Streszczenia

HENRYK ALEKSA, FRANCISZEK DYDUCH, KRZYSZTOF WIERZCHOWSKI
Chlor i rtĊü w wĊglu i moĪliwoĞci ich obniĪenia metodami przeróbki mechanicznej x Kwartalnik Górnictwo
i GeoinĪynieria x z. 3/1, 2007
W artykule przedstawiono moĪliwoĞci obniĪenia zawartoĞci rtĊci i chloru w wĊglach kamiennych metodami stosowanymi w inĪynierii mineralnej. W odniesieniu do tych pierwiastków scharakteryzowano ich miejsce w strukturze
wĊgla, genezĊ i formy wystĊpowania. Opisano równieĪ techniczne sposoby redukcji zawartoĞci tych zanieczyszczeĔ w wĊglach drogą separacji grawitacyjnej, flotacji, wymywania i odwadniania. Przedstawione propozycje mogą znaleĨü zastosowanie w przemyĞle i przyczyniü siĊ do zmniejszenia emisji tych bardzo szkodliwych dla zdrowia i Ğrodowiska substancji.
Sáowa kluczowe: chlor w wĊglu, rtĊü w wĊglu
MAàGORZATA BALAWEIDER, JOLANTA MARCINIAK-KOWALSKA
Badania nad moĪliwoĞcią wykorzystania odpadów do produkcji cegieá x Kwartalnik Górnictwo i GeoinĪynieria
x z. 3/1, 2007
W górnictwie surowców mineralnych w procesach technologicznych powstają odpady, które dla Ğrodowiska naturalnego w zaleĪnoĞci od ich skáadu chemicznego stanowią zawsze zagroĪenia róĪnego typu. Celem przeprowadzonych badaĔ byáo okreĞleniem moĪliwoĞci czĊĞciowego zastąpienia popioáów dostarczanych przez ElektrociepáowniĊ „Kraków” SA, odpadami poflotacyjnymi z flotacji rud miedzi z ciągu piaskowcowego i otrzymanie
cegieá o wymaganych normami parametrach jakoĞciowych. W artykule omówiono wyniki przeprowadzanych laboratoryjnych badaĔ cegieá wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, w celu okreĞlenia przydatnoĞci stosowanego materiaáu. Istnieje perspektywiczna moĪliwoĞü zastosowania odpadów poflotacyjnych zawierających
znaczne iloĞci krzemionki do produkcji cegieá.
Sáowa kluczowe: odpady poflotacyjne, materiaáy ceramiczne, cegáa
JADWIGA ANNA BARGA-WIĉCàAWSKA
Kamienioáomy surowców wĊglanowych w regionie ĞwiĊtokrzyskim przykáadem korytarzy ekologicznych
x Kwartalnik Górnictwo i GeoinĪynieria x z. 3/1, 2007
Badanie malakofauny i roĞlinnoĞci kamienioáomów wĊglanowych w regionie ĞwiĊtokrzyskim przeprowadzono
w latach 1990–2005. W artykule wyróĪniono haády i wyrobiska wskazując na róĪnice warunków ekologicznych na
zwaáach i w wyrobiskach. Wykazano duĪy udziaá gatunków poáudniowych. Kamienioáomy surowców wĊglanowych stanowią drogĊ migracji roĞlin i Ğlimaków. Interesującym przykáadem wyjątkowych walorów przyrodniczych historycznych terenów pogórniczych jest wzgórze Karczówka w Kielcach — teren eksploatacji galeny w utworach wĊglanowych. Tereny przeksztaácone górniczo są miejscem wystĊpowania rzadkich i zagroĪonych wyginiĊciem gatunków roĞlin i Ğlimaków. Malakofauna przestrzeni pogórniczej stanowi obraz przeobraĪeĔ zachodzących
w Ğrodowisku przyrodniczym regionu.
Sáowa kluczowe: kamienioáomy, skaáy wĊglanowe, malakofauna, korytarze ekologiczne, Góry ĝwiĊtokrzyskie, poáudniowo-wschodnia Polska
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ZBIGNIEW BEDNARCZYK
Ocena przydatnoĞci wybranych testów in situ i badaĔ laboratoryjnych dla identyfikacji i przeciwdziaáania
procesom geodynamicznym x Kwartalnik Górnictwo i GeoinĪynieria x z. 3/1, 2007
W artykule przedstawiono doĞwiadczenia związane z wykorzystaniem róĪnorodnych metod badaĔ in situ i laboratoryjnych dla okreĞlenia zasiĊgu, poznania genezy oraz moĪliwoĞci przeciwdziaáania procesom geodynamicznym.
Omówiono wykorzystane przez autora metody badaĔ, monitoringu oraz modelowania zachowania osuwisk na podstawie prac w kopalniach odkrywkowych wĊgla brunatnego, badaĔ wykonywanych w Norwegii oraz w Karpatach
fliszowych.
Sáowa kluczowe: osuwiska, testy in situ, testy laboratoryjne, analizy statecznoĞci, stabilizacja osuwisk
PRZEMYSàAW BUKOWSKI
ZagroĪenia wodne w kopalniach wĊgla kamiennego w GórnoĞląskim ZagáĊbiu WĊglowym w dobie restrukturyzacji górnictwa x Kwartalnik Górnictwo i GeoinĪynieria x z. 3/1, 2007
PostĊpujący od lat 90. proces likwidacji kopalĔ wĊgla w GZW jest przyczyną tworzenia w wyrobiskach górniczych zbiorników wodnych o pojemnoĞci kaĪdego z nich liczonej w milionach metrów szeĞciennych retencjonowanej wody. Mimo obserwowanego w ostatnim dziesiĊcioleciu spadku liczby zdarzeĔ wynikających z zaistnienia
zagroĪenia wodnego zbiorniki wodne powstające w wyrobiskach kopalĔ likwidowanych stanowią i bĊdą stanowiü
coraz wiĊksze zagroĪenie dla aktualnie prowadzonych i planowanych robót górniczych. Ich oddziaáywanie w warunkach zróĪnicowanych wáaĞciwoĞci Ğrodowiska geologicznego pociąga za sobą koniecznoĞü zmiany podejĞcia do
oceny skali zagroĪeĔ wodnych i ich prognozowania, co w sposób ogólny starano siĊ przedstawiü w artykule.
Sáowa kluczowe: bezpieczeĔstwo, hydrogeologia, zagroĪenie wodne, kopalnia wĊgla, wdarcie, koncepcja, metoda
badaĔ
JAN BUTRA, WITOLD PYTEL
Eksploatacja záoĪa w sąsiedztwie zrobów i stref upodatnionych w Ğwietle doĞwiadczeĔ praktycznych oraz
modelowania numerycznego x Kwartalnik Górnictwo i GeoinĪynieria x z. 3/1, 2007
Na podstawie analizy dotychczasowych doĞwiadczeĔ oraz wyników modelowania numerycznego przedstawiono
zagadnienie zagroĪenia tąpaniami i zawaáami w przypadkach prowadzenia rozcinki w kierunku zrobów i stref upodatnionych.
Sáowa kluczowe: modelowanie numeryczne, strefy upodatnione, eksploatacja rud miedzi
MAREK CAàA, SEBASTIAN OLESIAK, TADEUSZ TATARA, DANIEL WAàACH
Analiza odpornoĞci zabytkowego koĞcioáa p.w. Ğw. Jerzego w Ryduátowach na obciąĪenia dynamiczne wywoáane dziaáalnoĞcią górniczą x Kwartalnik Górnictwo i GeoinĪynieria x z. 3/1, 2007
W artykule przedstawiono problematykĊ odpornoĞci obiektów zabytkowych poddawanych obciąĪeniom dynamicznym wywoáanych dziaáalnoĞcią górniczą. Przeprowadzono inwentaryzacjĊ istniejących uszkodzeĔ koĞcioáa
p.w. Ğw. Jerzego w Ryduátowach oraz okreĞlono stan gruntów zalegających w sąsiedztwie analizowanego obiektu.
Badania materiaáów archiwalnych, przeprowadzona inwentaryzacja i analiza danych dotyczących wstrząsów wysokoenergetycznych z ostatnich kilku lat, staáa siĊ podstawą do oceny odpornoĞci koĞcioáa na przejĊcie drgaĔ wywoáanych dziaáalnoĞcią górniczą o podobnych parametrach w przyszáoĞci.
Sáowa kluczowe: odpornoĞü dynamiczna budynków, wstrząsy górnicze, drgania powierzchniowe
MAREK CAàA, ANDREA ROTH
MoĪliwoĞci zastosowania siatek stalowych w warunkach zagroĪeĔ dynamicznych x Kwartalnik Górnictwo
i GeoinĪynieria x z. 3/1, 2007
W artykule zajĊto siĊ problematyką noĞnoĞci elementów i systemów obudowy w warunkach zagroĪeĔ dynamicznych. Opisano wyniki badaĔ stanowiskowych oraz in situ dotyczące zdolnoĞci pocháaniania energii dynamicznej
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zarówno przez elementy obudowy, jak i systemy obudowy (kombinacja róĪnych elementów). Przedstawiono takĪe
charakterystykĊ wysokowytrzymaáej siatki stalowej typu Tecco. Wraz z kotwiami stalowymi byáa ona obiektem
badaĔ stanowiskowych (w Australii) jak i symulacji numerycznych (w Szwajcarii). Dotychczasowe wyniki badaĔ
zdolnoĞci siatki Tecco wskazują, Īe moĪe ona pocháonąü od 33,6 kN/m2 (siatka S95/3 o Ğrednicy drutu 3 mm) do
50 kN/m2 (siatka S95/4 o Ğrednicy drutu 4 mm). Są to wartoĞci kilkunastokrotnie wiĊksze niĪ uzyskano dla siatek
zgrzewanych czy teĪ ogrodzeniowych. NaleĪy zatem rozwaĪyü moĪliwoĞü zastosowana wysokowytrzymaáych
siatek w wyrobiskach górniczych zagroĪonych zjawiskami dynamicznymi.
Sáowa kluczowe: zagroĪenie tąpaniami, obudowa, siatki stalowe
MIROSàAW CHUDEK, HENRYK KLETA
ZagroĪenie obiektów przyszybowych deformacjami nieciągáymi typu liniowego x Kwartalnik Górnictwo i GeoinĪynieria x z. 3/1, 2007
W artykule przedstawiono przyczyny i warunki wystĊpowania deformacji nieciągáych o charakterze liniowym
w postaci progów terenowych i szczelin w obrĊbie filara ochronnego dla szybu. Szczególną uwagĊ poĞwiecono
záoĪonej budowie geologicznej górotworu, która wraz ze znaczną sumaryczną miąĪszoĞcią wybranych dotychczas
pokáadów wĊgla powoduje, Īe duĪy stopieĔ zruszenia górotworu sprzyja generowaniu deformacyjnych nieciągáoĞci. Obecnie brakuje podstaw teoretycznych umoĪliwiających iloĞciowy opis powstawania deformacji nieciągáych typu liniowego, jednakĪe dotychczasowe doĞwiadczenia pozwalają sformuáowaü wstĊpną hipotezĊ dotyczącą
tworzenia siĊ deformacji nieciągáych typu liniowego w rejonach wieloletniej intensywnej eksploatacji górniczej.
NieciągáoĞci te stanowią znaczne zagroĪenie dla obiektów zlokalizowanych na powierzchni terenu i powinny zasadniczo wpáywaü na projektowanie dalszej eksploatacji górniczej w takim rejonie.
Sáowa kluczowe: deformacje nieciągáe, filary ochronne, geomechanika, zabezpieczenia geotechniczne
MIROSàAW CHUDEK, PIOTR STRZAàKOWSKI, ROMAN ĝCIGAàA
Przykáad analizy wpáywu prĊdkoĞci postĊpu frontu eksploatacyjnego na przebieg deformacji na powierzchni
terenu x Kwartalnik Górnictwo i GeoinĪynieria x z. 3/1, 2007
W artykuáe przedstawiono przykáadową analizĊ wpáywu prĊdkoĞci postĊpu frontu eksploatacyjnego na przebieg
deformacji nieustalonych na powierzchni terenu w warunkach jednej z kopalĔ GZW. Na podstawie wyników pomiarów geodezyjnych wyznaczono wartoĞci odpowiednich parametrów, a nastĊpnie przeanalizowano wpáyw prĊdkoĞci postĊpu frontu na wartoĞci wybranych wskaĨników deformacji. Analiz dokonano w oparciu o komputerową
symulacjĊ postĊpu frontu eksploatacyjnego dla róĪnych prĊdkoĞci postĊpu.
Sáowa kluczowe: prognozowanie deformacji powierzchni terenu, deformacje nieustalone, prĊdkoĞü postĊpu frontu
eksploatacyjnego
JAN DRENDA, ZENON RÓĩAēSKI, KRZYSZTOF SàOTA, PAWEà WRONA
ZagroĪenie poĪarowe na zwaáowiskach odpadów powĊglowych x Kwartalnik Górnictwo i GeoinĪynieria x z. 3/1,
2007
Znaczna zawartoĞü substancji skáonnych do utleniania siĊ jest przyczyną wystĊpowania zagroĪenia poĪarowego na
obiektach gromadzących odpady powĊglowe. W artykule przedstawiono przyczyny oraz czynniki wpáywające na
powstawanie poĪarów na zwaáowiskach odpadów powĊglowych. Omówiono wpáyw tego zjawiska na atmosferĊ
w najbliĪszym otoczeniu aktywnych termicznie zwaáowisk. Przedstawiono stosowane w kraju metody profilaktyki
i zwalczania zagroĪenia poĪarowego na zwaáowiskach oraz podkreĞlono znaczenie systematycznego monitoringu
tych obiektów.
Sáowa kluczowe: zwaáowiska odpadów powĊglowych, poĪary, zanieczyszczenie powietrza
JAN DULEWSKI, ZDZISàAW KULCZYCKI, PIOTR TRZCIONKA
Wykorzystanie dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakáadów górniczych w rozwiązaniach
praktycznych x Kwartalnik Górnictwo i GeoinĪynieria x z. 3/1, 2007
Prawo geologiczne i górnicze nakáada na Prezesa WyĪszego UrzĊdu Górniczego obowiązek gromadzenia i archiwizacji dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakáadów górniczych. CzynnoĞci z tym związane
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wykonuje Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej w WUG. Archiwum udostĊpnia dokumentacjĊ zainteresowanym osobom i stronom dla potrzeb związanych z realizacją szeregu zadaĔ z zakresu planowania przestrzennego i budownictwa, bezpieczeĔstwa powszechnego, ochrony Ğrodowiska oraz dochodzenia roszczeĔ z tytuáu
szkód pochodzenia górniczego. Zawarte w dokumentacji archiwalnej dane oraz informacje znajdują wykorzystanie praktyczne w wielu rozwiązaniach projektowych realizowanych w zakáadach górniczych oraz w przedsiĊwziĊciach proekologicznych na terenach pogórniczych.
Sáowa kluczowe: dokumentacja mierniczo-geologiczna, ochrona Ğrodowiska, zapobieganie szkodom
IRENEUSZ FIRLIT
Eksploatacja pokáadu 402 w KWK „Staszic” w aspekcie ochrony uĪytku ekologicznego Ĩródáa Káodnicy
x Kwartalnik Górnictwo i GeoinĪynieria x z. 3/1, 2007
Lata powojenne to czas intensywnego rozwoju górnictwa. Powstające kopalnie otrzymaáy obszary górnicze niejednokrotnie o utrudnionych warunkach geologiczno-górniczych, jak równieĪ pod terenami zurbanizowanymi czy
teĪ pod obszarami ekologicznymi. Kopalnia „Staszic” prowadzi wydobycie surowca w bardzo trudnych warunkach związanych z walorami przyrodniczymi terenów, pod którymi prowadzona jest eksploatacja. Przykáadem jest
wybranie pokáadu 402 w polu „L” zlokalizowanego pod uĪytkiem ekologicznym Ĩródáa Káodnicy.
Sáowa kluczowe: technologia eksploatacji wĊgla, ochrona terenów prawem chronionych, wpáyw eksploatacji na
powierzchnie terenu

DANUTA FLISIAK
Metodyka badaĔ soli kamiennej w warunkach konwencjonalnego trójosiowego Ğciskania dla projektowania
podziemnych magazynów x Kwartalnik Górnictwo i GeoinĪynieria x z. 3/1, 2007
W wielu oĞrodkach zajmujących siĊ wykorzystaniem záóĪ soli kamienne do budowy podziemnych magazynów panuje przekonanie o zdolnoĞci soli do przenoszenia znacznych obciąĪeĔ z równoczesnym zachowaniem ciągáoĞci,
nawet przy duĪych odksztaáceniach. Testy trójosiowego Ğciskania wykazują, Īe w caáym zakresie naprĊĪeĔi temperatur, towarzyszących eksploatacji podziemnych kawern, w przestrzennym stanie naprĊĪenia istnieje wyraĨna
granica pomiĊdzy ĞciĞliwoĞcią a dylatancyjną zmianą objĊtoĞci soli. Wynikiem przyrostu nieodwracalnych odksztaáceĔ objĊtoĞciowych jest gwaátowny wzrost prĊdkoĞci peázania, potĊgowo zaleĪnej od wielkoĞci naprĊĪeĔ i prowadzący do kruchego zniszczenia. WáasnoĞci odksztaáceniowe soli, okreĞlone granicą wzglĊdnego przyrostu objĊtoĞci i prĊdkoĞcią peázania zaleĪą takĪe od niewielkich zmian temperatury, przy zachowanej wytrzymaáoĞci doraĨnej.
Na podstawie analizy warunków towarzyszących eksploatacji podziemnego magazynu gazu, w artykule opisano
laboratoryjne procedury badawcze w testach trójosiowego Ğciskania niezbĊdne do analizy zjawisk geomechanicznych zachodzących w otoczeniu komór magazynowych. Omówiono takĪe na wybranych przykáadach wykorzystanie wyników badaĔ do sformuáowania naprĊĪeniowego kryterium dáugotrwaáej statecznoĞci górotworu solnego.
Sáowa kluczowe: górotwór solny, podziemne magazyny, testy trójosiowego Ğciskania

STEFAN GAàCZYēSKI, ANDRZEJ WOJTASZEK
Projektowanie obudowy kotwiowej wyrobisk podziemnych x Kwartalnik Górnictwo i GeoinĪynieria x z. 3/1,
2007
W artykule przedstawiono dwie praktyczne zasady projektowania kotwiowej obudowy wyrobisk podziemnych,
a mianowicie:
1) obudowy osáonowej przed lokalnymi obwaáami w globalnie ustabilizowanym masywie,
2) obudowy noĞnej zabezpieczającej przed zawaáem wyrobiska w globalnie naruszonym (zdegradowanym) masywie skalnym.
Podano przede wszystkim oryginalny schemat obliczeniowy podatnej obudowy kotwiowej.
Sáowa kluczowe: mechanika górotworu, obudowa kotwiowa, projektowanie obudowy kotwiowej
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STANISàAW HAJDO, JERZY KLICH, GRZEGORZ GALINIAK
Ekologiczne i technologiczne osiągniĊcia w 40-letniej historii górnictwa otworowego siarki w Polsce x Kwartalnik Górnictwo i GeoinĪynieria x z. 3/1, 2007
W artykule przedstawiono najwaĪniejsze elementy doskonalenia technologii eksploatacji otworowej siarki, które
zadecydowaáy o przetrwaniu górnictwa otworowego siarki w jedynej w Polsce i na Ğwiecie kopalni otworowej
siarki. Stanowią one o duĪym wkáadzie polskiej myĞli naukowo-technicznej i osiągniĊciach w ponadczterdziestoletniej historii jej stosowania w czynieniu jej bardziej przyjazną dla Ğrodowiska naturalnego i mniej energocháonną. Ponadto podano gáówne doĞwiadczenia i osiągniĊcia w sposobach i kierunkach rekultywacji oraz zagospodarowania zdegradowanych terenów górniczych w likwidowanych kopalniach otworowych siarki w Polsce.
Sáowa kluczowe: siarka, eksploatacja otworowa, ochrona Ğrodowiska

AUGUSTYN HOLEKSA, MIECZYSàAW LUBRYKA, RYSZARD SKATUàA, ZBIGNIEW SZREDER
Eksploatacja pokáadu 510/1 Ğcianą 22a w partii Z3 w KWK „JAS-MOS” w warunkach duĪej aktywnoĞci
sejsmicznej x Kwartalnik Górnictwo i GeoinĪynieria x z. 3/1, 2007
W artykule przedstawiono przykáad eksploatacji Ğciany, której towarzyszyáa duĪa aktywnoĞü sejsmiczna, związana
gáównie z obecnoĞcią krawĊdzi nadbudowy i sąsiedztwem strefy uskokowej. Omówiono stosowany monitoring
zagroĪenia tąpaniami i aktywną profilaktyką tąpaniową.
Sáowa kluczowe: zagroĪenie tąpaniami, profilaktyka tąpaniowa, bezpieczna eksploatacja

ZDZISàAW IWULSKI
Prognoza wystąpienia wstrząsu za pomocą szeregów czasowych x Kwartalnik Górnictwo i GeoinĪynieria x z. 3/1,
2007
W przedstawionej pracy na podstawie zgromadzonych obserwacji dla jednego z oddziaáów w ZG „Rudna” dotyczących wstrząsów górotworu podjĊto próbĊ oceny skáonnoĞci do wystąpienia tego zjawiska za pomocą szeregów
czasowych. Obserwowany szereg czasowy zostaá przybliĪony za pomocą modelu ARIMA (d,1,1) p = 0, 1, 2, 3.
Wybór konkretnego modelu jest w zasadzie dowolny. Modele o wiĊkszej liczbie parametrów produkują nieco
niĪsze oceny wariancji biaáego szumu, lecz nie jest to istotna róĪnica. PrzydatnoĞü tego typu modeli w prognozowaniu wystąpienia wstrząsu na dzieĔ dzisiejszy nie gwarantuje nam sukcesu w stu procentach. Wydaje siĊ, Īe
jeĪeli szereg energii jest w ogóle sensownie prognozowalny, to naleĪy oprócz tego szeregu uwzglĊdniü szeregi
towarzyszące — konwergencja, sejsmoakustyka itd. i próbowaü budowaü model funkcji przenoszenia.
Sáowa kluczowe: szeregi czasowe, procesy stochastyczne, prognozowanie wstrząsów

ROBERT KACZMARCZYK, STANISàAW RYBICKI
Powierzchnie strukturalne w górotworze záóĪ wĊgla brunatnego, ich charakterystyka i wáaĞciwoĞci fizykomechaniczne x Kwartalnik Górnictwo i GeoinĪynieria x z. 3/1, 2007
Obserwacje prowadzone na terenie odkrywkowych kopalĔ wĊgla brunatnego wskazują na istnienie w górotworze
pewnych charakterystycznych powierzchni, po których najczĊĞciej dochodzi do powstawania osuwisk. Są to zazwyczaj powierzchnie osáabieĔ strukturalnych, powstaáe w wyniku procesów sedymentacyjnych, erozyjnych, tektonicznych, glacitektonicznych lub antropogenicznych. W artykule opisano typy powierzchni strukturalnych wystĊpujących w kopalniach wĊgla brunatnego oraz scharakteryzowano czynniki determinujące wartoĞci oporów Ğcinania na powierzchniach strukturalnych.
Sáowa kluczowe: geologia inĪynierska, kopalnia odkrywkowa, osuwiska, powierzchnie strukturalne
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EWA KISIELOWSKA, EWELINA KASIēSKA-PILUT, JUSTYNA JAĝKIEWICZ
Badania nad wpáywem wybranych czynników fizykochemicznych na efektywnoĞü procesu bioáugowania odpadów poflotacyjnych przy wykorzystaniu grzybów pleĞniowych z gatunku Aspergillus niger x Kwartalnik
Górnictwo i GeoinĪynieria x z. 3/1, 2007
W artykule zostaáy przedstawione badania nad moĪliwoĞcią wykorzystania organizmów autochtonicznych mikroflory skáadowiska odpadów poflotacyjnych Gilów do procesów áugowania z nich miedzi. Alkaiczny charakter
skáadowiska uniemoĪliwia zastosowanie tradycyjnych procesów áugowania kwaĞnego ze wzglĊdów zarówno ekonomicznych, jak i Ğrodowiskowych. Przeprowadzono badania nad procesem bioáugowania odpadów poflotacyjnych
skáadowiska Gilów przy uĪyciu dominujących w Ğrodowisku autochtonicznych grzybów pleĞniowych z gatunku
Aspergillus niger. Metabolizm tych grzybów, związany m.in. z wydzielaniem duĪej iloĞci kwasów organicznych,
pozwoliá wysunąü koncepcjĊ zastosowania ich w procesach biohydrometalurgicznych miedzi. W doĞwiadczeniach
prowadzonych w warunkach Ğrodowiskowych (temp. i pH) optymalnych i znacznie odbiegających od optimum,
zbliĪonych do warunków panujących w terenie, w efekcie bioáugowania odpadów poflotacyjnych zachodzącego
z udziaáem grzybów Aspergillus niger otrzymano uzyski miedzi rzĊdu 79,16÷87,98%.
Sáowa kluczowe: miedĨ, bioáugowanie, grzyby pleĞniowe, Aspergillus niger, opady poflotacyjne

WALDEMAR KORZENIOWSKI
Morfometryczna metoda oceny jakoĞci górotworu na potrzeby doboru obudowy kotwiowej w kopalni rud
cynku i oáowiu „Pomorzany” x Kwartalnik Górnictwo i GeoinĪynieria x z. 3/1, 2007
Podstawową obudową wyrobisk eksploatacyjnych w polskich kopalniach rud cynku i oáowiu jest obudowa kotwiowa. Na podstawie wieloletnich obserwacji zachowania siĊ wyrobisk, badaĔ jakoĞci górotworu oraz skutecznoĞci kotwienia w zróĪnicowanych warunkach geotechnicznych zaproponowano wprowadzenie uzupeániającego
kryterium do klasyfikacji stropu pod kątem doboru kotwi. Zastosowanie morfometrycznej metody opisu odsáoniĊtego stropu i ociosów wyrobisk pozwoliáo na wyodrĊbnienie czterech typów kategorii powierzchni, wyraĨnie
związanych ze skutecznoĞcią zastosowanej obudowy i statecznoĞcią wyrobisk. Wprowadzenie dodatkowego parametru do aktualnie stosowanej metodyki ma na celu przede wszystkim zminimalizowanie niedokáadnoĞci szacowania jakoĞci rdzenia wiertniczego.
Sáowa kluczowe: kotwienie, klasyfikacja górotworu, metoda morfometryczna, kopalnia cynku i oáowiu

ANDRZEJ KOWALSKI
Specyfika deformacji powierzchni dla dzisiejszego polskiego górnictwa wĊgla kamiennego x Kwartalnik Górnictwo i GeoinĪynieria x z. 3/1, 2007
Przedstawiono specyfikĊ wspóáczesnych uwarunkowaĔ prowadzenia eksploatacji górniczej w aspekcie ochrony
powierzchni i ich skutków w deformowaniu siĊ powierzchni. W szczególnoĞci wpáyw dáugoĞci Ğcian eksploatacyjnych oraz zmiennej prĊdkoĞci eksploatacji na dynamikĊ narastania deformacji powierzchni. Zwrócono uwagĊ
na problem powstawania nieciągáoĞci powierzchni w postaci stopni i szczelin przy Ğredniej i duĪej gáĊbokoĞci prowadzenia eksploatacji.
Sáowa kluczowe: górnictwo, eksploatacja podziemna, teren górniczy, deformacje

DAMIAN KRAWCZYKOWSKI, KAZIMIERZ TRYBALSKI
Matematyczna identyfikacja przemysáowego procesu mielenia i klasyfikacji rudy miedzi za pomocą modeli
regresyjnych x Kwartalnik Górnictwo i GeoinĪynieria x z. 3/1, 2007
Artykuá dotyczy problemów identyfikacji przemysáowego procesu przygotowania rudy miedzi do procesu jej
wzbogacania. Identyfikacji dokonano na drodze matematycznego modelowania z wykorzystaniem regresyjnych
modeli liniowych wskaĨników energetycznych oceny procesu przygotowania rudy.
Sáowa klucze: przeróbka, miedĨ, wskaĨniki energetyczne, optymalizacja, modelowanie
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IWONA KUCZYēSKA, ANNA BEDNAREK, BEATA DEMKIEWICZ, DANUTA MARCINKIEWICZ
MoĪliwoĞci i uwarunkowania pozyskiwania kruszyw z eksploatacji i przeróbki wĊgla kamiennego x Kwartalnik Górnictwo i GeoinĪynieria x z. 3/1, 2007
Eksploatacji i przeróbce wĊgla kamiennego towarzyszy powstawanie odpadów. Gospodarowanie odpadami wydobywczymi podlega przepisom prawnym. Do niedawna odpady w przewaĪającej wiĊkszoĞci byáy wykorzystywane
do rekultywacji terenów zdegradowanych. Prorynkowe i proekologiczne spojrzenie na odpady wydobywcze w warunkach znowelizowanych i dostosowanych do dyrektyw UE przepisów prawnych wskazuje nowe kierunki odzysku tych odpadów. W artykule przedstawiono propozycje zmian w dotychczasowym postĊpowaniu ze skaáą páonną
oraz urobkiem wĊglowym kierowanym do procesu wzbogacania. Wskazano, jak w Zakáadzie Przeróbki Mechanicznej WĊgla moĪna produkowaü — oprócz sortymentów handlowych wĊgla — takĪe i kruszywo. Program
budowy dróg i autostrad unaoczniá problem braku na rynku kruszyw oraz produktów mineralnych, niezbĊdnych
w pracach inĪynieryjno-budowlanych, technicznych i hydrotechnicznych związanych z budownictwem drogowym.
Wynika stąd potrzeba poszukiwania nowych Ĩródeá tych materiaáów. W tej sytuacji produkcja kruszyw w górnictwie wĊglowym stanowi poĪądany i racjonalny kierunek postĊpowania, w efekcie którego moĪna uzyskaü dodatkowy efekt ekologiczny w postaci ochrony zasobów záóĪ pierwotnych oraz ograniczenia powstawania odpadów.
Sáowa kluczowe: odpady wĊglowe, kruszywa, wyroby budowlane

MAREK KWAĝNIEWSKI, STANISàAW LASEK
Analiza numeryczna migracji metanu z warstw spągowych do wyrobiska Ğcianowego x Kwartalnik Górnictwo
i GeoinĪynieria x z. 3/1, 2007
Posáugując siĊ komputerowym kodem metody elementów odrĊbnych UDEC, zbudowano páaski (dwuwymiarowy)
numeryczny model duĪego (1000 × 200 m) wycinka górotworu w sąsiedztwie pokáadu 349 w polu Ğcianowym 802
w partii B w KWK „Murcki”. EksploatacjĊ tego pokáadu systemem Ğcianowym z zawaáem warstw stropowych symulowano w modelu na odcinku dáugoĞci 450 m. Stwierdzono, Īe w warunkach silnie deformujących siĊ, rozwarstwiających, pĊkających i dzielących na bloki warstw spągowych moĪliwa jest migracja metanu z pokáadów
wĊgla zalegających poniĪej eksploatowanego pokáadu. Pokazano, Īe strefa szczelin w cienkich i zbudowanych ze
skaá o niewysokiej wytrzymaáoĞci warstw zalegających poniĪej pokáadu 349 powstaje szybciej niĪ strefa zawaáu
stropu siĊgając na gáĊbokoĞü ok. 30 m poniĪej pokáadu. Warstwy spągowe ulegają przy tym silnemu wypiĊtrzaniu
w strefie zrobów; juĪ we wczesnych stadiach eksploatacji przemieszczenie to siĊgnĊáo wartoĞci przekraczających
1,5 m. Przy zaáoĪeniu, Īe warstwy metanonoĞne zalegają 15,6 m poniĪej pokáadu 349 i obejmują pokáad 350 oraz pokáady wĊgla i warstwy skalne niĪej leĪące i ciĞnienie záoĪowe metanu wynosi 2 MPa, zbadano wáaĞciwoĞci procesu przepáywu metanu (kierunek, ciĞnienie, iloĞü, prĊdkoĞü) przez szczeliny powstające w pĊkających pod wpáywem
eksploatacji pokáadu 349 warstwach spągowych.
Sáowa kluczowe: eksploatacja Ğcianowa, metan, metoda elementów odrĊbnych, modelowanie numeryczne, nieciągáe oĞrodki skalne, wypiĊtrzanie spągu

KRZYSZTOF LABUS
Interpretacja chemizmu wód kopalnianych metodami analizy danych záoĪonych x Kwartalnik Górnictwo i GeoinĪynieria x z. 3/1, 2007
W artykule przedstawiono podstawowe zaáoĪenia metody danych záoĪonych — Compositional Data Analysis —
pozwalającą na statystyczną interpretacjĊ danych, w których wartoĞci zmiennych sumują siĊ do pewnej caáoĞci.
Pokazano przykáady zastosowania metody CDA wobec danych opisujących skáad chemiczny wód kopalnianych
KWK „Chwaáowice” — w tym interpretacjĊ tych danych i ich wizualizacjĊ za pomocą diagramów trójkątnych.
Zastosowane procedury pozwalają uzyskaü wgląd w naturĊ relacji pomiĊdzy udziaáami skáadników wód oraz uáatwiają opis trendów tych relacji. Wspomagają one identyfikacjĊ procesów formowania chemizmu wód kopalnianych, takich jak np.: wymiana jonowa, procesy utleniania i redukcji oraz rozpuszczanie bądĨ wytrącanie niektórych
substancji.
Sáowa kluczowe: wody kopalniane, chemizm wód podziemnych, analiza danych záoĪonych
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URSZULA LORENZ, ZBIGNIEW GRUDZIēSKI
ZawartoĞü rtĊci jako potencjalny czynnik ograniczający wartoĞü uĪytkową wĊgla kamiennego i brunatnego
x Kwartalnik Górnictwo i GeoinĪynieria x z. 3/1, 2007
StĊĪenie rtĊci w Ğrodowisku przyrodniczym jest obecnie dwu-trzykrotnie wyĪsze w stosunku do okresu przed
rozwojem przemysáowym. Trzy gaáĊzie przemysáu: produkcja chloru metodą rtĊciową, produkcja cementu oraz
spalanie wĊgla są gáównym Ĩródáem wiĊkszoĞci emisji rtĊci do powietrza. RtĊü jest naturalnym skáadnikiem wĊgla. Masowe spalanie wĊgla kamiennego i brunatnego w elektrowniach, zakáadach przemysáowych oraz na potrzeby komunalne, mimo stosunkowo niewielkiej zawartoĞci rtĊci, przyczynia siĊ do wprowadzania znacznych iloĞci
rtĊci do Ğrodowiska i jest obecnie jednym z najwaĪniejszych antropogenicznych Ĩródeá tego pierwiastka w Ğrodowisku. Z przeprowadzonych w Polsce badaĔ wynika, Īe Ğrednia zawartoĞü rtĊci w wĊglu kamiennym waha siĊ od
100 do 150 ppb (mikrogramów na kilogram; μg/kg), a w wĊglu brunatnym — od 300 do 350 ppb.
Sáowa kluczowe: wystĊpowanie rtĊci, zawartoĞü rtĊci w wĊglu, emisja rtĊci

JACEK M. àĄCZNY, SEBASTIAN IWASZENKO, DANIEL SàOWIKOWSKI, MARCIN HUZARSKI
Symulacja zjawisk zachodzących w barierach reaktywnych ograniczających wpáyw odpadów pogórniczych
na Ğrodowisko x Kwartalnik Górnictwo i GeoinĪynieria x z. 3/1, 2007
Odpady powstające w procesach wydobycia i oczyszczania wĊgla mogą stanowiü zagroĪenie Ğrodowiska wodno-gruntowego w przypadku braku odpowiednich zabezpieczeĔ. NajczĊĞciej ma to miejsce podczas wykorzystywania
ich do prac rekultywacyjnych, niwelacyjnych itp. Reaktywne bariery przepuszczalne lub póáprzepuszczalne stanowią jedną z moĪliwoĞci zapobiegania lub przynajmniej znacznego ograniczenia uwalniania siĊ poza Ğrodowisko
obszaru skáadowania niektórych zanieczyszczeĔ. W pracy przeanalizowano i przebadano moĪliwoĞci usuwania
z infiltrujących wód jonów nastĊpujących pierwiastków: As, B, Ba i Sr. ZróĪnicowane pod wzglĊdem wáaĞciwoĞci
chemicznych i interakcji w Ğrodowisku wodnym wymagają selektywnego doboru skáadu i struktury bariery. Na bazie
przeprowadzonych badaĔ laboratoryjnych, symulacji komputerowych w oparciu o oprogramowanie PHREEQC
oraz wáasne zaprojektowano system barier reaktywnych selektywnych odpowiednio dla poáączeĔ kaĪdego z wymienionych pierwiastków. Zgromadzono niezbĊdną dla tego celu bazĊ danych.
Sáowa kluczowe: odpady, popióá lotny, odpady z kopalni wĊgla kamiennego, zanieczyszczenia z wód gruntowych,
modelowanie matematyczne, sorpcja, adsorpcja

TADEUSZ MAJCHERCZYK, ANTONI JAKUBÓW
ZagroĪenia gazodynamiczne w kopalniach JastrzĊbskiej Spóáki WĊglowej SA x Kwartalnik Górnictwo i GeoinĪynieria x z. 3/1, 2007
Zjawiska gazodynamiczne stanowią w podziemnych kopalniach wĊgla jedno z najwiĊkszych zagroĪeĔ dla Īycia
i zdrowia górników. W artykule przedstawiono czynniki wpáywające na wystĊpowanie zjawisk gazodynamicznych
oraz objawy wskazujące na moĪliwoĞü wystąpienia takich zjawisk w kopalniach wĊgla. Przedstawiono skrótowo
opis zdarzeĔ wyrzutów metanu i skaá, jakie zaistniaáy w kopalniach JastrzĊbskiej Spóáki WĊglowej, ze szczególnym uwzglĊdnieniem KWK „Zofiówka” i KWK „Pniówek”. Opisano okolicznoĞci wyrzutu metanu i skaá zaistniaáego w dniu 22 listopada 2005 r. w KWK „Zofiówka” w chodniku transportowym D-6 pokáad 409/4 oraz kierunki
dziaáaĔ podjĊtych po przedmiotowym zdarzeniu.
Sáowa kluczowe: zjawiska gazodynamiczne, skutki wyrzutów gazu

PIOTR MAàKOWSKI, TADEUSZ MAJCHERCZYK, ZBIGNIEW NIEDBALSKI
Analiza rozkáadu wstrząsów górotworu w rejonie Ğciany B-1 pokáadu 403/3 w aspekcie wybranych czynników górniczych i geologicznych x Kwartalnik Górnictwo i GeoinĪynieria x z. 3/1, 2007
W artykule przedstawiono rozkáad wstrząsów w rejonie Ğciany B-1 znajdującej siĊ w strefie uskoków. Rejestrowane zjawiska dynamiczne pozwoliáy stwierdziü, Īe aktywnoĞü sejsmiczna w tym rejonie przejawia siĊ wystĊpowaniem wstrząsów eksploatacyjnych i regionalnych. Wykonana analiza stanu naprĊĪenia i wytĊĪenia w rejonie Ğcia-

16

ny B-1 potwierdziáa związek jednej grupy wstrząsów z czynnikami górniczymi, a drugiej z ruchami górotworu na
páaszczyĨnie uskoku.
Sáowa kluczowe: zagroĪenie tąpaniami, stan naprĊĪenia, wstrząsy górnicze

ANDRZEJ MARKIEWICZ, JAROSàAW SUCHAN, RYSZARD TOMANIK
Eksploatacja górnicza a zuskokowanie spągowej partii utworów cechsztyĔskich w Kopalni „Rudna” KGHM
Polska MiedĨ SA x Kwartalnik Górnictwo i GeoinĪynieria x z. 3/1, 2007
WystĊpujące na granicy dolnego i górnego permu struktury tektoniczne odsáaniające siĊ w trakcie eksploatacji polimetalicznych záóĪ monokliny przedsudeckiej wskazują na czĊste wystĊpowanie subhoryzontalnych przemieszczeĔ spągowej czĊĞci utworów cechsztyĔskich, oraz tworzą specyficzne strefy w obrĊbie elewacji piaskowca.
Artykuá skupia siĊ na związku zachodzącym pomiĊdzy tymi przesuniĊciami, a morfologią spągu cechsztynu w rejonie elewacji. Autorzy wskazują na związek pomiĊdzy podstawowymi objawami tego typu tektoniki i wyksztaáceniem tektonicznie przeobraĪonych stref oraz warunkami prowadzenia i zaburzeniami postĊpu robót górniczych.
RozwaĪania te mogą mieü praktyczne zastosowanie w analizie geodynamicznej górotworu i projektowaniu robót
górniczych.
Sáowa kluczowe: eksploatacja górnicza, monoklina przedsudecka, cechsztyn, tektonika, subhoryzontalne strefy
Ğcinania, statecznoĞü stropu

JAKUB MAZUREK
Deformacje powierzchni w otworowej Kopalni Soli „Barycz” w likwidacji. Czy mogą jeszcze powstaü zapadliska? x Kwartalnik Górnictwo i GeoinĪynieria x z. 3/1, 2007
Otworowa eksploatacja soli prowadzona w Kopalni „Barycz” od 1924 roku spowodowaáa wystąpienie deformacji
górotworu o charakterze ciągáym i nieciągáym (zapadliska). Od 9 lat nie jest tam prowadzona Īadna eksploatacja,
ale deformacje mogą przebiegaü jeszcze kilkadziesiąt lat. W niektórych rejonach procesy deformacyjne są juĪ
bliskie zakoĔczenia. W artykule omówiono przebieg procesu eksploatacji, pomiarów i dokumentowania deformacji powierzchni, prognozĊ deformacji koĔcowych (ostatecznych), róĪnicĊ pomiĊdzy tą prognozą a osiadaniami
zaistniaáymi oraz prognozĊ deformacji, jakie jeszcze mogą wystąpiü po roku 2000. OkreĞlono rejony, gdzie wskaĨniki
deformacji mogą osiągaü wartoĞci charakterystyczne dla zerowej i I kategorii zabudowy powierzchni oraz takie,
gdzie jeszcze mogą powstaü zapadliska.
Sáowa kluczowe: eksploatacja otworowa soli, deformacje górotworu, prognozowanie deformacji, zapadliska

ARKADIUSZ MICHALSKI
DziaáalnoĞü Kopalni „Konin” w aspekcie zrównowaĪonego rozwoju x Kwartalnik Górnictwo i GeoinĪynieria x
z. 3/1, 2007
Kopalnia „Konin” od ponad 60 lat dziaáa w regionie koniĔskim, przyczyniając siĊ do jego znaczącej roli w kraju.
DziaáalnoĞü ta powoduje przeksztaácanie Ğrodowiska naturalnego z zachowaniem zasad zrównowaĪonego rozwoju. Konsekwencją tych dziaáaĔ jest konkurencyjnoĞü produkcji energii elektrycznej produkowanej na bazie wĊgla
brunatnego.
Sáowa kluczowe: górnictwo wĊgla brunatnego, biologiczna rekultywacja, typy rekultywacji, kierunki zagospodarowania

MARIAN MICHAàEK
Koncepcja rozwiązaĔ konstrukcyjnych zabezpieczenia wyrobisk podszybia adaptowanego na potrzeby podziemnego zbiornika x Kwartalnik Górnictwo i GeoinĪynieria x z. 3/1, 2007
Wycofane z uĪycia kopalniane budowle podziemne o trwaáym charakterze, takie jak szyby, podszybia oraz
komory zlokalizowane w skaáach páonnych na podszybiu, są z reguáy dla kopalni bezuĪyteczne, a nawet stanowią
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rodzaj balastu. Stan taki spowodowany jest w przewaĪającej mierze tym, Īe nie ma gotowych koncepcji zagospodarowania takich obiektów, które byáyby opracowane z kilkuletnim wyprzedzeniem przed likwidacją budowli.
UniemoĪliwia to w praktyce znalezienie inwestorów, którzy byliby zainteresowani przejĊciem tych obiektów i wykorzystaniem dla celów komercyjnych przyczyniających siĊ do osiągania wymiernych korzyĞci o charakterze
gospodarczym oraz do rozwoju gospodarczego gmin górniczych. W artykule zaprezentowano kilka rozwiązaĔ konstrukcyjnych trwaáego zabezpieczenia wyrobisk podszybia dla celów podziemnego zbiornika wody z przeznaczeniem na obiekty z zakresu lokalnej energetyki.
Sáowa kluczowe: górnictwo, budownictwo podziemne, poszybie
GRZEGORZ MUTKE
Ocena zagroĪenia tąpaniami w kopalniach podziemnych uwzglĊdniająca parametry drgaĔ blisko ognisk
wstrząsów — doĞwiadczenia z polskich kopalĔ x Kwartalnik Górnictwo i GeoinĪynieria x z. 3/1, 2007
Ocena zagroĪenia tąpaniami oraz ocena statecznoĞci wyrobisk podziemnych w kopalniach wĊgla wymaga znajomoĞci nie tylko obciąĪeĔ statycznych, ale równieĪ obciąĪeĔ dynamicznych. Analiza skutków wstrząsów w kopalniach
GórnoĞląskiego ZagáĊbia WĊglowego w postaci róĪnego typu i intensywnoĞci uszkodzeĔ wykazaáa, Īe wystĊpowaáy one wówczas, gdy ogniska tych wstrząsów byáy zlokalizowane blisko (przewaĪnie do 100 m) od wyrobisk.
Potwierdza to fakt, Īe parametry drgaĔ w tych odlegáoĞciach mają decydujące znaczenie dla zaistnienia tąpniĊcia,
bowiem duĪe wartoĞci parametru PPV są równoznaczne z wystĊpowaniem odpowiednio duĪych obciąĪeĔ dynamicznych. W artykule pokazano geofizyczne empiryczne kryterium potencjalnego zagroĪenia tąpniĊciem. Analizując
udokumentowaną bazĊ 120 tąpniĊü, jakie zaistniaáy w GZW w latach 1988–2006, dokonano weryfikacji przedstawionego kryterium, stwierdzając, Īe 90% wszystkich tąpniĊü wystąpiáo w strefie, w której prĊdkoĞü drgaĔ PPV
osiągaáa wartoĞci od 0,05 m/s do 1 m/s. Wyniki badaĔ przedstawione w artykule mogą byü wykorzystywane do
czasoprzestrzennego projektowania eksploatacji górniczej w warunkach prognozowanej duĪej sejsmicznoĞci górotworu, jak równieĪ do racjonalnego doboru obudowy i dziaáaĔ profilaktycznych zabezpieczających funkcjonalnoĞü
wyrobisk i przyczyniających siĊ do poprawy poziomu bezpieczeĔstwa pracy.
Sáowa kluczowe: wstrząs górniczy, tąpniĊcie, bliskie pole falowe, maksymalna amplituda prĊdkoĞci drgaĔ cząsteczek górotworu, maksymalna amplituda przyspieszenia drgaĔ cząsteczek górotworu, parametry Ĩródáa sejsmicznego, obciąĪenie dynamiczne, geofizyczne empiryczne kryterium potencjalnego zagroĪenia tąpniĊciem
KRZYSZTOF PACZEĝNIOWSKI, ANDRZEJ PYTLIK, EWA RADWAēSKA
Stanowiskowe badania elementów obudów górniczych przy ich dynamicznym obciąĪeniu x Kwartalnik Górnictwo i GeoinĪynieria x z. 3/1, 2007
W artykule przedstawiono wyniki badaĔ elementów obudów górniczych o zwiĊkszonej odpornoĞci dynamicznej,
które powstaáy w wyniku udoskonalenia dotychczasowych konstrukcji. Zastosowanie ich przyczynia siĊ do podniesienia poziomu bezpieczeĔstwa w Ğcianowych i korytarzowych wyrobiskach zagroĪonych wstrząsami górotworu. Pokazano równieĪ dynamiczne charakterystyki pracy elementów obudów górniczych, które mają zwiĊkszoną
odpornoĞcią na obciąĪenia dynamiczne w stosunku do rozwiązaĔ dotychczasowych. Opisano równieĪ budowĊ stanowiska do badania elementów obudów górniczych przy ich dynamicznym obciąĪeniu. Przedstawiono jego moĪliwoĞci techniczne, a takĪe stosowaną podczas badaĔ aparaturĊ pomiarowo-rejestrującą.
Sáowa kluczowe: obudowa górnicza, reakcje obudowy, obciąĪenie dynamiczne, opór dynamiczny, badania stanowiskowe
MAREK POZZI, TADEUSZ MZYK
Ocena wpáywu na Ğrodowisko odpadów ulokowanych w wyrobiskach podziemnych kopalĔ w Ğwietle modelowania hydrogeochemicznego x Kwartalnik Górnictwo i GeoinĪynieria x z. 3/1, 2007
Odpady energetyczne ulokowane w wyrobiskach górniczych nie stanowią zagroĪenia dla wód podziemnych jednak zmiana warunków hydraulicznych moĪe zagroziü jakoĞci wód podziemnych na skutek áugowania zawartych
w odpadach skáadników. W analizie oddziaáywania odpadów na wody podziemne wykorzystano programy do modelowania przepáywu wód oraz migracji zanieczyszczeĔ, po stwierdzeniu, Īe warunki panujące w górotworze pozwalają na przyjĊcie modelu filtracyjnego. Wykorzystano wyniki przeprowadzonych badaĔ fizykochemicznych
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odpadów i skaá oraz geochemicznych wód. OkreĞlono równieĪ parametry charakteryzujące migracje zanieczyszczeĔ dla odpadów i otaczającego skáadowisko górotworu.
Sáowa kluczowe: skáadowanie odpadów, migracja zanieczyszczeĔ, jakoĞü wód podziemnych
STANISàAW PRUSEK, WOJCIECH MASNY, ANDRZEJ WALENTEK
Modelowanie numeryczne górotworu wokóá wyrobiska korytarzowego naraĪonego na wpáywy ciĞnieĔ eksploatacyjnych x Kwartalnik Górnictwo i GeoinĪynieria x z. 3/1, 2007
W artykule przedstawiono próbĊ odwzorowania za pomocą modelowania numerycznego, zachowania siĊ górotworu
wokóá wyrobiska przyĞcianowego znajdującego siĊ w strefie oddziaáywania przesuwającego siĊ frontu eksploatacyjnego. Próby te zostaáy przeprowadzone w oparciu o wybrane wyniki doáowych pomiarów konwergencji chodników przyĞcianowych w kopalniach wĊgla kamiennego.
Sáowa kluczowe: geomechanika, wyrobiska przyĞcianowe, deformacje, modelowanie numeryczne
STANISàAW PRUSEK, MAREK ROTKEGEL, KRZYSZTOF SKRZYēSKI
Proces projektowania obudowy wyrobisk korytarzowych z wykorzystaniem systemu CAD x Kwartalnik Górnictwo i GeoinĪynieria x z. 3/1, 2007
Obecnie proces projektowania obudowy wyrobisk korytarzowych staje siĊ coraz bardziej záoĪony. Na taki stan
rzeczy wpáywają zarówno záoĪone sytuacje geologiczno-górnicze, w których obliczyü naleĪy wartoĞci obciąĪeĔ
dziaáających na obudowĊ, jak równieĪ duĪe zróĪnicowanie stosowanych typów i odmian obudowy. Zadaniem projektanta jest na ogóá dobranie do okreĞlonej sytuacji górniczej optymalnego rozwiązania w zakresie obudowy. Optimum doboru polega na uwzglĊdnianiu parametrów technicznych obudowy, jak równieĪ aspektu ekonomicznego.
Konstrukcja obudowy zapewniaü musi funkcjonalnoĞü danego wyrobiska, bezpieczeĔstwo pracy, przy zachowaniu
opáacalnoĞci ekonomicznej caáego przedsiĊwziĊcia. Przedstawione w artykule oprogramowanie autorskie i komercyjne wykorzystywane jest dla realizacji szeregu prac związanych z doborem obudowy do okreĞlonych warunków
naturalnych. Ponadto opisane programy są niezwykle pomocne w procesie projektowania nowych rozwiązaĔ obudowy oraz jej akcesoriów, umoĪliwiając miĊdzy innymi optymalizacjĊ konstrukcji z jednoczesnym zachowaniem
wszystkich wymogów w zakresie bezpieczeĔstwa.
Sáowa kluczowe: górnictwo, obudowa chodnikowa, projektowanie obudowy wyrobisk
WIKTORIA SOBCZYK
Badania opinii respondentów na temat uciąĪliwoĞci Ğrodowiskowej górnictwa wĊgla kamiennego x Kwartalnik
Górnictwo i GeoinĪynieria x z. 3/1, 2007
Utrzymanie równowagi w Ğrodowisku przyrodniczym jest podstawowym kryterium wáaĞciwego funkcjonowania
obiektów przemysáowych. DziaáalnoĞü górnicza stanowi zagroĪenie dla Ğrodowiska naturalnego, w tym dla zdrowia i Īycia czáowieka. Do badaĔ socjologicznych wytypowano respondentów poprzez dobór celowy. Ocenie poddano kwestionariusze osób zamieszkujących tereny górnicze oraz związanych zawodowo z górnictwem. Wypowiedzi
ankietowanych pozwoliáy zapoznaü siĊ z opiniami na temat Ğrodowiskowych uciąĪliwoĞci górnictwa w miejscu
zamieszkania. UciąĪliwoĞci te są postrzegane jako znaczące w szczególnoĞci przez mieszkaĔców ĝląska. PodkreĞlono aspekty związane z wpáywem dziaáalnoĞci górniczej na zdrowie ludzi.
Sáowa kluczowe: wĊgiel kamienny, uciąĪliwoĞü Ğrodowiskowa, badania socjologiczne
ANDRZEJ STANIEK
Metoda oceny jakoĞci wklejenia Īerdzi kotwiowych w górotworze jako skuteczny sposób kontroli stanu bezpieczeĔstwa pracy w wyrobiskach korytarzowych x Kwartalnik Górnictwo i GeoinĪynieria x z. 3/1, 2007
Samodzielna obudowa kotwiowa lub obudowa podporowa wzmacniana kotwiami jest podstawowym elementem
zapewniającym bezpieczeĔstwo pracy w wyrobiskach korytarzowych w podziemiach zakáadów górniczych. Zasadniczy element obudowy kotwiowej — ĪerdĨ kotwiowa, która jest wklejona do górotworu — moĪe nie byü wklejona na caáej swojej dáugoĞci. MoĪe byü to nastĊpstwem ruchu górotworu lub nieprawidáowego wklejenia Īerdzi.
Stwarza to powaĪne niebezpieczeĔstwo dla pracy zaáogi i moĪe skutkowaü zawaleniem stropu. W artykule przed-
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stawiono metodĊ identyfikacji nieciągáoĞci wklejenia Īerdzi kotwiowych w górotworze. Metoda realizowana jest
z wykorzystaniem eksperymentalnej analizy modalnej, skáada siĊ zasadniczo z dwóch czĊĞci: wáaĞciwej identyfikacji parametrów modalnych badanego ukáadu mechanicznego ĪerdĨ — klej — górotwór dla róĪnych warunków
brzegowych odpowiadających róĪnym przypadkom nieciągáoĞci wklejenia i odniesienia otrzymanych wyników do
utworzonej bazy danych — wyniki teoretycznej analizy modalnej — otrzymanych dla zwalidowanego modelu
elementów skoĔczonych badanego ukáadu mechanicznego i uwzglĊdniającego róĪne typy skaá i róĪne przypadki
nieciągáoĞci wklejenia.
Sáowa kluczowe: górotwór, ĪerdĨ kotwiowa, metoda, analiza modalna
MARIA SZYMAēSKA-CZAJA
Przegląd metod oceny wáaĞciwoĞci geometrycznych odpadowych surowców mineralnych x Kwartalnik Górnictwo i GeoinĪynieria x z. 3/1, 2007
Parametrami okreĞlającymi teksturĊ ciaáa staáego są miĊdzy innymi wielkoĞü ziarna, jego ksztaát i skáad ziarnowy,
powierzchnia wáaĞciwa, a takĪe porowatoĞü i ksztaát porów. W praktyce laboratoryjnej istnieje wieloĞü i róĪnorodnoĞü metod oznaczania poszczególnych parametrów wykorzystujących róĪne zjawiska i wáaĞciwoĞci fizyczne
materiaáu. Skutkuje to róĪnorodnoĞcią wyników, co nie sprzyja prawidáowej ocenie efektów technologicznych
w procesach wykorzystujących surowce uziarnione. Zestawiono moĪliwoĞci oceny wáaĞciwoĞci geometrycznych
materiaáów drobno uziarnionych, jakie uzyskano w ostatnich latach. Na podstawie wielu wyników i spostrzeĪeĔ
podjĊto oznaczenie jednoznacznych, wszechstronnie uwarunkowanych i uzasadnionych związków pomiĊdzy poszczególnymi wielkoĞciami geometrycznymi.
Sáowa kluczowe: analizy granulometryczne, skáad ziarnowy, powierzchnia wáaĞciwa, ksztaát ziaren
KRZYSZTOF TAJDUĝ, ANTONI TAJDUĝ
Wykorzystanie submodelingu do modelowania zachowania siĊ budowli poddanej wpáywom eksploatacji
x Kwartalnik Górnictwo i GeoinĪynieria x z. 3/1, 2007
Artykuá przedstawia analizĊ doboru odpowiednich warunków brzegowych dla modelowanego zjawiska wpáywu
eksploatacji podziemnej na budowlĊ. Autorzy skáonili siĊ do próby rozwiązania tego problemu w sposób dwuczáonowy, wykorzystując model globalny i submodel. W technice zaproponowanej przez autorów warunki brzegowe
zadawane na submodel stanowiáy przemieszczenia pionowe i poziome wyliczone z modelu globalnego. Dodatkowo przeprowadzono analizĊ wpáywu wielkoĞci modelowanego podáoĪa, na stan naprĊĪenia wewnątrz posadowionego na nim fundamentu.
Sáowa kluczowe: MES, submodeling, model globalny, warunki brzegowe, górotwór, podáoĪe, budowla
KRZYSZTOF TOMICZEK
O róĪnicach w zachowaniu siĊ skaá w warunkach jednoosiowego rozciągania i Ğciskania x Kwartalnik Górnictwo i GeoinĪynieria x z. 3/1, 2007
W celu wykrycia róĪnic w zachowaniu siĊ skaá w polu naprĊĪeĔ rozciągających i Ğciskających przeprowadzono najpierw
próby jednoosiowego Ğciskania, a póĨniej — rozciągania smukáych walcowych próbek trzech quasi-jednorodnych skaá:
piaskowców Brenna i JastrzĊbie oraz granitu Strzelin. Próby rozciągania byáy próbami monocyklicznymi oraz wielocyklicznymi.
Sáowa kluczowe: mechanika skaá, próba jednoosiowego Ğciskania, próba jednoosiowego rozciągania, rozciąganie
wielocykliczne, wáaĞciwoĞci odksztaáceniowe, staáe materiaáowe
KAZIMIERZ TRYBALSKI, DARIUSZ FOSZCZ, ANDRZEJ KONIECZNY
Analiza pracy ukáadu technologicznego mielenia i flotacji z wykorzystaniem modeli blokowych, transmitancyjnych oraz programu Simulink Matlab x Kwartalnik Górnictwo i GeoinĪynieria x z. 3/1, 2007
W artykule przedstawiono jedną z metod modelowania pracy ukáadów technologicznych wzbogacania surowców
mineralnych. Na podstawie wyników badaĔ laboratoryjnych i prób przemysáowych w zakresie mielenia i wzbogacania flotacyjnego rud miedzi oraz uzyskanych charakterystyk wzbogacalnoĞci i zaleĪnoĞci funkcyjnych, za po-
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mocą metod schematów blokowych, modeli transmitancyjnych i programu Simulink Matlab zamodelowano ukáad
wzbogacania. Wykorzystując opracowany model w postaci schematów do obliczeĔ zaprogramowanych w programie Simulink Matlab przeprowadzono badania symulacyjne rozpatrywanego schematu technologicznego dla zmiennych parametrów nadawy. Przebadano trzy moĪliwe i prawdopodobne warianty sytuacji zachowania siĊ procesu
przemysáowego w zakresie zmian zawartoĞci wybranej klasy ziarnowej i zawartoĞci miedzi w poszczególnych
klasach ziarnowych.
Sáowa kluczowe: miedĨ, przeróbka, modelowanie, transmitancja
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