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Streszczenia

BRONIS AW BARCHA SKI 

Wykorzystanie in ynierii l dowej w trakcie likwidacji sk adowiska niebezpiecznych odpadów „Fischer De-
ponie” — Austria  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 4, 2006 

Sk adowanie odpadów w wyrobiskach poeksploatacyjnych bywa o w przesz o ci realizowane z naruszeniem regu-
lacji prawnych w zakresie ochrony wód. Jednym ze sposobów naprawy szkód poczynionych w rodowisku przez 
nieprawid owo sk adowane odpady jest ca kowite usuni cie tyvh e. W niniejszym artykule zostanie przedstawiona 
likwidacja sk adowiska odpadów niebezpiecznych „Fischer Deponie”. 

S owa kluczowe: sk adowanie odpadów, likwidacja sk adowiska, in ynieria l dowa

JOANNA HYDZIK, PIOTR CZAJA 

Nowe materia y w ochronie i konserwacji zabytków  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 4, 2006 

Obiekty zabytkowe ulegaj  ci g emu procesowi degradacji na skutek ró nych czynników zewn trznych oraz wskutek 
naturalnego starzenia si  komponentów. W zwi zku z tym coraz wi cej zespo ów zabytkowych wymaga kosztow-
nych i skomplikowanych zabiegów konserwatorskich. Artyku  ma na celu przedstawienie w a ciwo ci najnowocze -
niejszych materia ów stosowanych do ochrony powierzchni, wzmocnie  konstrukcji oraz poprawy warunków ciepl-
nych. 

S owa kluczowe: materia y in ynierskie, ochrona zabytków, konserwacja zabytków 

IRENEUSZ FIRLIT 

Dobór sposobu eksploatacji  pola centralnego z uwzgl dnieniem  ochrony cz ci zabytkowej Giszowca  Kwar-
talnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 4, 2006 

Przeprowadzona w latach 80. eksploatacja, która wywo a a nieznaczne deformacje terenu osiedla Giszowiec, zobli-
gowa a kopalnie do szczegó owej analizy sposobu wybrania tego pola, tak by uchroni  zabytkow  cz  osiedla, jak 
równie  bloki mieszkalne. Na podstawie przeprowadzonych analiz warunków geologiczno-górniczych pola „Cen-
tralnego” w pok adzie 510, a tak e prognoz deformacji powierzchni oraz oceny odporno ci obiektów zabytkowych 
i bloków mieszkalnych na osiedlu Giszowiec eksploatacja z zawa em stropu przedmiotowego pok adu odbywa si
przy skróconym wybiegu i z doszczelnianiem zrobów py ami dymnicowymi.  

S owa kluczowe: ochrona zabytków, sk adowanie odpadów, sposób eksploatacji, wp yw eksploatacji na powierzchni

ZDZIS AW B. KOHUTEK, STANIS AW AK

XL-lecie rekonstrukcji i rewaloryzacji podziemnej struktury pod starym miastem w Opatowie  Kwartalnik 
Górnictwo i Geoin ynieria  z. 4, 2006 

We wst pie wymieniono przyczyny róde  zagro enia. Omówiono czynnik historyczno-cywilizacyjny (obecno
wielokondygnacyjnego, podziemnego labiryntu komór i korytarzy dr onych w XIV–XVII w. do sk adowania to-
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warów) oraz czynnik geotechniczny (pod o e z lessu, który uplastycznienia si  lub up ynnia w miar  nawadnia-
nia). Nast pnie opisano zakres programowy prac ratunkowych (roboty badawczo-poszukiwawcze, likwidacyjno-za-
bezpieczaj ce i fundamentowe). Prace te realizowano z zaanga owaniem wykonawstwa górniczego, przy znacz -
cym udziale wi kszo ci bran  i sektorów budownictwa. Wycinkowym rezultatem tych prac jest podziemna trasa 
turystyczna „Podziemia Opatowskie”. W osobnym rozdziale przedstawiono aspekt nak adu inwestycji oraz rol
koordynacji i nadzoru — w my l metody Z-S. Wyja niono równie  istot  i znaczenie tej metody. Podsumowanie za-
wiera krótkie zestawienie wyników akcji z perspektywy 40 lat. 

S owa kluczowe: zagro enie Starego Miasta, podziemne prace zabezpieczaj ce, metoda Z-S 

TADEUSZ MIKO , JANUSZ CHMURA 

Problemy archeologii górniczej w mi dzynarodowej wspó pracy naukowej  Kwartalnik Górnictwo i Geoin-
ynieria  z. 4, 2006 

Przedmiotem archeologii jest badanie wykopalisk lub znalezisk oraz studia nad istniej cymi elementami krajobra-
zu historycznego. Informuj  one o przejawach dawnej dzia alno ci ludzkiej, zw aszcza o gospodarce, technice wy-
twarzania narz dzi i dóbr konsumpcyjnych. Szczególne zainteresowanie budz  badania dotycz ce prahistorii i his-
torii górnictwa. Wspó praca górnictwa i archeologii górniczej rzuca dzi  nowe wiat o na tysi ce lat istnienia cy-
wilizacji górniczej, na wielkie umiej tno ci pozyskiwania i obróbki surowców, na stosowane w starych kopalniach 
technologie wydobycia. W ci gu tysi cy lat górnictwo odegra o ogromn  rol  w rozwoju cz owiecze stwa i by o
„zaczynem” post pu technicznego. To jemu swoje powstanie zawdzi cza wiele osad i miast. Burzliwy rozwój gór-
nictwa przyczyni  si  do bogactwa spo ecze stw, pa stw i narodów. Wiele tajemnic zwi zanych z dawnym gór-
nictwem dzi ki badaniom archeologii górniczej nadal odkrywanych jest. 

S owa kluczowe: archeologia górnicza, historia górnictwa, wspó praca naukowa 

MARTA PAJ K

Wzmacnianie fundamentów zabytkowych budowli na przyk adzie stabilizacji ko cio a pod wezwaniem w. 
w. Piotra i Paw a w Krakowie  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 4, 2006 

W artykule przedstawiono najcz stsze przyczyny destrukcji fundamentów istniej cych i uproszczon  klasyfikacj
metod wzmacniania fundamentów obiektów zabytkowych. Wskazano równie  kryteria doboru metod wzmacnia-
nia tych fundamentów. Ponadto przedstawiono warunki geologiczne Starego Miasta w Krakowie. Szerzej opisany 
zosta  przyk ad ko cio a w. w. Piotra i Paw a w Starym Mie cie w Krakowie. Omówiono nie tylko histori  tej bu-
dowli i jej schemat konstrukcyjny, ale tak e problemy wynikaj ce z osiadania fundamentów filara i krypt. Przed-
stawiono koncepcj  rozwi zania problemu osiada  i przebieg jej realizacji przy u yciu pali Mega. 

S owa kluczowe: uszkodzenia fundamentów, wzmacnianie fundamentów, pale Mega 

DOROTA PAWLU

Próba zastosowania sieci neuronowych do prognozowania osiada  powierzchni terenu powsta ych na skutek 
eksploatacji górniczej  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 4, 2006 

W artykule przedstawiono zastosowanie sieci neuronowych do przewidywania osiada  powierzchni terenu powsta-
ych w wyniku eksploatacji górniczej. Sieci neuronowe s  cz sto wykorzystywane do tego by na podstawie pewnych 

danych wej ciowych przewidywa  okre lone dane wyj ciowe. Zalet  sieci neuronowej jako narz dzia progno-
zuj cego jest to, e sie  w wyniku procesu uczenia mo e naby  zdolno ci przewidywania wyj ciowych sygna ów  
wy cznie na podstawie obserwacji tzw. ci gu ucz cego, bez konieczno ci formu owania hipotez co do rodzaju 
zale no ci mi dzy nimi. Celem bada  by o utworzenie takich sieci, które na podstawie danych dotycz cych plano-
wanej eksploatacji, g boko  i grubo  pok adu, po o enie, wielko  oraz kszta t pola eksploatacyjnego mog y
wyznaczy  obni enia terenu. Dane do uczenia sieci uzyskano z modeli teoretycznych. Warto ci osiada  obliczono 
na podstawie teorii Budryka–Knothego. W artykule zaprezentowano testowane modele sieci oraz wyniki uzyskane 
z sieci najlepiej rozwi zuj cej problem. Na ich podstawie mo na stwierdzi , e mo liwe jest utworzenie sieci neu-
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ronowej prognozuj cej osiadania powierzchni, pod warunkiem jednak, e b dziemy dysponowa  du  ilo ci  da-
nych do uczenia sieci (rz du kilku, a nawet kilkudziesi ciu tysi cy). Dlatego te  du ym problemem jest utworze-
nie sieci neuronowej uczonej na podstawie przypadków rzeczywistych. St d planowane jest kontynuowanie bada
w tym zakresie. 

S owa kluczowe: osiadanie powierzchni terenu, sieci neuronowe 

JANUSZ PI TEK, URSZULA MYGA-PI TEK, JANUSZ MIEDUNIECKI 

Problem rewitalizacji podziemi w obr bie Wzgórza Zamkowego w B dzinie  Kwartalnik Górnictwo i Geoin y-
nieria  z. 4, 2006 

Jedn  z atrakcji redniowiecznego B dzina s  usytuowane we wschodniej cz ci Wzgórza Zamkowego podziemia. 
Celem artyku u jest nie tylko charakterystyka morfologiczna i morfometryczna tej specyficznej budowli, ale tak e
opis przypuszczalnej genezy i obecnego stanu, oraz jego zagospodarowanie. Artyku  omawia problem rewitalizacji 
podziemi na tle ogólnych walorów przyrodniczych i kulturowych miasta, przez co uzasadnia koncepcj  m.in. tu-
rystycznego wykorzystania budowli. Tekst powsta  na podstawie bada  terenowych, inwentaryzacji korytarzy, stu-
diów kartograficznych i zwi zanych z tematem literatury. Zosta y w nim równie  uwzgl dnione dane pochodz ce 
z komplementarnych projektów dotycz cych zagospodarowania Wzgórza Zamkowego. Omawiane w artykule ponie-
mieckie podziemia znajduj  si  we wschodniej cz ci Wzgórza Zamkowego, pomi dzy alej  Ko taja a ulic  Pod-
zamcze. Powsta y one w wyniku sztucznego poszerzania tektonicznych i krasowych sp ka  za o onych na wapie-
niach rodkowego triasu. Geneza poniemieckich podziemi nie jest jednoznacznie wyja niona do dzi . Wiadomo, e
powsta y podczas II wojny wiatowej, prawdopodobnie jako magazyny broni dla Wehrmahtu lub schrony przeciw-
lotnicze w niedalekim s siedztwie zamku. Istnieje tak e hipoteza wskazuj ca na planowan  podziemn  fabryk  broni. 
Z uwagi na wiek wyrobisk i brak wcze niejszych prac zabezpieczaj cych stan techniczny korytarzy jest bardzo zró -
nicowany. Wskutek wykonania wyrobisk metodami strza owymi oraz w wyniku naturalnych procesów przemiesz-
czania ska  wokó  ich niezabudowanych cz ci, jakie zachodz  od ponad 60 lat, wyst puje odspajanie i odpadanie 
awic wapienno-dolomitowych. Mo na zauwa y  ró ne stadia budowy korytarzy. St d wymagane s  ró ne rodza-

je zabezpiecze . Istniej  jednak tak e takie miejsca, w których zabezpieczenia s  zb dne. Koncepcja przysz ego
wykorzystania podziemi zak ada podzia  na trzy, o ró nym stopniu intensywno ci udost pnienia i u ytkowania, 
strefy. W pierwszej, o charakterze ogólnodost pnym, planowana jest dzia alno  turystyczna. Druga ma charakter 
komercyjny, zak ada funkcjonowanie niewielkiej strefy us ugowej. Trzecia b dzie mie  dost p ograniczony. 
Wydzielone chodniki pozostan  miejscem bytowania nietoperzy oraz zostan  obj te takimi badaniami naukowymi 
jak: monitoring procesów geologiczno-geomorfologicznych i ekologicznych. 

S owa kluczowe: podziemia, udost pnienie turystyczne, rewitalizacja, walory kulturowe 

WOJCIECH PREIDL 

Ocena stanu technicznego obudowy G ównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej na odcinku zabrza skim  Kwar-
talnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 4, 2006 

W artykule przedstawiono wyniki bada  pobranych próbek obudowy kamiennej oraz wyniki bada  chemizmu 
wód przep ywaj cych po sp gu Sztolni. Na podstawie przeprowadzonych analiz oraz dokonanych wizji lokalnych 
dost pnego ze wzgl dów wentylacyjnych odcinka oceniono jego stan techniczny. Zamieszczono równie  wyniki 
oblicze  obci enia na obudow  Sztolni od strony naziomu. Dr enie wyrobiska rozpocz to w 1799 roku. Od-
cinek zabrza ski, o d ugo ci oko o 2,5 km, b d cy przedmiotem opracowania, uko czono dr y  oko o roku 1810. 
W swoim pocz tkowym odcinku wyrobisko posiada obudow  wykonan  z kamienia amanego na zaprawie wa-
piennej. Przez ca y okres swojego funkcjonowania, a  do dnia dzisiejszego, kamienna obudowa Sztolni by a pod-
dana oddzia ywaniu negatywnych czynników rodowiskowych. Nale y domniemywa , e czynniki te maj  istotny 
wp yw na wytrzyma o  obudowy kamiennej, a tym samym na jej stateczno . Porównanie si  wewn trznych i na-
pr e  w obudowie kamiennej z jej wytrzyma o ci  pozwoli o na dokonanie oceny jej stateczno ci. Badania wyko-
nano pod k tem oceny mo liwo ci wykorzystania odcinka zabrza skiego G ównej Kluczowej Sztolni Dziedzicz-
nej jako trasy geoturystycznej. 

S owa kluczowe: obudowa wyrobisk, zabytki techniki 
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ANNA SOBOTKA, ANNA ELAZNA-BLICHARZ, PIOTR BLICHARZ 

Ekonomiczna analiza przedsi wzi cia budowlanego w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego na pod-
stawie kosztów docelowych  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 4, 2006 

Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) jest stosowanym na wiecie systemem realizacji przedsi wzi  inwestycyj-
nych dla celów publicznych. Stanowi rozwi zanie, które w Polsce powinno by  wykorzystywane w powi zaniu 
z uwzgl dnieniem funduszy unijnych. Jednym z podstawowych problemów, które nale y rozwi za , podejmuj c in-
westycje w jakimkolwiek modelu systemu PPP, jest trafne oszacowanie kosztów przedsi wzi cia inwestycyjnego 
i przeprowadzenie rachunku efektywno ci inwestycji. Musi on obejmowa  zarówno wszystkie etapy cyklu inwes-
tycyjnego (tzn. od pomys u do oddania do eksploatacji), jak i uwzgl dnia  okres eksploatacji zasobów, obj ty kon-
traktem na wiadczenie us ug i zarz dzanie nimi przez partnera prywatnego. Autorzy w artykule przedstawiaj
metod  analizy ekonomicznej na przyk adzie hipotetycznej inwestycji drogowej, jak  jest obwodnica miasta. Wy-
korzystuje ona tradycyjne narz dzia, u ywane w ocenie ekonomicznej op acalno ci przedsi wzi  inwestycyjnych, 
takie jak NPV (zaktualizowana warto  netto) oraz rachunek kosztów docelowych (target costing). Ten ostatni 
stanowi podstawowy element w kalkulacji kosztów i odnosi si  do ca ego cyklu ycia produktu. Przyk ad poprze-
dzony jest krótk  charakterystyk  partnerstwa publiczno-prywatnego oraz metody rachunku kosztów docelowych. 

S owa kluczowe: partnerstwo publiczno-prywatne, koszty docelowe, efektywno  inwestycji, cykl ycia, droga 

NIKODEM SZL ZAK, DARIUSZ OBRACAJ, MAREK BOROWSKI  

Warunki mikroklimatu w podziemnych obiektach zabytkowych kopalni soli  Kwartalnik Górnictwo i Geoin-
ynieria  z. 4, 2006 

Stan zachowania solnych eksponatów w postaci rze b solnych, reliefów, czy kryszta ów solnych zale y od para-
metrów powietrza w miejscu ich przechowywania. W obiektach podziemnych eksponaty te wyst puj  w rodowis-
ku powietrza wentylacyjnego, sprowadzanego z powierzchni, którego parametry termodynamiczne ulegaj  zmia-
nie w ci gu roku. W artykule omówiono procesy wymiany ciep a i wilgoci, jakie zachodz  pomi dzy sol  kamienn
a powietrzem. Okre lono warto ci parametrów powietrza, przy których zachodzi  b d  zjawiska szkodliwe dla 
rze b i kryszta ów solnych. Przedstawiono mo liwo ci zabezpieczenia szczególnie cennych kryszta ów solnych 
w wyrobiskach podziemnych. 

S owa kluczowe: zabytki solne, mikroklimat, parametry powietrza 

BOGDAN W ODARZ 

Zabytkowa kopalnia górnictwa kruszcowego w Olkuszu — perspektywy uruchomienia  Kwartalnik Górnic-
two i Geoin ynieria  z. 4, 2006 

Udokumentowane pocz tki górnictwa kruszcowego rejonu olkuskiego si gaj  700 lat. Trzeba pami ta , e przypusz-
czalnie powsta o ono wraz z kszta towaniem si  polskiej pa stwowo ci i mia o swoje wzloty i upadki. Obecnie 
znajduje si  w trudnym i jak e smutnym dla górników z dziada pradziada momencie. Jest to zwi zane z wyczer-
pywaniem si  zasobów i oznacza zmierzch lokalnego górnictwa. Dlatego te  nale y pozostawi  potomnym dowo-
dy jego istnienia. Niestety wykluczona jest ju  odbudowa korytarzy redniowiecznych sztolni odwadniaj cych czy 
te  wyrobisk kopal  galmanu. Mo liwe natomiast jest wykorzystanie, na cele podziemnej trasy turystycznej oraz 
muzeum górnictwa kruszcowego, wyrobisk i obiektów pozosta ych po zlikwidowanej kopalni Olkusz. Trwaj ce 
kilka lat prace koncepcyjno-projektowe doprowadzi y do usuni cia przeszkód natury formalnoprawnej, co przy do-
skona ej sytuacji finansowej Zak adów Górniczo-Hutniczych „Boles aw” SA w Bukownie dobrze rokuje realizacji 
zabytkowej kopalni górnictwa kruszcowego w Olkuszu. 

S owa kluczowe: zabytkowa kopalnia, górnictwo kruszcowe, muzealnictwo 


