólnienia wyników bada  w zakresie 
mo liwo ci wykorzystania ich w sk adowiskach odpadów podobnie zlokalizowanych. 

S owa kluczowe: ochrona rodowiska, likwidacja sk adowiska odpadów 

RYSZARD SNOPKOWSKI 

Funkcje zmiennych losowych — mo liwo ci redukcji modeli stochastycznych (cz  II)  Kwartalnik Górnic-
two i Geoin ynieria  z. 3, 2005 

W artykule opisano mo liwo ci redukcji modeli stochastycznych poprzez wykorzystanie zwi zków funkcyjnych, 
mog cych wyst powa  mi dzy zmiennymi losowymi w modelu. Opisano zwi zki funkcyjne, które jako rozk ady
wynikowe daj  rozk ad normalny, lognormalny, t-Studenta oraz wyk adniczy. W cz ci pierwszej publikacji [8], 
rozk adami wynikowymi by y: beta, chi-kwadrat, Cauchy’ego,F-Snedecora, gamma, jednostajny. Wykorzystanie 
opisanych funkcji zmiennych losowych w modelu stochastycznym, mo e mie  korzystny wp yw na dalsze jego 
wykorzystanie, poprzez uproszczenie jego zapisu w postaci programu komputerowego i skrócenie samego procesu 
symulacji stochastycznej. 

S owa kluczowe: modelowanie procesów, symulacja stochastyczna, funkcje zmiennych losowych 

RYSZARD WOSZ 

Rozwarstwienie stropu w wyniku eksploatacji, systemem komorowo-filarowym z ugi ciem stropu, z o a rud 
miedzi w LGOM  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 3, 2005 

Artyku  jest kontynuacj  opisu zachowania si  warstw górotworu nad eksploatowanym, systemem komorowo-fi-
larowym z ugi ciem stropu, z o em rud miedzi. W ramach dotychczas zrealizowanych prac opisano dwa sposoby 
zachowania si  warstw stropowych z punktu widzenia koncentracji napr enia i wyt enia górotworu, co w konsek-
wencji mo e spowodowa  powstanie i propagacj  lokalnej strefy zniszczenia materia u i utrat  stateczno ci warstwy. 
Opisano wyt enie górotworu w warstwie stropu zasadniczego, który w zale no ci od fazy rozwoju eksploatacji 
jest belk  jednostronnie utwierdzon , zawisaj c  nad zrobami lub belk , jak wy ej, wspart  na zrobach.  Prezento-
wany artyku  jest prób  opisania mechanizmu uginania warstw stropowych prowadz cego do rozwarstwienia stro-
pu zbudowanego z dwóch ró nych, pod wzgl dem fizyko-mechanicznym, o rodków skalnych (dolomit i anhydryt). 
Rozwarstwienie b d ce wynikiem ró nicy sztywno ci warstw stropu bezpo redniego (dolomit) i zasadniczego 
(anhydryt) inicjowane jest nad calizn  i zrobami w ci le okre lonych odleg o ciach od linii frontu eksploatacji. 
Miejsca inicjacji rozwarstwienia — rozczepiania si  warstw stropowych — obliczono, wyznaczaj c punkty prze-
gi cia krzywej obni enia tych warstw: punkt A rysunek 2 i punkt B rysunek 3. 

S owa kluczowe: górotwór, eksploatacja, rozwarstwienie, model górotworu, zginanie belek na spr ystym pod o u


