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Streszczenia

HENRYK ALEKSA, FRANCISZEK DYDUCH, KRZYSZTOF WIERZCHOWSKI 

Chlor i rt  w w glu i mo liwo ci ich obni enia metodami przeróbki mechanicznej  Kwartalnik Górnictwo 
i Geoin ynieria  z. 3/1, 2007

W artykule przedstawiono mo liwo ci obni enia zawarto ci rt ci i chloru w w glach kamiennych metodami stoso-
wanymi w in ynierii mineralnej. W odniesieniu do tych pierwiastków scharakteryzowano ich miejsce w strukturze 
w gla, genez  i formy wyst powania. Opisano równie  techniczne sposoby redukcji zawarto ci tych zanieczysz-
cze  w w glach drog  separacji grawitacyjnej, flotacji, wymywania i odwadniania. Przedstawione propozycje mo-
g  znale  zastosowanie w przemy le i przyczyni  si  do zmniejszenia emisji tych bardzo szkodliwych dla zdro-
wia i rodowiska substancji. 

S owa kluczowe: chlor w w glu, rt  w w glu

MA GORZATA BALAWEIDER, JOLANTA MARCINIAK-KOWALSKA 

Badania nad mo liwo ci  wykorzystania odpadów do produkcji cegie  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria 
 z. 3/1, 2007

W górnictwie surowców mineralnych w procesach technologicznych powstaj  odpady, które dla rodowiska na-
turalnego w zale no ci od ich sk adu chemicznego stanowi  zawsze zagro enia ró nego typu. Celem przeprowa-
dzonych bada  by o okre leniem mo liwo ci cz ciowego zast pienia popio ów dostarczanych przez Elektro-
ciep owni  „Kraków” SA, odpadami poflotacyjnymi z flotacji rud miedzi z ci gu piaskowcowego i otrzymanie 
cegie  o wymaganych normami parametrach jako ciowych. W artykule omówiono wyniki przeprowadzanych la-
boratoryjnych bada  cegie  wykonane zgodnie z obowi zuj cymi normami, w celu okre lenia przydatno ci stoso-
wanego materia u. Istnieje perspektywiczna mo liwo  zastosowania odpadów poflotacyjnych zawieraj cych 
znaczne ilo ci krzemionki do produkcji cegie .

S owa kluczowe: odpady poflotacyjne, materia y ceramiczne, ceg a

JADWIGA ANNA BARGA-WI C AWSKA 

Kamienio omy surowców w glanowych w regionie wi tokrzyskim przyk adem korytarzy ekologicznych 
 Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 3/1, 2007

Badanie malakofauny i ro linno ci kamienio omów w glanowych w regionie wi tokrzyskim przeprowadzono 
w latach 1990–2005. W artykule wyró niono ha dy i wyrobiska wskazuj c na ró nice warunków ekologicznych na 
zwa ach i w wyrobiskach. Wykazano du y udzia  gatunków po udniowych. Kamienio omy surowców w glano-
wych stanowi  drog  migracji ro lin i limaków. Interesuj cym przyk adem wyj tkowych walorów przyrodni-
czych historycznych terenów pogórniczych jest wzgórze Karczówka w Kielcach — teren eksploatacji galeny w utwo-
rach w glanowych. Tereny przekszta cone górniczo s  miejscem wyst powania rzadkich i zagro onych wygini -
ciem gatunków ro lin i limaków. Malakofauna przestrzeni pogórniczej stanowi obraz przeobra e  zachodz cych 
w rodowisku przyrodniczym regionu. 

S owa kluczowe: kamienio omy, ska y w glanowe, malakofauna, korytarze ekologiczne, Góry wi tokrzyskie, po-
udniowo-wschodnia Polska 
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ZBIGNIEW BEDNARCZYK 

Ocena przydatno ci wybranych testów in situ i bada  laboratoryjnych dla identyfikacji i przeciwdzia ania
procesom geodynamicznym  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 3/1, 2007

W artykule przedstawiono do wiadczenia zwi zane z wykorzystaniem ró norodnych metod bada in situ i labora-
toryjnych dla okre lenia zasi gu, poznania genezy oraz mo liwo ci przeciwdzia ania procesom geodynamicznym. 
Omówiono wykorzystane przez autora metody bada , monitoringu oraz modelowania zachowania osuwisk na pod-
stawie prac w kopalniach odkrywkowych w gla brunatnego, bada  wykonywanych w Norwegii oraz w Karpatach 
fliszowych. 

S owa kluczowe: osuwiska, testy in situ, testy laboratoryjne, analizy stateczno ci, stabilizacja osuwisk 

PRZEMYS AW BUKOWSKI 

Zagro enia wodne w kopalniach w gla kamiennego w Górno l skim Zag biu W glowym w dobie restru-
kturyzacji górnictwa  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 3/1, 2007

Post puj cy od lat 90. proces likwidacji kopal  w gla w GZW jest przyczyn  tworzenia w wyrobiskach górni-
czych zbiorników wodnych o pojemno ci ka dego z nich liczonej w milionach metrów sze ciennych retencjono-
wanej wody. Mimo obserwowanego w ostatnim dziesi cioleciu spadku liczby zdarze  wynikaj cych z zaistnienia 
zagro enia wodnego zbiorniki wodne powstaj ce w wyrobiskach kopal  likwidowanych stanowi  i b d  stanowi
coraz wi ksze zagro enie dla aktualnie prowadzonych i planowanych robót górniczych. Ich oddzia ywanie w wa-
runkach zró nicowanych w a ciwo ci rodowiska geologicznego poci ga za sob  konieczno  zmiany podej cia do 
oceny skali zagro e  wodnych i ich prognozowania, co w sposób ogólny starano si  przedstawi  w artykule. 

S owa kluczowe: bezpiecze stwo, hydrogeologia, zagro enie wodne, kopalnia w gla, wdarcie, koncepcja, metoda 
bada

JAN BUTRA, WITOLD PYTEL 

Eksploatacja z o a w s siedztwie zrobów i stref upodatnionych w wietle do wiadcze  praktycznych oraz 
modelowania numerycznego  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 3/1, 2007
Na podstawie analizy dotychczasowych do wiadcze  oraz wyników modelowania numerycznego przedstawiono 
zagadnienie zagro enia t paniami i zawa ami w przypadkach prowadzenia rozcinki w kierunku zrobów i stref upo-
datnionych. 

S owa kluczowe: modelowanie numeryczne, strefy upodatnione, eksploatacja rud miedzi 

MAREK CA A, SEBASTIAN OLESIAK, TADEUSZ TATARA, DANIEL WA ACH

Analiza odporno ci zabytkowego ko cio a p.w. w. Jerzego w Rydu towach na obci enia dynamiczne wy-
wo ane dzia alno ci  górnicz  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 3/1, 2007
W artykule przedstawiono problematyk  odporno ci obiektów zabytkowych poddawanych obci eniom dyna-
micznym wywo anych dzia alno ci  górnicz . Przeprowadzono inwentaryzacj  istniej cych uszkodze  ko cio a
p.w. w. Jerzego w Rydu towach oraz okre lono stan gruntów zalegaj cych w s siedztwie analizowanego obiektu. 
Badania materia ów archiwalnych, przeprowadzona inwentaryzacja i analiza danych dotycz cych wstrz sów wy-
sokoenergetycznych z ostatnich kilku lat, sta a si  podstaw  do oceny odporno ci ko cio a na przej cie drga  wy-
wo anych dzia alno ci  górnicz  o podobnych parametrach w przysz o ci. 

S owa kluczowe: odporno  dynamiczna budynków, wstrz sy górnicze, drgania powierzchniowe 

MAREK CA A, ANDREA ROTH 

Mo liwo ci zastosowania siatek stalowych w warunkach zagro e  dynamicznych  Kwartalnik Górnictwo 
i Geoin ynieria  z. 3/1, 2007
W artykule zaj to si  problematyk  no no ci elementów i systemów obudowy w warunkach zagro e  dynamicz-
nych. Opisano wyniki bada  stanowiskowych oraz in situ dotycz ce zdolno ci poch aniania energii dynamicznej 
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zarówno przez elementy obudowy, jak i systemy obudowy (kombinacja ró nych elementów). Przedstawiono tak e
charakterystyk  wysokowytrzyma ej siatki stalowej typu Tecco. Wraz z kotwiami stalowymi by a ona obiektem 
bada  stanowiskowych (w Australii) jak i symulacji numerycznych (w Szwajcarii). Dotychczasowe wyniki bada
zdolno ci siatki Tecco wskazuj , e mo e ona poch on  od 33,6 kN/m2 (siatka S95/3 o rednicy drutu 3 mm) do 
50 kN/m2 (siatka S95/4 o rednicy drutu 4 mm). S  to warto ci kilkunastokrotnie wi ksze ni  uzyskano dla siatek 
zgrzewanych czy te  ogrodzeniowych. Nale y zatem rozwa y  mo liwo  zastosowana wysokowytrzyma ych 
siatek w wyrobiskach górniczych zagro onych zjawiskami dynamicznymi. 

S owa kluczowe: zagro enie t paniami, obudowa, siatki stalowe 

MIROS AW CHUDEK, HENRYK KLETA 

Zagro enie obiektów przyszybowych deformacjami nieci g ymi typu liniowego  Kwartalnik Górnictwo i Geo-
in ynieria  z. 3/1, 2007
W artykule przedstawiono przyczyny i warunki wyst powania deformacji nieci g ych o charakterze liniowym 
w postaci progów terenowych i szczelin w obr bie filara ochronnego dla szybu. Szczególn  uwag  po wiecono
z o onej budowie geologicznej górotworu, która wraz ze znaczn  sumaryczn  mi szo ci  wybranych dotychczas 
pok adów w gla powoduje, e du y stopie  zruszenia górotworu sprzyja generowaniu deformacyjnych nieci g-
o ci. Obecnie brakuje podstaw teoretycznych umo liwiaj cych ilo ciowy opis powstawania deformacji nieci g-
ych typu liniowego, jednak e dotychczasowe do wiadczenia pozwalaj  sformu owa  wst pn  hipotez  dotycz c

tworzenia si  deformacji nieci g ych typu liniowego w rejonach wieloletniej intensywnej eksploatacji górniczej. 
Nieci g o ci te stanowi  znaczne zagro enie dla obiektów zlokalizowanych na powierzchni terenu i powinny za-
sadniczo wp ywa  na projektowanie dalszej eksploatacji górniczej w takim rejonie. 

S owa kluczowe: deformacje nieci g e, filary ochronne, geomechanika, zabezpieczenia geotechniczne 

MIROS AW CHUDEK, PIOTR STRZA KOWSKI, ROMAN CIGA A

Przyk ad analizy wp ywu pr dko ci post pu frontu eksploatacyjnego na przebieg deformacji na powierzchni 
terenu  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 3/1, 2007
W artyku e przedstawiono przyk adow  analiz  wp ywu pr dko ci post pu frontu eksploatacyjnego na przebieg 
deformacji nieustalonych na powierzchni terenu w warunkach jednej z kopal  GZW. Na podstawie wyników po-
miarów geodezyjnych wyznaczono warto ci odpowiednich parametrów, a nast pnie przeanalizowano wp yw pr d-
ko ci post pu frontu na warto ci wybranych wska ników deformacji. Analiz dokonano w oparciu o komputerow
symulacj  post pu frontu eksploatacyjnego dla ró nych pr dko ci post pu. 

S owa kluczowe: prognozowanie deformacji powierzchni terenu, deformacje nieustalone, pr dko  post pu frontu 
eksploatacyjnego

JAN DRENDA, ZENON RÓ A SKI, KRZYSZTOF S OTA, PAWE  WRONA 

Zagro enie po arowe na zwa owiskach odpadów pow glowych  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 3/1, 
2007
Znaczna zawarto  substancji sk onnych do utleniania si  jest przyczyn  wyst powania zagro enia po arowego na 
obiektach gromadz cych odpady pow glowe. W artykule przedstawiono przyczyny oraz czynniki wp ywaj ce na 
powstawanie po arów na zwa owiskach odpadów pow glowych. Omówiono wp yw tego zjawiska na atmosfer
w najbli szym otoczeniu aktywnych termicznie zwa owisk. Przedstawiono stosowane w kraju metody profilaktyki 
i zwalczania zagro enia po arowego na zwa owiskach oraz podkre lono znaczenie systematycznego monitoringu 
tych obiektów. 

S owa kluczowe: zwa owiska odpadów pow glowych, po ary, zanieczyszczenie powietrza 

JAN DULEWSKI, ZDZIS AW KULCZYCKI, PIOTR TRZCIONKA 

Wykorzystanie dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zak adów górniczych w rozwi zaniach 
praktycznych  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 3/1, 2007
Prawo geologiczne i górnicze nak ada na Prezesa Wy szego Urz du Górniczego obowi zek gromadzenia i archi-
wizacji dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zak adów górniczych. Czynno ci z tym zwi zane 
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wykonuje Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej w WUG. Archiwum udost pnia dokumentacj  zain-
teresowanym osobom i stronom dla potrzeb zwi zanych z realizacj  szeregu zada  z zakresu planowania prze-
strzennego i budownictwa, bezpiecze stwa powszechnego, ochrony rodowiska oraz dochodzenia roszcze  z tytu u
szkód pochodzenia górniczego. Zawarte w dokumentacji archiwalnej dane oraz informacje znajduj  wykorzysta-
nie praktyczne w wielu rozwi zaniach projektowych realizowanych w zak adach górniczych oraz w przedsi wzi -
ciach proekologicznych na terenach pogórniczych. 

S owa kluczowe: dokumentacja mierniczo-geologiczna, ochrona rodowiska, zapobieganie szkodom 

IRENEUSZ FIRLIT 

Eksploatacja pok adu 402 w KWK „Staszic” w aspekcie ochrony u ytku ekologicznego ród a K odnicy 
 Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 3/1, 2007

Lata powojenne to czas intensywnego rozwoju górnictwa. Powstaj ce kopalnie otrzyma y obszary górnicze nie-
jednokrotnie o utrudnionych warunkach geologiczno-górniczych, jak równie  pod terenami zurbanizowanymi czy 
te  pod obszarami ekologicznymi. Kopalnia „Staszic” prowadzi wydobycie surowca w bardzo trudnych warun-
kach zwi zanych z walorami przyrodniczymi terenów, pod którymi prowadzona jest eksploatacja. Przyk adem jest 
wybranie pok adu 402 w polu „L” zlokalizowanego pod u ytkiem ekologicznym ród a K odnicy. 

S owa kluczowe: technologia eksploatacji w gla, ochrona terenów prawem chronionych, wp yw eksploatacji na 
powierzchnie terenu 

DANUTA FLISIAK 

Metodyka bada  soli kamiennej w warunkach konwencjonalnego trójosiowego ciskania dla projektowania 
podziemnych magazynów  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 3/1, 2007

W wielu o rodkach zajmuj cych si  wykorzystaniem z ó  soli kamienne do budowy podziemnych magazynów pa-
nuje przekonanie o zdolno ci soli do przenoszenia znacznych obci e  z równoczesnym zachowaniem ci g o ci,
nawet przy du ych odkszta ceniach. Testy trójosiowego ciskania wykazuj , e w ca ym zakresie napr e i tem-
peratur, towarzysz cych eksploatacji podziemnych kawern, w przestrzennym stanie napr enia istnieje wyra na
granica pomi dzy ci liwo ci  a dylatancyjn  zmian  obj to ci soli. Wynikiem przyrostu nieodwracalnych odkszta -
ce  obj to ciowych jest gwa towny wzrost pr dko ci pe zania, pot gowo zale nej od wielko ci napr e  i prowa-
dz cy do kruchego zniszczenia. W asno ci odkszta ceniowe soli, okre lone granic  wzgl dnego przyrostu obj to -
ci i pr dko ci  pe zania zale  tak e od niewielkich zmian temperatury, przy zachowanej wytrzyma o ci dora nej.
Na podstawie analizy warunków towarzysz cych eksploatacji podziemnego magazynu gazu, w artykule opisano 
laboratoryjne procedury badawcze w testach trójosiowego ciskania niezb dne do analizy zjawisk geomechanicz-
nych zachodz cych w otoczeniu komór magazynowych. Omówiono tak e na wybranych przyk adach wykorzys-
tanie wyników bada  do sformu owania napr eniowego kryterium d ugotrwa ej stateczno ci górotworu solnego. 

S owa kluczowe: górotwór solny, podziemne magazyny, testy trójosiowego ciskania

STEFAN GA CZY SKI, ANDRZEJ WOJTASZEK 

Projektowanie obudowy kotwiowej wyrobisk podziemnych  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 3/1, 
2007

W artykule przedstawiono dwie praktyczne zasady projektowania kotwiowej obudowy wyrobisk podziemnych, 
a mianowicie: 
1) obudowy os onowej przed lokalnymi obwa ami w globalnie ustabilizowanym masywie, 
2) obudowy no nej zabezpieczaj cej przed zawa em wyrobiska w globalnie naruszonym (zdegradowanym) ma-

sywie skalnym. 
Podano przede wszystkim oryginalny schemat obliczeniowy podatnej obudowy kotwiowej. 

S owa kluczowe: mechanika górotworu, obudowa kotwiowa, projektowanie obudowy kotwiowej 
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STANIS AW HAJDO, JERZY KLICH, GRZEGORZ GALINIAK 

Ekologiczne i technologiczne osi gni cia w 40-letniej historii górnictwa otworowego siarki w Polsce  Kwar-
talnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 3/1, 2007

W artykule przedstawiono najwa niejsze elementy doskonalenia technologii eksploatacji otworowej siarki, które 
zadecydowa y o przetrwaniu górnictwa otworowego siarki w jedynej w Polsce i na wiecie kopalni otworowej 
siarki. Stanowi  one o du ym wk adzie polskiej my li naukowo-technicznej i osi gni ciach w ponadczterdziesto-
letniej historii jej stosowania w czynieniu jej bardziej przyjazn  dla rodowiska naturalnego i mniej energoch on-
n . Ponadto podano g ówne do wiadczenia i osi gni cia w sposobach i kierunkach rekultywacji oraz zagospodaro-
wania zdegradowanych terenów górniczych w likwidowanych kopalniach otworowych siarki w Polsce. 

S owa kluczowe: siarka, eksploatacja otworowa, ochrona rodowiska 

AUGUSTYN HOLEKSA, MIECZYS AW LUBRYKA, RYSZARD SKATU A, ZBIGNIEW SZREDER 

Eksploatacja pok adu 510/1 cian  22a w partii Z3 w KWK „JAS-MOS” w warunkach du ej aktywno ci 
sejsmicznej  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 3/1, 2007

W artykule przedstawiono przyk ad eksploatacji ciany, której towarzyszy a du a aktywno  sejsmiczna, zwi zana 
g ównie z obecno ci  kraw dzi nadbudowy i s siedztwem strefy uskokowej. Omówiono stosowany monitoring 
zagro enia t paniami i aktywn  profilaktyk  t paniow .

S owa kluczowe: zagro enie t paniami, profilaktyka t paniowa, bezpieczna eksploatacja 

ZDZIS AW IWULSKI 

Prognoza wyst pienia wstrz su za pomoc  szeregów czasowych  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 3/1, 
2007

W przedstawionej pracy na podstawie zgromadzonych obserwacji dla jednego z oddzia ów w ZG „Rudna” doty-
cz cych wstrz sów górotworu podj to prób  oceny sk onno ci do wyst pienia tego zjawiska za pomoc  szeregów 
czasowych. Obserwowany szereg czasowy zosta  przybli ony za pomoc  modelu ARIMA (d,1,1) p = 0, 1, 2, 3. 
Wybór konkretnego modelu jest w zasadzie dowolny. Modele o wi kszej liczbie parametrów produkuj  nieco 
ni sze oceny wariancji bia ego szumu, lecz nie jest to istotna ró nica. Przydatno  tego typu modeli w prognozo-
waniu wyst pienia wstrz su na dzie  dzisiejszy nie gwarantuje nam sukcesu w stu procentach. Wydaje si , e
je eli szereg energii jest w ogóle sensownie prognozowalny, to nale y oprócz tego szeregu uwzgl dni  szeregi 
towarzysz ce — konwergencja, sejsmoakustyka itd. i próbowa  budowa  model funkcji przenoszenia. 

S owa kluczowe: szeregi czasowe, procesy stochastyczne, prognozowanie wstrz sów

ROBERT KACZMARCZYK, STANIS AW RYBICKI 

Powierzchnie strukturalne w górotworze z ó  w gla brunatnego, ich charakterystyka i w a ciwo ci fizyko-
mechaniczne  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 3/1, 2007

Obserwacje prowadzone na terenie odkrywkowych kopal  w gla brunatnego wskazuj  na istnienie w górotworze 
pewnych charakterystycznych powierzchni, po których najcz ciej dochodzi do powstawania osuwisk. S  to za-
zwyczaj powierzchnie os abie  strukturalnych, powsta e w wyniku procesów sedymentacyjnych, erozyjnych, tek-
tonicznych, glacitektonicznych lub antropogenicznych. W artykule opisano typy powierzchni strukturalnych wy-
st puj cych w kopalniach w gla brunatnego oraz scharakteryzowano czynniki determinuj ce warto ci oporów ci-
nania na powierzchniach strukturalnych. 

S owa kluczowe: geologia in ynierska, kopalnia odkrywkowa, osuwiska, powierzchnie strukturalne 
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EWA KISIELOWSKA, EWELINA KASI SKA-PILUT, JUSTYNA JA KIEWICZ 

Badania nad wp ywem wybranych czynników fizykochemicznych na efektywno  procesu bio ugowania od-
padów poflotacyjnych przy wykorzystaniu grzybów ple niowych z gatunku Aspergillus niger  Kwartalnik 
Górnictwo i Geoin ynieria  z. 3/1, 2007

W artykule zosta y przedstawione badania nad mo liwo ci  wykorzystania organizmów autochtonicznych mikro-
flory sk adowiska odpadów poflotacyjnych Gilów do procesów ugowania z nich miedzi. Alkaiczny charakter 
sk adowiska uniemo liwia zastosowanie tradycyjnych procesów ugowania kwa nego ze wzgl dów zarówno ekono-
micznych, jak i rodowiskowych. Przeprowadzono badania nad procesem bio ugowania odpadów poflotacyjnych 
sk adowiska Gilów przy u yciu dominuj cych w rodowisku autochtonicznych grzybów ple niowych z gatunku 
Aspergillus niger. Metabolizm tych grzybów, zwi zany m.in. z wydzielaniem du ej ilo ci kwasów organicznych, 
pozwoli  wysun  koncepcj  zastosowania ich w procesach biohydrometalurgicznych miedzi. W do wiadczeniach 
prowadzonych w warunkach rodowiskowych (temp. i pH) optymalnych i znacznie odbiegaj cych od optimum, 
zbli onych do warunków panuj cych w terenie, w efekcie bio ugowania odpadów poflotacyjnych zachodz cego 
z udzia em grzybów Aspergillus niger otrzymano uzyski miedzi rz du 79,16÷87,98%. 

S owa kluczowe: mied , bio ugowanie, grzyby ple niowe, Aspergillus niger, opady poflotacyjne 

WALDEMAR KORZENIOWSKI 

Morfometryczna metoda oceny jako ci górotworu na potrzeby doboru obudowy kotwiowej w kopalni rud 
cynku i o owiu „Pomorzany”  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 3/1, 2007

Podstawow  obudow  wyrobisk eksploatacyjnych w polskich kopalniach rud cynku i o owiu jest obudowa kot-
wiowa. Na podstawie wieloletnich obserwacji zachowania si  wyrobisk, bada  jako ci górotworu oraz skutecz-
no ci kotwienia w zró nicowanych warunkach geotechnicznych zaproponowano wprowadzenie uzupe niaj cego
kryterium do klasyfikacji stropu pod k tem doboru kotwi. Zastosowanie morfometrycznej metody opisu ods o-
ni tego stropu i ociosów wyrobisk pozwoli o na wyodr bnienie czterech typów kategorii powierzchni, wyra nie
zwi zanych ze skuteczno ci  zastosowanej obudowy i stateczno ci  wyrobisk. Wprowadzenie dodatkowego para-
metru do aktualnie stosowanej metodyki ma na celu przede wszystkim zminimalizowanie niedok adno ci szaco-
wania jako ci rdzenia wiertniczego. 

S owa kluczowe: kotwienie, klasyfikacja górotworu, metoda morfometryczna, kopalnia cynku i o owiu

ANDRZEJ KOWALSKI 

Specyfika deformacji powierzchni dla dzisiejszego polskiego górnictwa w gla kamiennego  Kwartalnik Gór-
nictwo i Geoin ynieria  z. 3/1, 2007

Przedstawiono specyfik  wspó czesnych uwarunkowa  prowadzenia eksploatacji górniczej w aspekcie ochrony 
powierzchni i ich skutków w deformowaniu si  powierzchni. W szczególno ci wp yw d ugo ci cian eksploata-
cyjnych oraz zmiennej pr dko ci eksploatacji na dynamik  narastania deformacji powierzchni. Zwrócono uwag
na problem powstawania nieci g o ci powierzchni w postaci stopni i szczelin przy redniej i du ej g boko ci pro-
wadzenia eksploatacji. 

S owa kluczowe: górnictwo, eksploatacja podziemna, teren górniczy, deformacje 

DAMIAN KRAWCZYKOWSKI, KAZIMIERZ TRYBALSKI 

Matematyczna identyfikacja przemys owego procesu mielenia i klasyfikacji rudy miedzi za pomoc  modeli 
regresyjnych  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 3/1, 2007

Artyku  dotyczy problemów identyfikacji przemys owego procesu przygotowania rudy miedzi do procesu jej 
wzbogacania. Identyfikacji dokonano na drodze matematycznego modelowania z wykorzystaniem regresyjnych 
modeli liniowych wska ników energetycznych oceny procesu przygotowania rudy. 

S owa klucze: przeróbka, mied , wska niki energetyczne, optymalizacja, modelowanie 
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IWONA KUCZY SKA, ANNA BEDNAREK, BEATA DEMKIEWICZ, DANUTA MARCINKIEWICZ 

Mo liwo ci i uwarunkowania pozyskiwania kruszyw z eksploatacji i przeróbki w gla kamiennego  Kwar-
talnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 3/1, 2007

Eksploatacji i przeróbce w gla kamiennego towarzyszy powstawanie odpadów. Gospodarowanie odpadami wydo-
bywczymi podlega przepisom prawnym. Do niedawna odpady w przewa aj cej wi kszo ci by y wykorzystywane 
do rekultywacji terenów zdegradowanych. Prorynkowe i proekologiczne spojrzenie na odpady wydobywcze w wa-
runkach znowelizowanych i dostosowanych do dyrektyw UE przepisów prawnych wskazuje nowe kierunki odzys-
ku tych odpadów. W artykule przedstawiono propozycje zmian w dotychczasowym post powaniu ze ska  p onn
oraz urobkiem w glowym kierowanym do procesu wzbogacania. Wskazano, jak w Zak adzie Przeróbki Mecha-
nicznej W gla mo na produkowa  — oprócz sortymentów handlowych w gla — tak e i kruszywo. Program 
budowy dróg i autostrad unaoczni  problem braku na rynku kruszyw oraz produktów mineralnych, niezb dnych 
w pracach in ynieryjno-budowlanych, technicznych i hydrotechnicznych zwi zanych z budownictwem drogowym. 
Wynika st d potrzeba poszukiwania nowych róde  tych materia ów. W tej sytuacji produkcja kruszyw w górnic-
twie w glowym stanowi po dany i racjonalny kierunek post powania, w efekcie którego mo na uzyska  dodat-
kowy efekt ekologiczny w postaci ochrony zasobów z ó  pierwotnych oraz ograniczenia powstawania odpadów. 

S owa kluczowe: odpady w glowe, kruszywa, wyroby budowlane 

MAREK KWA NIEWSKI, STANIS AW LASEK 

Analiza numeryczna migracji metanu z warstw sp gowych do wyrobiska cianowego  Kwartalnik Górnictwo 
i Geoin ynieria  z. 3/1, 2007
Pos uguj c si  komputerowym kodem metody elementów odr bnych UDEC, zbudowano p aski (dwuwymiarowy) 
numeryczny model du ego (1000 × 200 m) wycinka górotworu w s siedztwie pok adu 349 w polu cianowym 802 
w partii B w KWK „Murcki”. Eksploatacj  tego pok adu systemem cianowym z zawa em warstw stropowych sy-
mulowano w modelu na odcinku d ugo ci 450 m. Stwierdzono, e w warunkach silnie deformuj cych si , roz-
warstwiaj cych, p kaj cych i dziel cych na bloki warstw sp gowych mo liwa jest migracja metanu z pok adów
w gla zalegaj cych poni ej eksploatowanego pok adu. Pokazano, e strefa szczelin w cienkich i zbudowanych ze 
ska  o niewysokiej wytrzyma o ci warstw zalegaj cych poni ej pok adu 349 powstaje szybciej ni  strefa zawa u
stropu si gaj c na g boko  ok. 30 m poni ej pok adu. Warstwy sp gowe ulegaj  przy tym silnemu wypi trzaniu 
w strefie zrobów; ju  we wczesnych stadiach eksploatacji przemieszczenie to si gn o warto ci przekraczaj cych
1,5 m. Przy za o eniu, e warstwy metanono ne zalegaj  15,6 m poni ej pok adu 349 i obejmuj  pok ad 350 oraz po-
k ady w gla i warstwy skalne ni ej le ce i ci nienie z o owe metanu wynosi 2 MPa, zbadano w a ciwo ci proce-
su przep ywu metanu (kierunek, ci nienie, ilo , pr dko ) przez szczeliny powstaj ce w p kaj cych pod wp ywem 
eksploatacji pok adu 349 warstwach sp gowych. 

S owa kluczowe: eksploatacja cianowa, metan, metoda elementów odr bnych, modelowanie numeryczne, nieci -
g e o rodki skalne, wypi trzanie sp gu 

KRZYSZTOF LABUS 

Interpretacja chemizmu wód kopalnianych metodami analizy danych z o onych  Kwartalnik Górnictwo i Geo-
in ynieria  z. 3/1, 2007
W artykule przedstawiono podstawowe za o enia metody danych z o onych — Compositional Data Analysis — 
pozwalaj c  na statystyczn  interpretacj  danych, w których warto ci zmiennych sumuj  si  do pewnej ca o ci. 
Pokazano przyk ady zastosowania metody CDA wobec danych opisuj cych sk ad chemiczny wód kopalnianych 
KWK „Chwa owice” — w tym interpretacj  tych danych i ich wizualizacj  za pomoc  diagramów trójk tnych. 
Zastosowane procedury pozwalaj  uzyska  wgl d w natur  relacji pomi dzy udzia ami sk adników wód oraz u a-
twiaj  opis trendów tych relacji. Wspomagaj  one identyfikacj  procesów formowania chemizmu wód kopalnia-
nych, takich jak np.: wymiana jonowa, procesy utleniania i redukcji oraz rozpuszczanie b d  wytr canie niektórych 
substancji. 

S owa kluczowe: wody kopalniane, chemizm wód podziemnych, analiza danych z o onych



16

URSZULA LORENZ, ZBIGNIEW GRUDZI SKI 

Zawarto  rt ci jako potencjalny czynnik ograniczaj cy warto  u ytkow  w gla kamiennego i brunatnego 
 Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 3/1, 2007

St enie rt ci w rodowisku przyrodniczym jest obecnie dwu-trzykrotnie wy sze w stosunku do okresu przed 
rozwojem przemys owym. Trzy ga zie przemys u: produkcja chloru metod  rt ciow , produkcja cementu oraz 
spalanie w gla s  g ównym ród em wi kszo ci emisji rt ci do powietrza. Rt  jest naturalnym sk adnikiem w -
gla. Masowe spalanie w gla kamiennego i brunatnego w elektrowniach, zak adach przemys owych oraz na potrze-
by komunalne, mimo stosunkowo niewielkiej zawarto ci rt ci, przyczynia si  do wprowadzania znacznych ilo ci
rt ci do rodowiska i jest obecnie jednym z najwa niejszych antropogenicznych róde  tego pierwiastka w rodo-
wisku. Z przeprowadzonych w Polsce bada  wynika, e rednia zawarto  rt ci w w glu kamiennym waha si  od 
100 do 150 ppb (mikrogramów na kilogram; μg/kg), a w w glu brunatnym — od 300 do 350 ppb. 

S owa kluczowe: wyst powanie rt ci, zawarto  rt ci w w glu, emisja rt ci

JACEK M. CZNY, SEBASTIAN IWASZENKO, DANIEL S OWIKOWSKI, MARCIN HUZARSKI 

Symulacja zjawisk zachodz cych w barierach reaktywnych ograniczaj cych wp yw odpadów pogórniczych 
na rodowisko  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 3/1, 2007
Odpady powstaj ce w procesach wydobycia i oczyszczania w gla mog  stanowi  zagro enie rodowiska wodno- 
-gruntowego w przypadku braku odpowiednich zabezpiecze . Najcz ciej ma to miejsce podczas wykorzystywania 
ich do prac rekultywacyjnych, niwelacyjnych itp. Reaktywne bariery przepuszczalne lub pó przepuszczalne stano-
wi  jedn  z mo liwo ci zapobiegania lub przynajmniej znacznego ograniczenia uwalniania si  poza rodowisko 
obszaru sk adowania niektórych zanieczyszcze . W pracy przeanalizowano i przebadano mo liwo ci usuwania 
z infiltruj cych wód jonów nast puj cych pierwiastków: As, B, Ba i Sr. Zró nicowane pod wzgl dem w a ciwo ci
chemicznych i interakcji w rodowisku wodnym wymagaj  selektywnego doboru sk adu i struktury bariery. Na bazie 
przeprowadzonych bada  laboratoryjnych, symulacji komputerowych w oparciu o oprogramowanie PHREEQC 
oraz w asne zaprojektowano system barier reaktywnych selektywnych odpowiednio dla po cze  ka dego z wy-
mienionych pierwiastków. Zgromadzono niezb dn  dla tego celu baz  danych. 

S owa kluczowe: odpady, popió  lotny, odpady z kopalni w gla kamiennego, zanieczyszczenia z wód gruntowych, 
modelowanie matematyczne, sorpcja, adsorpcja 

TADEUSZ MAJCHERCZYK, ANTONI JAKUBÓW 

Zagro enia gazodynamiczne w kopalniach Jastrz bskiej Spó ki W glowej SA  Kwartalnik Górnictwo i Geo-
in ynieria  z. 3/1, 2007

Zjawiska gazodynamiczne stanowi  w podziemnych kopalniach w gla jedno z najwi kszych zagro e  dla ycia 
i zdrowia górników. W artykule przedstawiono czynniki wp ywaj ce na wyst powanie zjawisk gazodynamicznych 
oraz objawy wskazuj ce na mo liwo  wyst pienia takich zjawisk w kopalniach w gla. Przedstawiono skrótowo 
opis zdarze  wyrzutów metanu i ska , jakie zaistnia y w kopalniach Jastrz bskiej Spó ki W glowej, ze szczegól-
nym uwzgl dnieniem KWK „Zofiówka” i KWK „Pniówek”. Opisano okoliczno ci wyrzutu metanu i ska  zaistnia-
ego w dniu 22 listopada 2005 r. w KWK „Zofiówka” w chodniku transportowym D-6 pok ad 409/4 oraz kierunki 

dzia a  podj tych po przedmiotowym zdarzeniu. 

S owa kluczowe: zjawiska gazodynamiczne, skutki wyrzutów gazu 

PIOTR MA KOWSKI, TADEUSZ MAJCHERCZYK, ZBIGNIEW NIEDBALSKI 

Analiza rozk adu wstrz sów górotworu w rejonie ciany B-1 pok adu 403/3 w aspekcie wybranych czynni-
ków górniczych i geologicznych  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 3/1, 2007

W artykule przedstawiono rozk ad wstrz sów w rejonie ciany B-1 znajduj cej si  w strefie uskoków. Rejestrowa-
ne zjawiska dynamiczne pozwoli y stwierdzi , e aktywno  sejsmiczna w tym rejonie przejawia si  wyst powa-
niem wstrz sów eksploatacyjnych i regionalnych. Wykonana analiza stanu napr enia i wyt enia w rejonie cia-
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ny B-1 potwierdzi a zwi zek jednej grupy wstrz sów z czynnikami górniczymi, a drugiej z ruchami górotworu na 
p aszczy nie uskoku. 

S owa kluczowe: zagro enie t paniami, stan napr enia, wstrz sy górnicze 

ANDRZEJ MARKIEWICZ, JAROS AW SUCHAN, RYSZARD TOMANIK 

Eksploatacja górnicza a zuskokowanie sp gowej partii utworów cechszty skich w Kopalni „Rudna” KGHM 
Polska Mied  SA  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 3/1, 2007

Wyst puj ce na granicy dolnego i górnego permu struktury tektoniczne ods aniaj ce si  w trakcie eksploatacji po-
limetalicznych z ó  monokliny przedsudeckiej wskazuj  na cz ste wyst powanie subhoryzontalnych przemiesz-
cze  sp gowej cz ci utworów cechszty skich, oraz tworz  specyficzne strefy w obr bie elewacji piaskowca. 
Artyku  skupia si  na zwi zku zachodz cym pomi dzy tymi przesuni ciami, a morfologi  sp gu cechsztynu w re-
jonie elewacji. Autorzy wskazuj  na zwi zek pomi dzy podstawowymi objawami tego typu tektoniki i wykszta -
ceniem tektonicznie przeobra onych stref oraz warunkami prowadzenia i zaburzeniami post pu robót górniczych. 
Rozwa ania te mog  mie  praktyczne zastosowanie w analizie geodynamicznej górotworu i projektowaniu robót 
górniczych. 

S owa kluczowe: eksploatacja górnicza, monoklina przedsudecka, cechsztyn, tektonika, subhoryzontalne strefy 
cinania, stateczno  stropu 

JAKUB MAZUREK 

Deformacje powierzchni w otworowej Kopalni Soli „Barycz” w likwidacji. Czy mog  jeszcze powsta  zapad-
liska?  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 3/1, 2007

Otworowa eksploatacja soli prowadzona w Kopalni „Barycz” od 1924 roku spowodowa a wyst pienie deformacji 
górotworu o charakterze ci g ym i nieci g ym (zapadliska). Od 9 lat nie jest tam prowadzona adna eksploatacja, 
ale deformacje mog  przebiega  jeszcze kilkadziesi t lat. W niektórych rejonach procesy deformacyjne s  ju
bliskie zako czenia. W artykule omówiono przebieg procesu eksploatacji, pomiarów i dokumentowania deforma-
cji powierzchni, prognoz  deformacji ko cowych (ostatecznych), ró nic  pomi dzy t  prognoz  a osiadaniami 
zaistnia ymi oraz prognoz  deformacji, jakie jeszcze mog  wyst pi  po roku 2000. Okre lono rejony, gdzie wska niki 
deformacji mog  osi ga  warto ci charakterystyczne dla zerowej i I kategorii zabudowy powierzchni oraz takie, 
gdzie jeszcze mog  powsta  zapadliska. 

S owa kluczowe: eksploatacja otworowa soli, deformacje górotworu, prognozowanie deformacji, zapadliska 

ARKADIUSZ MICHALSKI 

Dzia alno  Kopalni „Konin” w aspekcie zrównowa onego rozwoju  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria 
z. 3/1, 2007

Kopalnia „Konin” od ponad 60 lat dzia a w regionie koni skim, przyczyniaj c si  do jego znacz cej roli w kraju. 
Dzia alno  ta powoduje przekszta canie rodowiska naturalnego z zachowaniem zasad zrównowa onego rozwo-
ju. Konsekwencj  tych dzia a  jest konkurencyjno  produkcji energii elektrycznej produkowanej na bazie w gla
brunatnego. 

S owa kluczowe: górnictwo w gla brunatnego, biologiczna rekultywacja, typy rekultywacji, kierunki zagospoda-
rowania

MARIAN MICHA EK

Koncepcja rozwi za  konstrukcyjnych zabezpieczenia wyrobisk podszybia adaptowanego na potrzeby pod-
ziemnego zbiornika  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 3/1, 2007

Wycofane z u ycia kopalniane budowle podziemne o trwa ym charakterze, takie jak szyby, podszybia oraz 
komory zlokalizowane w ska ach p onnych na podszybiu, s  z regu y dla kopalni bezu yteczne, a nawet stanowi
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rodzaj balastu. Stan taki spowodowany jest w przewa aj cej mierze tym, e nie ma gotowych koncepcji zagos-
podarowania takich obiektów, które by yby opracowane z kilkuletnim wyprzedzeniem przed likwidacj  budowli. 
Uniemo liwia to w praktyce znalezienie inwestorów, którzy byliby zainteresowani przej ciem tych obiektów i wy-
korzystaniem dla celów komercyjnych przyczyniaj cych si  do osi gania wymiernych korzy ci o charakterze 
gospodarczym oraz do rozwoju gospodarczego gmin górniczych. W artykule zaprezentowano kilka rozwi za  kon-
strukcyjnych trwa ego zabezpieczenia wyrobisk podszybia dla celów podziemnego zbiornika wody z przeznacze-
niem na obiekty z zakresu lokalnej energetyki. 

S owa kluczowe: górnictwo, budownictwo podziemne, poszybie 

GRZEGORZ MUTKE 

Ocena zagro enia t paniami w kopalniach podziemnych uwzgl dniaj ca parametry drga  blisko ognisk 
wstrz sów — do wiadczenia z polskich kopal  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 3/1, 2007

Ocena zagro enia t paniami oraz ocena stateczno ci wyrobisk podziemnych w kopalniach w gla wymaga znajo-
mo ci nie tylko obci e  statycznych, ale równie  obci e  dynamicznych. Analiza skutków wstrz sów w kopalniach 
Górno l skiego Zag bia W glowego w postaci ró nego typu i intensywno ci uszkodze  wykaza a, e wyst po-
wa y one wówczas, gdy ogniska tych wstrz sów by y zlokalizowane blisko (przewa nie do 100 m) od wyrobisk. 
Potwierdza to fakt, e parametry drga  w tych odleg o ciach maj  decyduj ce znaczenie dla zaistnienia t pni cia, 
bowiem du e warto ci parametru PPV s  równoznaczne z wyst powaniem odpowiednio du ych obci e  dyna-
micznych. W artykule pokazano geofizyczne empiryczne kryterium potencjalnego zagro enia t pni ciem. Analizuj c
udokumentowan  baz  120 t pni , jakie zaistnia y w GZW w latach 1988–2006, dokonano weryfikacji przed-
stawionego kryterium, stwierdzaj c, e 90% wszystkich t pni  wyst pi o w strefie, w której pr dko  drga  PPV 
osi ga a warto ci od 0,05 m/s do 1 m/s. Wyniki bada  przedstawione w artykule mog  by  wykorzystywane do 
czasoprzestrzennego projektowania eksploatacji górniczej w warunkach prognozowanej du ej sejsmiczno ci góro-
tworu, jak równie  do racjonalnego doboru obudowy i dzia a  profilaktycznych zabezpieczaj cych funkcjonalno
wyrobisk i przyczyniaj cych si  do poprawy poziomu bezpiecze stwa pracy. 

S owa kluczowe: wstrz s górniczy, t pni cie, bliskie pole falowe, maksymalna amplituda pr dko ci drga  cz ste-
czek górotworu, maksymalna amplituda przyspieszenia drga  cz steczek górotworu, parametry ród a sejsmiczne-
go, obci enie dynamiczne, geofizyczne empiryczne kryterium potencjalnego zagro enia t pni ciem

KRZYSZTOF PACZE NIOWSKI, ANDRZEJ PYTLIK, EWA RADWA SKA 

Stanowiskowe badania elementów obudów górniczych przy ich dynamicznym obci eniu  Kwartalnik Gór-
nictwo i Geoin ynieria  z. 3/1, 2007

W artykule przedstawiono wyniki bada  elementów obudów górniczych o zwi kszonej odporno ci dynamicznej, 
które powsta y w wyniku udoskonalenia dotychczasowych konstrukcji. Zastosowanie ich przyczynia si  do pod-
niesienia poziomu bezpiecze stwa w cianowych i korytarzowych wyrobiskach zagro onych wstrz sami górotwo-
ru. Pokazano równie  dynamiczne charakterystyki pracy elementów obudów górniczych, które maj  zwi kszon
odporno ci  na obci enia dynamiczne w stosunku do rozwi za  dotychczasowych. Opisano równie  budow  sta-
nowiska do badania elementów obudów górniczych przy ich dynamicznym obci eniu. Przedstawiono jego mo -
liwo ci techniczne, a tak e stosowan  podczas bada  aparatur  pomiarowo-rejestruj c .

S owa kluczowe: obudowa górnicza, reakcje obudowy, obci enie dynamiczne, opór dynamiczny, badania stano-
wiskowe

MAREK POZZI, TADEUSZ MZYK 

Ocena wp ywu na rodowisko odpadów ulokowanych w wyrobiskach podziemnych kopal  w wietle mode-
lowania hydrogeochemicznego  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 3/1, 2007

Odpady energetyczne ulokowane w wyrobiskach górniczych nie stanowi  zagro enia dla wód podziemnych jed-
nak zmiana warunków hydraulicznych mo e zagrozi  jako ci wód podziemnych na skutek ugowania zawartych 
w odpadach sk adników. W analizie oddzia ywania odpadów na wody podziemne wykorzystano programy do mo-
delowania przep ywu wód oraz migracji zanieczyszcze , po stwierdzeniu, e warunki panuj ce w górotworze po-
zwalaj  na przyj cie modelu filtracyjnego. Wykorzystano wyniki przeprowadzonych bada  fizykochemicznych 
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odpadów i ska  oraz geochemicznych wód. Okre lono równie  parametry charakteryzuj ce migracje zanieczysz-
cze  dla odpadów i otaczaj cego sk adowisko górotworu. 

S owa kluczowe: sk adowanie odpadów, migracja zanieczyszcze , jako  wód podziemnych 

STANIS AW PRUSEK, WOJCIECH MASNY, ANDRZEJ WALENTEK 

Modelowanie numeryczne górotworu wokó  wyrobiska korytarzowego nara onego na wp ywy ci nie  eks-
ploatacyjnych  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 3/1, 2007

W artykule przedstawiono prób  odwzorowania za pomoc  modelowania numerycznego, zachowania si  górotworu 
wokó  wyrobiska przy cianowego znajduj cego si  w strefie oddzia ywania przesuwaj cego si  frontu eksploata-
cyjnego. Próby te zosta y przeprowadzone w oparciu o wybrane wyniki do owych pomiarów konwergencji chod-
ników przy cianowych w kopalniach w gla kamiennego. 

S owa kluczowe: geomechanika, wyrobiska przy cianowe, deformacje, modelowanie numeryczne 

STANIS AW PRUSEK, MAREK ROTKEGEL, KRZYSZTOF SKRZY SKI 

Proces projektowania obudowy wyrobisk korytarzowych z wykorzystaniem systemu CAD  Kwartalnik Gór-
nictwo i Geoin ynieria  z. 3/1, 2007

Obecnie proces projektowania obudowy wyrobisk korytarzowych staje si  coraz bardziej z o ony. Na taki stan 
rzeczy wp ywaj  zarówno z o one sytuacje geologiczno-górnicze, w których obliczy  nale y warto ci obci e
dzia aj cych na obudow , jak równie  du e zró nicowanie stosowanych typów i odmian obudowy. Zadaniem pro-
jektanta jest na ogó  dobranie do okre lonej sytuacji górniczej optymalnego rozwi zania w zakresie obudowy. Op-
timum doboru polega na uwzgl dnianiu parametrów technicznych obudowy, jak równie  aspektu ekonomicznego. 
Konstrukcja obudowy zapewnia  musi funkcjonalno  danego wyrobiska, bezpiecze stwo pracy, przy zachowaniu 
op acalno ci ekonomicznej ca ego przedsi wzi cia. Przedstawione w artykule oprogramowanie autorskie i komer-
cyjne wykorzystywane jest dla realizacji szeregu prac zwi zanych z doborem obudowy do okre lonych warunków 
naturalnych. Ponadto opisane programy s  niezwykle pomocne w procesie projektowania nowych rozwi za  obu-
dowy oraz jej akcesoriów, umo liwiaj c mi dzy innymi optymalizacj  konstrukcji z jednoczesnym zachowaniem 
wszystkich wymogów w zakresie bezpiecze stwa.

S owa kluczowe: górnictwo, obudowa chodnikowa, projektowanie obudowy wyrobisk 

WIKTORIA SOBCZYK 

Badania opinii respondentów na temat uci liwo ci rodowiskowej górnictwa w gla kamiennego  Kwartalnik 
Górnictwo i Geoin ynieria  z. 3/1, 2007

Utrzymanie równowagi w rodowisku przyrodniczym jest podstawowym kryterium w a ciwego funkcjonowania 
obiektów przemys owych. Dzia alno  górnicza stanowi zagro enie dla rodowiska naturalnego, w tym dla zdro-
wia i ycia cz owieka. Do bada  socjologicznych wytypowano respondentów poprzez dobór celowy. Ocenie pod-
dano kwestionariusze osób zamieszkuj cych tereny górnicze oraz zwi zanych zawodowo z górnictwem. Wypowiedzi 
ankietowanych pozwoli y zapozna  si  z opiniami na temat rodowiskowych uci liwo ci górnictwa w miejscu 
zamieszkania. Uci liwo ci te s  postrzegane jako znacz ce w szczególno ci przez mieszka ców l ska. Podkre -
lono aspekty zwi zane z wp ywem dzia alno ci górniczej na zdrowie ludzi. 

S owa kluczowe: w giel kamienny, uci liwo rodowiskowa, badania socjologiczne 

ANDRZEJ STANIEK 

Metoda oceny jako ci wklejenia erdzi kotwiowych w górotworze jako skuteczny sposób kontroli stanu bez-
piecze stwa pracy w wyrobiskach korytarzowych  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 3/1, 2007

Samodzielna obudowa kotwiowa lub obudowa podporowa wzmacniana kotwiami jest podstawowym elementem 
zapewniaj cym bezpiecze stwo pracy w wyrobiskach korytarzowych w podziemiach zak adów górniczych. Za-
sadniczy element obudowy kotwiowej — erd  kotwiowa, która jest wklejona do górotworu — mo e nie by  wkle-
jona na ca ej swojej d ugo ci. Mo e by  to nast pstwem ruchu górotworu lub nieprawid owego wklejenia erdzi. 
Stwarza to powa ne niebezpiecze stwo dla pracy za ogi i mo e skutkowa  zawaleniem stropu. W artykule przed-
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stawiono metod  identyfikacji nieci g o ci wklejenia erdzi kotwiowych w górotworze. Metoda realizowana jest 
z wykorzystaniem eksperymentalnej analizy modalnej, sk ada si  zasadniczo z dwóch cz ci: w a ciwej identyfi-
kacji parametrów modalnych badanego uk adu mechanicznego erd  — klej — górotwór dla ró nych warunków 
brzegowych odpowiadaj cych ró nym przypadkom nieci g o ci wklejenia i odniesienia otrzymanych wyników do 
utworzonej bazy danych — wyniki teoretycznej analizy modalnej — otrzymanych dla zwalidowanego modelu 
elementów sko czonych badanego uk adu mechanicznego i uwzgl dniaj cego ró ne typy ska  i ró ne przypadki 
nieci g o ci wklejenia. 

S owa kluczowe: górotwór, erd  kotwiowa, metoda, analiza modalna 

MARIA SZYMA SKA-CZAJA 

Przegl d metod oceny w a ciwo ci geometrycznych odpadowych surowców mineralnych  Kwartalnik Gór-
nictwo i Geoin ynieria  z. 3/1, 2007

Parametrami okre laj cymi tekstur  cia a sta ego s  mi dzy innymi wielko  ziarna, jego kszta t i sk ad ziarnowy, 
powierzchnia w a ciwa, a tak e porowato  i kszta t porów. W praktyce laboratoryjnej istnieje wielo  i ró no-
rodno  metod oznaczania poszczególnych parametrów wykorzystuj cych ró ne zjawiska i w a ciwo ci fizyczne 
materia u. Skutkuje to ró norodno ci  wyników, co nie sprzyja prawid owej ocenie efektów technologicznych 
w procesach wykorzystuj cych surowce uziarnione. Zestawiono mo liwo ci oceny w a ciwo ci geometrycznych 
materia ów drobno uziarnionych, jakie uzyskano w ostatnich latach. Na podstawie wielu wyników i spostrze e
podj to oznaczenie jednoznacznych, wszechstronnie uwarunkowanych i uzasadnionych zwi zków pomi dzy po-
szczególnymi wielko ciami geometrycznymi. 

S owa kluczowe: analizy granulometryczne, sk ad ziarnowy, powierzchnia w a ciwa, kszta t ziaren 

KRZYSZTOF TAJDU , ANTONI TAJDU

Wykorzystanie submodelingu do modelowania zachowania si  budowli poddanej wp ywom eksploatacji 
 Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 3/1, 2007

Artyku  przedstawia analiz  doboru odpowiednich warunków brzegowych dla modelowanego zjawiska wp ywu 
eksploatacji podziemnej na budowl . Autorzy sk onili si  do próby rozwi zania tego problemu w sposób dwucz o-
nowy, wykorzystuj c model globalny i submodel. W technice zaproponowanej przez autorów warunki brzegowe 
zadawane na submodel stanowi y przemieszczenia pionowe i poziome wyliczone z modelu globalnego. Dodatko-
wo przeprowadzono analiz  wp ywu wielko ci modelowanego pod o a, na stan napr enia wewn trz posadowio-
nego na nim fundamentu. 

S owa kluczowe: MES, submodeling, model globalny, warunki brzegowe, górotwór, pod o e, budowla 

KRZYSZTOF TOMICZEK 

O ró nicach w zachowaniu si  ska  w warunkach jednoosiowego rozci gania i ciskania  Kwartalnik Górnic-
two i Geoin ynieria  z. 3/1, 2007

W celu wykrycia ró nic w zachowaniu si  ska  w polu napr e  rozci gaj cych i ciskaj cych przeprowadzono najpierw 
próby jednoosiowego ciskania, a pó niej — rozci gania smuk ych walcowych próbek trzech quasi-jednorodnych ska :
piaskowców Brenna i Jastrz bie oraz granitu Strzelin. Próby rozci gania by y próbami monocyklicznymi oraz wielocyk-
licznymi. 

S owa kluczowe: mechanika ska , próba jednoosiowego ciskania, próba jednoosiowego rozci gania, rozci ganie 
wielocykliczne, w a ciwo ci odkszta ceniowe, sta e materia owe

KAZIMIERZ TRYBALSKI, DARIUSZ FOSZCZ, ANDRZEJ KONIECZNY 

Analiza pracy uk adu technologicznego mielenia i flotacji z wykorzystaniem modeli blokowych, transmitancyj-
nych oraz programu Simulink Matlab  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 3/1, 2007

W artykule przedstawiono jedn  z metod modelowania pracy uk adów technologicznych wzbogacania surowców 
mineralnych. Na podstawie wyników bada  laboratoryjnych i prób przemys owych w zakresie mielenia i wzboga-
cania flotacyjnego rud miedzi oraz uzyskanych charakterystyk wzbogacalno ci i zale no ci funkcyjnych, za po-
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moc  metod schematów blokowych, modeli transmitancyjnych i programu Simulink Matlab zamodelowano uk ad
wzbogacania. Wykorzystuj c opracowany model w postaci schematów do oblicze  zaprogramowanych w progra-
mie Simulink Matlab przeprowadzono badania symulacyjne rozpatrywanego schematu technologicznego dla zmien-
nych parametrów nadawy. Przebadano trzy mo liwe i prawdopodobne warianty sytuacji zachowania si  procesu 
przemys owego w zakresie zmian zawarto ci wybranej klasy ziarnowej i zawarto ci miedzi w poszczególnych 
klasach ziarnowych. 

S owa kluczowe: mied , przeróbka, modelowanie, transmitancja 


