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Streszczenia

ZBIGNIEW BESTY SKI, KAZIMIERZ THIEL 

Badania geofizyczne w rozpoznaniu warunków geotechnicznych budowy tuneli  Kwartalnik Górnictwo i Geo-
in ynieria  z. 3, 2007 

Wybór optymalnej trasy i konstrukcji tunelu wymaga rozpoznania geotechnicznego stosunkowo du ego obszaru 
jego potencjalnej lokalizacji. Rozpoznanie takie jest mo liwe do wykonania odpowiednio dobranym zestawem 
metod geofizycznych. W rozpoznaniu geofizycznym masywów fliszowych, buduj cych po udniow  cz  obszaru 
Polski, najbardziej efektywne okaza y si  badania sejsmiczne i elektrooporowe. Badania te umo liwiaj  rozpozna-
nie podstawowych charakterystyk fliszu, tzn. jego litologii i tektoniki. Liczne badania geofizyczne wykonane na 
terenie Karpat fliszowych dla potrzeb geotechniki wykaza y równie , e parametry geofizyczne charakteryzuj ce
flisz, tzn. pr dko  fal sejsmicznych i oporno  elektryczna, s  wystarczaj ce do opisu jego w a ciwo ci geotech-
nicznych wyra onych klas  geotechniczn . Formu  na okre lenie geofizycznego wska nika klasyfikacji geotech-
nicznej, nazwanego KFG, okre lono metodami statystyki matematycznej w taki sposób, aby by  on równowa ny
liczbie klasyfikacyjnej RMR Z.T. Bieniawskiego. Wska nik KFG z powodzeniem zastosowano do wyboru tras i tech-
niki dr enia sztolni hydrotechnicznych. Zastosowano go równie  do rozpoznania tras tuneli komunikacyjnych 
projektowanych w Karpatach fliszowych. Metody sejsmiczna i elektrooporowa okaza y si  równie  skuteczne 
w rozpoznaniu osadów wodno-lodowcowych wyst puj cych wzd u  trasy tunelu projektowanego w Gda sku. 

S owa kluczowe: klasyfikacja geotechniczna RMR, klasyfikacja geofizyczna KFG, pr dko  fal sejsmicznych, opor-
no  elektryczna, formacja fliszowa 

KAZIMIERZ BUJAKOWSKI, JERZY CHWASTEK, JERZY MIKO AJCZAK 

Budownictwo tunelowe, przej cia podziemne i parkingi w Krakowie dzi  i w przysz o ci  Kwartalnik Górnic-
two i Geoin ynieria  z. 3, 2007 

Kraków w ostatnich latach sta  si  miejscem budowy wielkich przedsi wzi  drogowych, których projekty si gaj
lat 70. i 80. Znik y wokó  przebudowanego Dworca G ównego obiekty nieprzynosz ce chluby miastu, a w ich 
miejsce powsta o Krakowskie Centrum Komunikacyjne z tunelami podziemnymi dla ruchu ko owego i szynowe-
go. Polityka inwestycyjna miasta zmierza do radykalnej poprawy sytuacji drogowej poprzez realizacj  nowych tras 
komunikacyjnych i przebudow  istniej cych uk adów komunikacyjnych w cznie z budow  tuneli. Elementem 
poprawiaj cym miejsk  sie  drogow  s  budowane przej cia oraz parkingi podziemne. Realizowane inwestycje 
poprawi  stan powietrza atmosferycznego oraz klimat akustyczny w ci gu g ównych ulic Krakowa. 

S owa kluczowe: uci liwo  komunikacyjna, trasy komunikacyjne, tunel drogowy, podziemne przej cie, podziem-
ny parking 

MAREK CA A, SEBASTIAN OLESIAK 

Analiza stateczno ci zboczy drugiej kwatery nowego sk adowiska odpadów komunalnych w Zakopanem 
 Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 3, 2007 

Niniejszy artyku  jest kontynuacj  prac zwi zanych ze sk adowiskiem odpadów komunalnych w Zakopanem. 
Pierwsza praca dotyczy a przyczyn uszkodzenia wa u oporowego kwatery pierwszej i zawiera a propozycje na-
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prawy [1]. W artykule opisano proces weryfikacji projektu dotycz cego kwatery drugiej sk adowiska. Praca uka-
zuje wspó prac  pomi dzy projektantem a jednostk  naukowo-badawcz , która ma na celu optymalizacj  projektu 
konstrukcji geoin ynierskiej, tak by nie dopu ci  do sytuacji niebezpiecznej dla rodowiska naturalnego i u yt-
kowników sk adowiska odpadów komunalnych. 

S owa kluczowe: geotechnika, analiza stateczno ci, badania laboratoryjne, geotechniczne badania polowe 

JANUSZ CHMURA, GRZEGORZ K YS, ANDRZEJ J. WÓJCIK 

Ochrona unikatowego ekosystemu oraz ograniczenia w zagospodarowaniu Podziemi Tarnogórsko-Bytomskich 
 Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 3, 2007 

Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie to rozleg y i skomplikowany system wyrobisk, b d cych wynikiem kilkuset-
letniej (od XII wieku) eksploatacji górniczej rud metali. czna d ugo  chodników, komór i wybierek wynosi 
ponad 300 km — jest to jeden z najwi kszych systemów podziemnych na wiecie. Jest on po czony z powierzch-
ni  ziemi pi cioma sztolniami odwadniaj cymi oraz licznymi szybami i ods oni ciami w okolicznych kamienio-
omach. W ci gu kilkuset lat w podziemnym systemie wytworzy  si  unikatowy mikroklimat oraz ró norodna szata 

naciekowa. Z uwagi na dogodne warunki osiedli y si  tutaj nietoperze, wykorzystuj c ten labirynt jako miejsce zi-
mowej hibernacji oraz schronienie w okresie letnim. W ród nietoperzy doliczono si  o miu gatunków. Wyst puje 
tu m.in. nocek du y (Myotis myotis) oraz gacek brunatny (Plecotus auritus), dla którego jest to najwi ksze zimo-
wisko w Europie. 

S owa kluczowe: Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie, obszary przyrodniczo-kulturowe, ochrona przyrody 

MIROS AW CHUDEK, STANIS AW DU Y, GRZEGORZ DYDUCH, ARKADIUSZ B CZEK 

Problemy no no ci stalowej obudowy odrzwiowej wyrobisk korytarzowych u ytkowanych w d ugim okresie 
 Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 3, 2007 

Ponad 90% wyrobisk korytarzowych w kopalniach w gla kamiennego wykonanych jest w obudowie stalowej. Obu-
dowa ta cz sto poddana jest intensywnym, agresywnym wp ywom rodowiska kopalnianego, powoduj c powolny 
spadek no no ci konstrukcji. W artykule na tle geomechanicznych i technicznych problemów utrzymania statecz-
no ci stalowej obudowy odrzwiowej wyrobisk korytarzowych u ytkowanych w d ugim okresie przedstawiono 
wyniki bada in situ korozji stalowych odrzwi obudowy P. Na podstawie wyników przeprowadzonych bada  przed-
stawiono charakterystyczne cechy procesu korozji oraz ich wp yw na no no  konstrukcji. 

S owa kluczowe: budowle podziemne, stalowa obudowa podatna, korozja 

PIOTR CZAJA, JOANNA HYDZIK 

Koncepcja nowej obudowy szybów górniczych g bionych w sztucznie zamro onym górotworze  Kwartalnik 
Górnictwo i Geoin ynieria  z. 3, 2007 

Stosowanie w budownictwie nowych materia ów o znacznie zwi kszonej wytrzyma o ci oraz zmniejszonym wspó -
czynniku przewodzenia ciep a jest powszechne. Przynosi wiele korzy ci ekonomicznych i po rednio ekologicz-
nych. Wprowadzenie materia ów nowej generacji do budownictwa podziemnego mo e równie  w znacz cy spo-
sób wp yn  na zmiany w konstrukcji obudów wyrobisk przynosz c okre lone korzy ci. Artyku  prezentuje kon-
cepcj  nowej obudowy szybów wykonywanych w warunkach sztucznego zamro enia górotworu. Istota pomys u
polega na zastosowaniu nowych materia ów o wy szych ni  dotychczas wytrzyma o ciach i znacz co ni szym 
wspó czynniku przewodzenia ciep a w miejsce zwyk ych betonów wirowych. Mniejszy strumie  ciep a przecho-
dz cego przez obudow  pozwoli na podwy szenie temperatury w przodku szybowym powy ej zera, czyli poprawi 
komfort pracuj cej w nim za ogi i jednocze nie pozwoli zmniejszy  intensywno  mro enia biernego. Idea obu-
dów o wi kszym oporze cieplnym mo e by  zastosowana równie  do obni enia strumienia ciep a wyp ywaj cego
z górotworu do powietrza wentylacyjnego, prowadz ca do oszcz dno ci w stosowaniu klimatyzacji. 

S owa kluczowe: g bienie szybu, obudowa szybu, betony wysokowarto ciowe
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DANUTA DOMA SKA, ANDRZEJ WICHUR 

Mo liwo ci wykorzystania pomiarów inklinometrycznych do oceny stateczno ci skarp  Kwartalnik Górnic-
two i Geoin ynieria  z. 3, 2007 

Znaczenie bezpiecze stwa skarp dla ycia ludzkiego i dla gospodarki powoduje, e obiekty te obejmuje si  bie -
c  kontrol  (monitoringiem), wykonywan  m.in. przy u yciu pomiarów inklinometrycznych. W celu pe nego 
wykorzystania wyników pomiarów bardzo wa na jest ich prawid owa interpretacja. Podstaw  do analizy stanowi 
przebieg przemieszcze  poziomych osi otworu inklinometrycznego uzyskany z pomiarów. Na podstawie przepro-
wadzonych bada  opracowano dwie metody szacowania stateczno ci skarpy (zbocza): metod  redukcji warto ci 
wspó czynnika spr ysto ci gruntu oraz metod  analizy stanu wyt enia górotworu w osi otworu inklinometrycz-
nego i jego zwi zku ze stateczno ci  skarpy. Uzyskana w ten sposób krytyczna warto  przemieszczenia pozio-
mego jest miarodajna przy ocenie stateczno ci skarpy (zbocza) w oparciu o wyniki pomiarów inklinometrycznych. 

S owa kluczowe: pomiary inklinometryczne, skarpy, ocena stateczno ci

STANIS AW DU Y

Zachowanie si  odrzwi stalowej obudowy podatnej w warunkach deformacyjnych ci nie  górotworu w wietle 
obserwacji do owych  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 3, 2007 

W warunkach wyst powania deformacyjnych ci nie  górotworu powszechnie stosowana jest stalowa obudowa 
odrzwiowa podatna. W stosowanych modelach pracy obudowy przyjmuje si  symetryczne deformacje obudowy 
powodowane jednoczesnym przemieszczeniem w obu zamkach odrzwi. Obserwacje do owe wykazuj , e defor-
macje nawet s siednich odrzwi mog  si  wyra nie ró ni , zarówno pod wzgl dem jako ciowym, jak i ilo ciowym. 
W artykule przedstawiono wyniki obserwacji zachowania si  odrzwi obudowy stalowej podatnej w wyrobisku przy-
gotowawczym w strefie wp ywu eksploatacji górniczej, na podstawie których stwierdzono, e stalowa obudowa 
odrzwiowa podatna w trakcie u ytkowania wyrobiska ulega deformacjom w zakresie swej podatno ci oraz pla-
stycznych odkszta ce  poszczególnych elementów, w cz ci odrzwi deformacje mia y cechy deformacji obudowy 
sztywnej, deformacje obudowy charakteryzuj  si  asymetri , cz sto przemieszczenia wyst puj  tylko w jednym 
zamku, a przebieg deformacji poszczególnych odrzwi wzd u  wybiegu wyrobiska wskazuje na jej nierównomier-
no , któr  mo na w przybli eniu porówna  do przebiegu falowego. 

S owa kluczowe: budowle podziemne, wyrobiska przygotowawcze, stalowa obudowa podatna, no no

S AWOMIR FABICH, BOGDAN KOKOT, JACEK KULICKI, MARCIN SZL ZAK

Obudowa tubingowa szybów w LGOM. Przyczyny uszkodze  obudowy, stosowana profilaktyka zapobiega-
nia uszkodzeniom oraz metody napraw  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 3, 2007 

Na terenie kopal  LGOM funkcjonuje obecnie 29 szybów. We wszystkich z nich na odcinku utworów trzeciorz -
du oraz górnych warstw pstrego piaskowca funkcjonuje obudowa tubingowa. Obudowa ta pomimo wielu niepod-
wa alnych zalet ulega obecnie stopniowej destrukcji wskutek przejmowania przez ni  znacz cych deformacji 
górotworu, b d cych konsekwencj  wp ywów od prowadzonej eksploatacji z o a. Wyst puj ce uszkodzenia doty-
cz  kolumn tubingowych szybów najstarszych (okres funkcjonowania ponad 35 lat) o rednicy 6,0 m, ze szczeli-
nami pikota owymi. Uszkodzeniom o charakterze kompresyjnym ulegaj  przede wszystkim segmenty tubingowe 
zabudowane na szczelinach pikota owych. Podstawow  metod  naprawy uszkodzonych segmentów tubingowych 
jest ich wzmocnienie poprzez wbudowywanie w przestrzenie mi dzy ebrowe indywidualnie dopasowywanych, 
eliwnych wk adek wzmacniaj cych o ró norodnej konstrukcji, zale nej od charakteru uszkodzenia. Obecnie, wo-

bec coraz wi kszej skali oddzia ywania eksploatacji na obudowy szybów, istotnego znaczenia nabieraj  dzia ania 
profilaktyczne maj ce na celu ograniczenie ich skutków na obudowie. Pierwszym kierunkiem podejmowanych 
dzia a  jest dobór odpowiedniego systemu eksploatacji z o a w bezpo rednim s siedztwie granic filarów ochron-
nych, tak by ograniczy  do minimum wp ywy z ni  zwi zane. Drugi kierunek dzia a  to przygotowanie kolumny 
tubingowej na bezpieczne przejmowanie wp ywów od prowadzonej eksploatacji. I tu realizuje si  dzia ania id ce
w kierunku wzmocnienia lub upodatnienia kolumny tubingowej w rejonach szczelin pikota owych. 

S owa kluczowe: obudowa tubingowa szybu, uszkodzenia, sposoby naprawy, profilaktyka 
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KAZIMIERZ FLAGA, KAROL RY

Obszary aktywno ci dydaktycznej Katedry Budowy Mostów i Tuneli Politechniki Krakowskiej w zakresie 
komunikacyjnych budowli podziemnych  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 3, 2007 

W artykule przedstawiono charakterystyk  dzia alno ci dydaktycznej Katedry Budowy Mostów i Tuneli Politech-
niki Krakowskiej w obszarze komunikacyjnego budownictwa podziemnego. Dzia alno  ta zosta a opisana na tle 
historycznych przemian strukturalnych Katedry Budowy Mostów i Tuneli od pocz tku istnienia Politechniki Kra-
kowskiej, tzn. od 1945 roku. Charakterystyka aktywno ci dydaktycznej obejmuje: tematyk  i rodzaje zaj , prace 
dyplomowe, wycieczki dydaktyczne, konferencje naukowo-dydaktyczne, wykorzystywane zasoby internetowe, 
przygotowane skrypty i wydawnictwa. Zwrócono uwag  na ci g e podejmowanie wysi ków w kierunku profilo-
wania problematyki dydaktycznej na aktualne potrzeby rynku inwestycyjnego w Polsce. Podkre lono potrzeb
ustawicznego kszta cenia w kontek cie szybkiego rozwoju przedmiotowej dyscypliny. Wieloletnie wysi ki dydak-
tyczne Katedry w obszarze komunikacyjnego budownictwa podziemnego pozytywnie weryfikuj  osi gni cia ab-
solwentów dzia aj cych zarówno w kraju jak i za granic .

S owa kluczowe: komunikacyjne budownictwo podziemne, dydaktyka, wzmianki historyczne, tematyka i rodzaj za-
j , prace dyplomowe, wycieczki dydaktyczne, konferencje naukowo-dydaktyczne, zasoby internetowe, skrypty i wy-
dawnictwa

NINA FOTIEVA, NIKOLAY BULYCHEV,  
SERGEY ANTZIFEROV, ANDREY SAMMAL, PETR DEEV 

Stan napr enia obudów tuneli wielokrotnych, wykonanych w obszarach miejskich z zastosowaniem iniekcji 
 Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 3, 2007 

W prezentowanym artykule opisano metod  projektowania obudów tuneli wielokrotnych o przekroju ko owym 
wykonywanych w obszarach zabudowanych z u yciem iniekcji gruntu, opracowan  w Pa stwowym Uniwersy-
tecie w Tule. Metoda pozwala na okre lenie stanu napr enia i no no ci obudowy tuneli pod obci eniem ci aru 
w asnego gruntu oraz budynków lub konstrukcji na powierzchni wykonanych przed dr eniem tunelu lub po jego 
wydr eniu. Metoda oparta jest na analitycznych rozwi zaniach p askich problemów teorii spr ysto ci i jest uzu-
pe niona specjaln  technik  przybli onego uwzgl dniania przestrzennego charakteru obci e  powierzchniowych 
spowodowanych ograniczonymi wymiarami budynków w kierunku osi tunelu oraz ich wzajemnym usytuowa-
niem. To przybli one podej cie oraz mo liwo  zastosowania liniowych rozwi za  w obliczeniach obudów tuneli 
zosta a zweryfikowana przez porównanie wyników otrzymanych z danych pochodz cych z fizycznego i trójwymia-
rowego nieliniowego modelowania numerycznego. Opracowano odpowiednie oprogramowanie i przedstawiono przy-
k ady oblicze .

S owa kluczowe: tunele wielokrotne, obudowa, grunt, iniekcje, budynek, napr enia, no no

WOJCIECH GRODECKI 

Do wiadczenie przedsi biorstwa WARBUD SA w dziedzinie budownictwa podziemnego  Kwartalnik Gór-
nictwo i Geoin ynieria  z. 3, 2007 

W artykule przedstawiono niektóre dokonania przedsi biorstwa WARBUD SA w zakresie wykonawstwa obiek-
tów podziemnych metodami odkrywkowymi, a w szczególno ci metod cian szczelinowych. Opisano realizacj
stacji metra warszawskiego A15 „Ratusz” i A19 „Marymont”, a tak e sposoby wykonania podziemnych kondy-
gnacji budowli kubaturowych. Podkre lono oryginalno  rozwi za  technologicznych, decyduj cych o sukcesie 
wykonawców, oraz korzy ci techniczne i ekonomiczne wynikaj ce z tych rozwi za . Wskazano na potencja
firmy dotycz cy mo liwo ci wykonawczych cian szczelinowych oraz na perspektywy wspó pracy ze spó k
Solétanche Polska, dzia aj c  wraz z WARBUD SA w ramach francuskiego holdingu spó ek budowlanych — 
VINCI Construction. 

S owa kluczowe: budownictwo podziemne, metody odkrywkowe, ciany szczelinowe 
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WOJCIECH GRODECKI, ANNA SIEMI SKA-LEWANDOWSKA 

Kszta cenie kadr in ynierskich w dziedzinie budownictwa podziemnego na Politechnice Warszawskiej  Kwar-
talnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 3, 2007 

W artykule podano informacje o programie kszta cenia in ynierów budownictwa l dowego na specjalizacji Mosty 
i Budowle Podziemne w zakresie budownictwa podziemnego. Przedstawiono siatk  godzin przedmiotów kierun-
kowych obowi zkowych i wybieralnych na studiach I i II stopnia. 

S owa kluczowe: budownictwo podziemne, kszta cenie, programy studiów 

W ODZIMIERZ HA AT

Rozwi zywanie belek z wykorzystaniem funkcji Heaviside’a i Diraca  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria 
 z. 3, 2007 

Zastosowanie rachunku symbolicznego CAS (ang. Computer Algebra System) pozwala na rozwi zywanie zagad-
nie , które mo na opisa  równaniami matematycznymi w sposób dok adny. Zastosowanie metody zaproponowa-
nej przez A. Clebscha — przy zachowaniu pewnych warunków sposobu zapisu — upraszcza rozwi zywanie 
zginanych belek. Pozwala ono równie  na wprowadzenie do rozwi zywanych zagadnie  funkcji Heaviside’a i Di-
raca zwi zanych z teori  dystrybucji. Funkcje te w po czeniu z abstrakcyjnym operatorem ró niczkowania ozna-
czanym symbolem D pozwalaj  w zwarty sposób na zapisanie w j zyku rachunku symbolicznego i wykonywanie 
oblicze  zwi zanych ze zginaniem belek. 

S owa kluczowe: rachunek symboliczny CAS, metoda A. Clebscha, funkcje Heaviside’a i Diraca, abstrakcyjny ope-
rator ró niczkowania D, zginanie belek 

W ODZIMIERZ HA AT

Zastosowanie komputerowego rachunku symbolicznego do zagadnie  zginania belek  Kwartalnik Górnictwo 
i Geoin ynieria  z. 3, 2007 

Systemy obliczeniowe zwane CAS (ang. Computer Algebra System) zajmuj  szczególne miejsce w ród pakietów 
programów wspomagaj cych prace naukowo-techniczne. Maj  one szerokie mo liwo ci rozwi zywania zaawan-
sowanych zada  z ró nych dziedzin in ynierskich, w tym tak e problemów zwi zanych z geotechnik  i budownic-
twem. Za pomoc  rachunku symbolicznego przedstawiono wp yw podparcia na warto ci: si  reakcji, momentów 
zginaj cych, si  tn cych, k tów ugi cia i linii ugi cia w zginanych belkach. Otrzymane rozwi zania, w postaci 
symbolicznych wzorów matematycznych, zosta y zobrazowane wykresami. Wykresy z konieczno ci narysowane 
zosta y na warto ciach liczbowych, a nie symbolicznych. 

S owa kluczowe: pakiety CAS, rachunek symboliczny, zginane belki, reakcje, momenty zginaj ce, si y tn ce, k ty 
ugi cia, linia ugi cia

EVA HRUBEŠOVÁ, ZDEN K KALÁB, ROBERT KO ÍNEK, PETR Ž REK 

Monitoring geotechniczny i modelowanie matematyczne w redniowiecznej Kopalni „Jeroným” (Republika 
Czeska)  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 3, 2007 

W artykule przedstawiono metody geotechnicznego monitoringu oraz wyniki pierwszego etapu modelowania ma-
tematycznego w redniowiecznej kopalni „Jeroným” w Republice Czeskiej. Modelowanie matematyczne dla okre -
lenia stanu napr enia-odkszta cenia i stanu stateczno ci w sze ciu odcinkach komory K2 zosta o wykonane przy 
u yciu programu Plaxis. 

S owa kluczowe: redniowieczna kopalnia „Jeroným”, monitoring geotechniczny, modelowanie matematyczne, pro-
gram obliczeniowy Plaxis 
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JOANNA HYDZIK, PIOTR CZAJA 

Betony lekkie jako elementy obudowy wst pnej szybów dr onych w sztucznie zamro onym górotworze 
 Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 3, 2007 

Zastosowanie betonów lekkich jako elementów izolacyjnych oraz izolacyjno-konstrukcyjnych na obudow  wst p-
n  szybu w istotny sposób zmienia warunki wymiany ciep a pomi dzy zamro onym górotworem a wn trzem szy-
bu. W artykule przedstawiono wyniki bada  laboratoryjnych, w których okre lono mo liwo  uzyskania tych be-
tonów ze szczególnym uwzgl dnieniem wi zania oraz twardnienia w bezpo rednim kontakcie z zamro onym góro-
tworem. 

S owa kluczowe: obudowa szybu, beton lekki 

JACEK JAKUBOWSKI, JACEK STYPULKOWSKI 

Analiza warunków stateczno ci tunelu w masywie skalnym o strukturze blokowej dla sytuacji tunelu metra 
w Nowym Jorku (rejon Manhattan)  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 3, 2007 

W artykule przedstawiono wyniki symulacji numerycznej wp ywu nieci g o ci na warunki stateczno ci tunelu w re-
jonie stacji metra Manhattan w Nowym Jorku z zastosowaniem metody MSB. Jest to metoda (i program), która na 
podstawie statystycznego opisu systemu nieci g o ci odwzorowuje struktur  bloków skalnych wokó  tunelu i ana-
lizuje j  w ogólnym schemacie prób statystycznych Monte-Carlo. Dost pny obszerny i dok adny opis geologiczny 
umo liwi  opracowanie statystycznego modelu systemu nieci g o ci i przeprowadzenie serii symulacji warunków 
stateczno ci. Porównano wyniki oblicze  dla dwóch kierunków prowadzenia tunelu oraz dla tunelu nieobudowa-
nego i w obudowie kotwowej. Relacje dotycz ce geometrii, po o enia i wielko ci typowych niestatecznych blo-
ków skalnych wokó  tunelu umo liwi y porównanie wyników symulacji numerycznych z obserwacjami. 

S owa kluczowe: mechanika ska , symulacja statystyczna, symulacja numeryczna, teoria bloków, budownictwo pod-
ziemne, tunelowanie 

PAWE  JEDNACZ 

Interpretacja i porównanie wyników sondowa  CPTU oraz wybranych testów in situ w py ach okolic Kra-
kowa w odniesieniu do bada  laboratoryjnych  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 3, 2007 

Wyniki przeprowadzonych wst pnych bada  py ów z okolic Krakowa oraz ich interpretacja s  przyk adem 
niedostatku opisu tych gruntów w aspekcie ich wykorzystania do posadowie  bezpo rednich. Artyku  ma na celu 
wskazanie niektórych problemów interpretacyjnych i konsekwencji b dnych interpretacji wyników bada  polo-
wych py ów mimo ich du ej roli, jak  spe niaj  obecnie. Prace badawcze s  w fazie pocz tkowej i b d  rozsze-
rzone o kolejne badania polowe i analizy laboratoryjne. 

S owa kluczowe: badania polowe, sondowania CPT, py , stopie  plastyczno ci, interpretacja 

TOMASZ KARNOWKA, WIES AW GRZYBOWSKI 

Rekonstrukcja obudowy podziemnego zbiornika urobku w KWK „Rydu towy-Anna”  Kwartalnik Górnictwo 
i Geoin ynieria  z. 3, 2007 

Intensywna eksploatacja podziemnego zbiornika urobku w KWK „Rydu towy-Anna” doprowadzi a do znacznych 
uszkodze  jego obudowy oraz leja zsypowego wykonanego na po czeniu starszej i nowszej cz ci zbiornika. 
Problemy zwi zane z napraw  wynika y z nietypowej konstrukcji zbiornika, utrudnionego dost pu do miejsc 
wymagaj cych naprawy oraz braku mo liwo ci wy czenia wyrobiska z eksploatacji poza dniami wolnymi od 
pracy. W artykule przedstawiono zastosowan  technologi  robót zwi zanych z rekonstrukcj  obudowy i leja zsy-
powego. Dla ich realizacji wykonano dodatkowy wlot technologiczny do zbiornika. Obudow  odtworzono z u y-
ciem systemu naprawczego do betonu CT-95. 

S owa kluczowe: zbiornik urobku, rekonstrukcja obudowy 
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MACIEJ K DRACKI 

Prognozowanie osiada  powierzchni terenu spowodowanych budow  tuneli  Kwartalnik Górnictwo i Geoin-
ynieria  z. 3, 2007 

Artyku  przedstawia propozycj  oceny osiada  powierzchni terenu na skutek budowy tunelu. Po krótkim omówie-
niu osiada  powierzchni terenu na skutek tunelowania metodami tarczowymi zosta a scharakteryzowana specyfika 
tunelowa  metod  bezwykopow  wraz ze wskazaniem oddzia ywania jej na otaczaj ce rodowisko. Nast pnie
zaprezentowano wi kszo  teorii i metod dotycz cych szacowania osiada  powierzchni terenu na skutek tunelo-
wania.Na zako czenie autor artyku u proponuje, by do prognozowania osiada  powierzchni terenu powsta ych na 
skutek robót tunelowych prowadzonych w gruntach, zw aszcza metodami bezwykopowymi, zastosowa  zale -
no ci wynikaj ce z wyznaczania wska nika zag szczenia. 

S owa kluczowe: tunelowanie przeciskowe, osiadania powierzchni, metoda tarczowa 

ROMAN KINASZ 

Rezerwa wytrzyma o ci rygli systemu ramowego szkieletu elbetowego  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynie-
ria  z. 3, 2007 

Si y rozporowe, które powstaj  na podporach rygli systemu ramowego szkieletu elbetowego czterokondygnacyj-
nego budynku magazynowego, maj  pozytywny wp yw na ich prac  i skutkuj  zwi kszeniem wytrzyma o ci. 
W trakcie wykonania inwentaryzacji budynku szkieletowego przeprowadzono ocen  charakteru rozk adu si  roz-
porowych na podporach rygli w obr bie wszystkich kondygnacji z uwzgl dnieniem w a ciwo ci przegubowego 
po czenia rygli ze s upami ramy. Wyniki przeprowadzonych bada  potwierdzi y dodatni wp yw si  rozporowych 
na podporach rygli elbetowych na zwi kszenie ich wytrzyma o ci, co teoretycznie przewidzieli wcze niej inni 
badacze. Otrzymano istotne zwi kszenia wytrzyma o ci elbetowych rygli stropów (od 40 do 4%) w zale no ci od 
poziomu ich rozmieszczenia w ramie. Rygle dachu praktycznie nie maj  rezerw w stanie u ytkowalno ci wskutek 
du ego rozwarcia rys. Problem wyznaczenia i wykorzystania rezerwy wytrzyma o ci rygli szkieletu budynku jest 
wa nym zagadnieniem technicznym w budownictwie. 

S owa kluczowe: si y rozporowe, rezerwa wytrzyma o ci, szkielet elbetowy, systemy ramowe 

ROBERT KLISOWSKI, ANDRZEJ SZUMI SKI 

Czynnik sprz enia zwrotnego systemu sterowania maszyn  wytrzyma o ciow  a wyniki bada  charakterystyk 
pozniszczeniowych próbek betonu  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 3, 2007 

Wybór czynnika sprz enia zwrotnego do kontroli procesu obci ania próbki jest szczególnie istotny w badaniach 
pozniszczeniowych. B dy pope nione w tym zakresie mog  w istotny sposób wp ywa  na uzyskane wyniki, 
a niejednokrotnie wr cz uniemo liwi  prawid owe wykonanie eksperymentu. Przeprowadzone badania pokaza y, e
parametry pozniszczeniowe próbek w zale no ci od wybranego sygna u steruj cego maszyn  wytrzyma o ciow
mog  ró ni  si  nie tylko ilo ciowo, lecz tak e jako ciowo, wskazuj c na zachowanie si  materia u wed ug od-
r bnych klas zachowania si  w fazie pokrytycznej. 

S owa kluczowe: w asno ci pozniszczeniowe, czynniki sprz enia zwrotnego 

ZDZIS AW B. KOHUTEK 

Testowanie zgodno ci parametrów betonu innych ni  wytrzyma o  — teoria i praktyka  Kwartalnik Gór-
nictwo i Geoin ynieria  z. 3, 2007 

Testowanie zgodno ci parametrów opisuj cych w a ciwo ci betonu wprowadza do praktyki in ynierskiej norma 
europejska PN-EN 206-1. Poprzednia, krajowa regulacja normalizacyjna (PN-88/B-06250) praktycznie nie stawia-
a adnych wymaga  ani te  nie precyzowa a adnych kryteriów w tym zakresie. Norma europejska przewiduje 

odr bn  procedur  dla testowania zgodno ci parametrów wytrzyma o ciowych i odr bn  dla w a ciwo ci innych 
ni  wytrzyma o . W artykule opisano normowy tok monitorowania zgodno ci — osobno dla oznacze  konsysten-
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cji, osobno za  — dla grupy oznacze  g sto ci betonu lekkiego lub ci kiego, wspó czynnika w/c, zawarto ci ce-
mentu, zawarto ci powietrza oraz zawarto ci chlorków w betonie. Ka da z opisywanych procedur zilustrowana 
zosta a przyk adem liczbowym. 

S owa kluczowe: beton, zgodno

OTAKAR KRÁSNÝ, VLADISLAV HORÁK 

Wzmocnienie obudowy istniej cego kolektora obci onego dodatkowo now  konstrukcj podziemn  Kwar-
talnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 3, 2007 

Na wschodnim obrze u historycznego centrum miasta Brna, pomi dzy ulicami Benešova i Kolišt , na terenie 
opuszczonej wagonowni, b dzie realizowana budowa nowego wielofunkcyjnego obiektu CD Palace. Pod po-
udniowo-wschodnim naro nikiem planowanego obiektu przebiega obecnie odga zienie g binowego kolektoru 

„Malinovského nám stí”. W za o eniu projektu obwodowe podziemne ciany si gaj  lokalnie tylko 4,75 m nad 
wezg owie sklepienia istniej cego tunelu. Ze wzgl du na niebagatelne oczekiwane dodatkowe obci enie pod 
podstaw ciany (200 kPa) poddano w w tpliwo  zachowanie obudowy kolektoru. Jedyn  mo liw  metod  prog-
nozy zachowywania si  takim sposobem obci onego tunelu staje si  metoda modelowania matematycznego. 

S owa kluczowe: kolektor, obudowa, rama, zbrojenie, modelowanie matematyczne 

ROMAN ANOCHA 

Wp yw g boko ci posadowienia wyrobiska na kszta t oraz wielko  stref odspojonych  Kwartalnik Górnic-
two i Geoin ynieria  z. 3, 2007 

Uj to zale no  stateczno ci p askiego stropu, przed i po jego p kni ciu, od w asno ci ska  i g boko ci posa-
dowienia wyrobiska oraz wyja niono tworzenie si  sklepienia trapezowego. Dokonano przegl du teorii sklepie .
Teorie M.M. Protodiakonowa i P.M. Cymbarewicza zosta y oparte na wspólnym, ma o precyzyjnym wska niku
zwi z o ci, z pomini ciem dzia ania obci enia na wykonany wy om. Analizuj c teori  A. Sa ustowicza, zwrócono 
uwag  na korzystny wp yw kszta tu eliptycznego wyrobiska na obudowy murowe, betonowe i elbetowe.

S owa kluczowe: sklepienie, wy om

DARIUSZ YD BA, CEZARY MADRYAS 

Nauczanie budownictwa podziemnego i in ynierii miejskiej na Wydziale Budownictwa L dowego i Wodne-
go Politechniki Wroc awskiej  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 3, 2007 

W artykule przedstawiono system nauczania budownictwa podziemnego i in ynierii miejskiej na Wydziale Budow-
nictwa L dowego i Wodnego Politechniki Wroc awskiej. Omówiono kursy prowadzone na I stopniu studiów i na 
stopniu drugim. Zwrócono uwag  na ró ny zakres tematyczny kursu Budownictwo podziemne i in ynieria miejska 
w zale no ci od specjalno ci, w której kszta ceni s  studenci II stopnia. Szczegó owo omówiono zawarto  wy-
k adów prowadzonych dla studentów studiów magisterskich specjalno ci BPIM. 

S owa kluczowe: kszta cenie, budownictwo podziemne, in ynieria miejska 

TADEUSZ MAJCHERCZYK, ZBIGNIEW NIEDBALSKI, PIOTR MA KOWSKI 

Okre lenie lokalizacji chodnika przy cianowego w warunkach oddzia ywania zrobów w pok adzie ni ej le-
cym  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 3, 2007 

W artykule przedstawiono wyniki oblicze  numerycznych dotycz cych lokalizacji chodnika przy cianowego,
którego dr enie planowane by o w czynnej strefie zawa owej pok adu ni ej le cego. Uzyskane wnioski stano-
wi y podstaw  do odsuni cia chodnika od zrobów z zachowaniem jak najmniejszych strat, a jednocze nie zacho-
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wuj c warunki bezpiecze stwa. Prowadzone dotychczas roboty górnicze wskazuj , e podana propozycja po o e-
nia chodnika przy cianowego wzgl dem zrobów by a s uszna.

S owa kluczowe: górnictwo, geomechanika, stateczno  wyrobisk 

TADEUSZ MIKO , JANUSZ CHMURA 

Problemy techniczne odwodnienia, stabilizacji i modernizacji cz ci zabytkowej twierdzy w Srebrnej Górze 
 Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 3, 2007 

Twierdza srebrnogórska tworzy z malowniczo po o onym poni ej miasteczkiem wyj tkowy kompleks turystycz-
ny. Przez lata zapomniany i pozostawiony w asnemu losowi obiekt forteczny znajduje si  dzi  w z ym stanie tech-
nicznym i wymaga przeprowadzenia licznych prac zabezpieczaj cych i zabiegów konserwatorskich. Tajemniczy 
klimat miejsca przyci ga amatorów ró nych form turystyki i wypoczynku. Kilka lat temu Gmina Stoszowice 
powo a a Forteczny Park Kulturowy w Srebrnej Górze. Dzia ania te maj  za zadanie uratowanie i adaptacj  do ce-
lów u ytkowych tego niezwykle atrakcyjnego zabytku. Aktualnie stan techniczny twierdzy jest z y i w niektórych 
rejonach zagro ona jest jej stateczno . G ówn  przyczyn  destrukcji murów fortu, zarówno zewn trznych, jak 
i wewn trznych, jest wyst powanie efektu przemarzania wywo anego niekontrolowanym od wielu lat sp ywem 
wód opadowych. W artykule przedstawiono projektowane prace zabezpieczaj co-rekonstrukcyjne zmierzaj ce do 
zahamowania post puj cego procesu zniszczenia wywo anego brakiem skutecznej i szczelnej izolacji przeciwopado-
wej. Pozwoli to na udost pnienie tego niezwykle cennego zabytku. 

S owa kluczowe: twierdza Srebrna Góra, zabezpieczenie i rekonstrukcja twierdzy, odwodnienie, izolacja 

MARTA PAJ K

ciana szczelinowa jako obudowa g bokiego wykopu na przyk adzie realizacji dla budynku Edison w Krako-
wie  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 3, 2007 

W artykule opisano podstawowe czynniki wp ywaj ce na wybór rodzaju obudowy g bokiego wykopu; wymienio-
no rodzaje stosowanych w Polsce obudów. Scharakteryzowano konstruowanie i wykonywanie cian szczelino-
wych oraz mo liwo ci ich realizacji. Przedstawiono wytyczne dotycz ce projektowania prac monitoruj cych wp yw
realizacji g bokiego wykopu na s siednie obiekty. W artykule scharakteryzowano budow ciany szczelinowej, 
stanowi cej obudow  g bokiego wykopu, wykonanego w ramach realizacji budynku Edison w Krakowie. Przed-
stawiono warunki geotechniczne dla rozpatrywanej budowy. Opisano kolejne etapy robót przygotowawczych 
i w a ciwe prace realizacyjne ciany szczelinowej od chwili przygotowania placu budowy do rozpocz cia g bie-
nia wykopu. 

S owa kluczowe: ciana szczelinowa, obudowa g bokiego wykopu 

DOROTA PAWLU

Prognozowanie osiada  powierzchni terenu przy u yciu sieci neuronowych  Kwartalnik Górnictwo i Geoin-
ynieria  z. 3, 2007 

Artyku  prezentuje wyniki pracy nad utworzeniem sieci neuronowej prognozuj cej osiadania powierzchni terenu 
na podstawie danych dotycz cych planowanej eksploatacji, takich jak: g boko  i grubo  pok adu, po o enie,
wielko  oraz kszta t pola eksploatacyjnego, k t zasi gu wp ywów g ównych oraz wspó czynnik eksploatacji. Do 
tworzenia sieci wykorzystano pakiet Statistica, natomiast dane do uczenia sieci uzyskano z modelu teoretycznego 
Budryka–Knothego. Prognozy uzyskane przez sie , dla której otrzymano najlepsze dopasowanie wyników, przed-
stawiono na rysunkach 4 i 5. Aktualnie prowadzone s  prace nad znalezieniem sieci lub zespo u sieci, które 
wyznacza yby osiadania powierzchni dla obszaru zawieraj cego wi cej ni  jedno pole eksploatacyjne. 

S owa kluczowe: osiadanie powierzchni terenu, sieci neuronowe 
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RUDOLF PÖTTLER, FRANZ STARJAKOB, PAWE  SYSIK 

Interdyscyplinarne aspekty projektowania tuneli  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 3, 2007 

Projektowanie tuneli jest bardzo z o onym zagadnieniem z uwagi na konieczno  uwzgl dnienia wielu aspektów 
projektowania (geologia, ochrona rodowiska, geotechnika, bezpiecze stwo, organizacja ruchu, wentylacja, aspek-
ty ekonomiczne, aspekty operacyjne). Projekt ko cowy jest czym  wi cej ni  sum  poszczególnych cz ci, wyma-
ga interdyscyplinarnego procesu projektowego. W pierwszej cz ci niniejszego artyku u omówiono czynniki de-
cyduj ce o powodzeniu przedsi wzi cia projektowego linii kolejowych du ych pr dko ci. Firma ILF opracowuje 
w asnymi si ami kompleksowe projekty tuneli. W artykule przedstawiono dalej wzajemne oddzia ywania ró nych 
aspektów projektowania na przyk adzie projektów tuneli linii kolejowych du ych pr dko ci Hannover-Wurzburg, 
Cologne-Frankfurt, Nuremberg-Munich, które zosta y oddane do u ytku w czerwcu 2006 roku, oraz Ebensfeld- 
-Erfurt, która jest na etapie projektowania oraz cz ciowo w trakcie budowy. 

S owa kluczowe: tunel, projekt, interdyscyplinarno , bezpiecze stwo, metody, analiza ryzyka 

WOJCIECH PREIDL 

Katastrofa budowlana w tunelu Czernickim  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 3, 2007 

W maju 2007 roku mija okr g a rocznica katastrofy budowlanej, jaka mia a miejsce w tunelu Czernickim na trasie 
Kolei Wilhelma (odcinek N dza – Katowice Ligota). Tunel, wybudowany du ym nak adem pracy i pieni dzy, od 
samego pocz tku sprawia  k opoty budowniczym. Bardzo s abe grunty piaszczysto-ilasto-gipsowe ju  w trakcie 
dr enia komory tunelu wywiera y obci enie deformacyjne na obudow  wst pn  drewnian , powoduj c jej silne 
odkszta cenia, cznie z amaniem stojaków podpieraj cych strop i d wigarów zabudowywanych poprzecznie. Tunel 
zosta  oddany do u ytku na pocz tku 1857 roku. Deszczowa wiosna tego roku spowodowa a du e nasi kni cie 
gruntów wokó  tunelu i ich up ynnienie. Na pocz tku maja zaobserwowano pierwsze sp kania obudowy ostatecz-
nej tunelu, a 17 maja tunel uleg  zawaleniu w swojej rodkowej strefie. Bardzo wa na dla rybnickich kopal  linia 
kolejowa zosta a zablokowana. W swojej ksi ce Leon Peszel, cytuj c prof. Karola W torka, pisze „…i  o wiel-
ko ci panuj cych ci nie  mo na wnioskowa  z zachowania si  obudowy tymczasowej sztolni. Z pomiaru wiel-
ko ci ugi , z ewentualnych z ama , wzgl dnie z wzajemnie w erania si  cz ci tej e obudowy mo na okre li
wielko  ci nie , panuj cych w danym przekroju” [7]. S owa te zosta y napisane w pierwszej po owie XX wieku, 
a wi c prawie 70 lat po katastrofie, jaka mia a miejsce w Czernicy, i gdy geomechanika i statyka budowli pod-
ziemnych sta y na znacznie wy szym poziomie rozwoju ni  w czasach Franza Rzihy. 

S owa kluczowe: tunele, budownictwo podziemne, historia 

KRYSTIAN PROBIERZ, PIOTR STRZA KOWSKI 

Specjalno  studiów Budownictwo Podziemne i Ochrona Powierzchni na Wydziale Górnictwa i Geologii Po-
litechniki l skiej  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 3, 2007 

W ramach pracy podano podstawowe informacje na temat specjalno ci studiowania Budownictwo Podziemne i Och-
rona Powierzchni, prowadzonej na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki l skiej. Przedstawiono sylwetk
absolwenta specjalno ci oraz informacje o bazie dydaktycznej. 

S owa kluczowe: dydaktyka, Wydzia  Górnictwa i Geologii Politechniki l skiej, specjalno  studiowania 

TADEUSZ REMBIELAK, JAN KRELLA, JANUSZ ROSIKOWSKI, FRANCISZEK WALA 

Iniekcyjne wzmacnianie górotworu podczas przebudów rozwidle  wyrobisk korytarzowych  Kwartalnik Gór-
nictwo i Geoin ynieria  z. 3, 2007 

Wyst puj ce w KWK „Piast” wody zmineralizowane powoduj  korozj  obudowy wyrobisk korytarzowych. Z te-
go te  powodu wykonywane s  przebudowy tych wyrobisk. Dla zwi kszenia bezpiecze stwa podczas prowadze-
nia przebudów rozwidle  wyrobisk korytarzowych zastosowano wyprzedzaj ce iniekcyjne wzmacnianie górotwo-
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ru w ich otoczeniu, zapobiegaj ce zaistnieniu obwa ów ska  i skutkom tych obwa ów. Przedstawiono równie  przy-
k adow  technologi  przebudowy rozwidlenia w KWK „Piast”. 

S owa kluczowe: górnictwo, dr enie wyrobisk, wyprzedzaj ce wzmacnianie górotworu, uszczelnianie i wzmacnianie, 
bezpiecze stwo pracy 

JANUSZ RUSEK, TOMASZ SANOCKI 

Przedsi biorstwo Budowy Szybów — nietypowe zadania w budownictwie szybowym  Kwartalnik Górnictwo 
i Geoin ynieria  z. 3, 2007 

W grudniu 2003 roku Kopex SA zawar  kontrakt na pog bienie szybu g ównego oraz wykonanie i wyposa enie 
wyrobisk towarzysz cych w kopalni rudy miedzi i cynku Çayeli Bakir Isletmeleri w Turcji. W ramach zadania 
polegaj cego na udost pnieniu nowego poziomu wydobywczego od grudnia 2003 do sierpnia 2007 r. PBSz SA 
wykona  kompleksowe roboty w bran y górniczej i mechanicznej. Zakres robót obejmowa : pog bienie o 286 m 
czynnego szybu wydobywczego o rednicy 5,5 m, wykonanie i wyposa enie komory podszybia, kieszeni skipowej, 
przekopu przeno nikowego, komory rozdzielni, pompowni g ównej na nowym poziomie wydobywczym, g bie-
nie szybików sko nych — przepustów rudy oraz wentylacyjnego, wydr enie ok. 1000 m wyrobisk kamiennych 
z zastosowaniem torkretowanej obudowy kotwowej. Przy g bieniu szybu i szybików oraz wykonaniu obiektów 
towarzysz cych i dr eniu wyrobisk w szerokim zakresie zastosowano technologie z wykorzystaniem otworów 
wielko rednicowych wierconych oraz wykonanych z wykorzystaniem technik strza owych. Zastosowane technologie 
pozwoli y zrealizowa  nietypowe zadania budownictwa podziemnego. 

S owa kluczowe: szyb, pog bianie szybu, szybiki sko ne, szybik wentylacyjny, ruroci g paliwowy, otwory wielko-
rednicowe, lunety zsypcze 

WITOLD STACHO , JANUSZ CHMURA 

Sylikatowe ywice organiczno-mineralne w budownictwie podziemnym i tunelowym  Kwartalnik Górnictwo 
i Geoin ynieria  z. 3, 2007 

Specyficzn  grup rodków iniekcyjnych, szeroko obecnie stosowanych w budownictwie górniczym i tunelarstwie s
organiczno-mineralne ywice silikatowe. Ich wspóln  cech  jest fakt, i rodowisko wodne nie ma wp ywu na prze-
bieg reakcji. W odró nieniu od ywic poliuretanowych (PUR) nie przenosz  p omienia i nale  do grupy ywic samo-
gasn cych. W artykule podano charakterystyk  organiczno-mineralnych ywic sylikatowych oraz przyk ady ich za-
stosowania. 

S owa kluczowe: ywice sylikatowe, budownictwo podziemne, budownictwo tunelowe 

MAREK SZEBESTA, WIES AW GRZYBOWSKI 

Konsorcjum PRGiBSz SA — z tradycj  w przysz o  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 3, 2007 

Konsorcjum Przedsi biorstw Robót Górniczych i Budowy Szybów SA jest firm  wywodz c  si  z tradycji daw-
nych Przedsi biorstw Robót Górniczych, których zadaniem by a budowa i rozbudowa kopal  w gla kamiennego. 
W artykule przedstawiono aktualn  struktur  organizacyjn  Konsorcjum w aspekcie transformacji historycznych. 
Dzia ania maj ce na celu skupienie w jednym podmiocie wiedzy i do wiadczenia zwi zanego z realizacj  licznych 
skomplikowanych robót podziemnych i powierzchniowych maj  prze o enie na aktualn  kondycj  ekonomiczn
spó ki — po okresie kryzysowym, który trwa  w ostatnich latach w bran y górniczej. Przyk ady robót wyko-
nanych oraz wykonywanych aktualnie pokazuj  potencja  wykonawczy, sprz towy i technologiczny firmy. Liczne 
nagrody i wyró nienia potwierdzaj  w a ciwy kierunek dzia a  podejmowanych dla uczynienia z Konsorcjum 
firmy nowoczesnej, maj cej perspektywy dalszego rozwoju. G bokie zakorzenienie w tradycji górniczej stanowi 
podstaw  dla realizacji celu nadrz dnego, którym jest spe nienie wymaga  i oczekiwa  odbiorców us ug oraz 
za ogi, uzyskanie ich zadowolenia oraz ci g y proces doskonalenia. 

S owa kluczowe: konsorcjum, PRG, tradycja, przysz o
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ANTONI TAJDU , ANDRZEJ WICHUR 

Kszta cenie kadr dla potrzeb budownictwa podziemnego w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie  Kwar-
talnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 3, 2007 
Akademia Górniczo-Hutnicza nale y do najwi kszych i najwa niejszych wy szych uczelni technicznych w kraju; 
w rankingach zajmuje zawsze czo owe miejsca. Dzia alno  dydaktyczna Uczelni prowadzona jest na 15 wydzia-
ach oraz w dwóch mi dzywydzia owych szko ach. W artykule przedstawiono podstawowe zasady kszta cenia 

kadr budownictwa podziemnego w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Wskazano na zwi zki stosowa-
nego systemu kszta cenia z opcj rodowiskow , traktuj c  jako punkt pocz tkowy rodowisko górnicze (góro-
twór). Zwrócono uwag  na pozytywn  cech  systemu u atwiaj c  pozyskanie pracy („uczelnia, która daje prac ”) 
oraz na krok w kierunku realizacji sylwetki geoin yniera. 

S owa kluczowe: budownictwo podziemne, geoin ynieria, kszta cenie kadr 

PIOTR TR BACZKIEWICZ, MIECZYS AW WINCH 

Spoiwa na bazie cementu ekspansywnego  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 3, 2007 
Spoiwa ekspansywne s  materia ami spe niaj cymi wymogi kompatybilno ci cech napraw konstrukcji betono-
wych. Dzi ki wyst puj cym w nim samonapr eniom materia y te oddzia uj  na konstrukcje jeszcze przed zadzia-
aniem obci e  wymuszaj cych wspó prac . Cecha ta posiada ogromne znaczenie w budownictwie podziemnym 

przy zabezpieczaniu ods oni tego górotworu. 

S owa kluczowe: spoiwa ekspansywne, wyrobiska górnicze, obudowa górnicza, beton natryskowy, beton ekspan-
sywny, mikrozbrojenie stalowe, mikrozbrojenie polipropylenowe, torkretowanie (natrysk na sucho), górotwór 

JAN WALASZCZYK, DARIUSZ WIEWIÓRKA 

Analiza drga  powierzchni terenu wywo anych p kaniem warstw skalnych  Kwartalnik Górnictwo i Geoin-
ynieria  z. 3, 2007 

W artykule przedstawiono komputerowe modelowanie p kania warstw stropowych w warunkach LGOM oraz 
wp yw tego p kania na powierzchni  terenu. Dokonano szeregu symulacji komputerowych i przeprowadzono 
cyfrow  obróbk  otrzymywanych wyników. Wyniki te przedstawiono w postaci funkcji przemieszcze , pr dko ci 
i przyspiesze  w wybranych punktach modelu. 

S owa kluczowe: geomechanika, dynamika, t pania, zjawiska falowe 

DANIEL WA ACH, JAN WITOSI SKI 

Korozja obudowy szybów górniczych w wietle bada  niszcz cych i nieniszcz cych szybu „Antoni” KWK 
„Marcel”  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 3, 2007 
W 2006 r. autorzy artyku u przeprowadzili szereg bada  niszcz cych i nieniszcz cych maj cych na celu okre lenie 
stanu technicznego obudowy szybów górniczych KWK „Marcel”. W niniejszej pracy przedstawiono wyniki bada
szybu „Antoni”. Dokonano oceny aktualnej no no ci obudowy szybu w odniesieniu do jej rzeczywistej grubo ci
oraz dzia aj cych na ni  obci e . Na podstawie wyników bada  przeprowadzono analiz  wzrostu stopnia korozji 
obudowy. 

S owa kluczowe: obudowa szybów górniczych, badania nieniszcz ce, badania szybów 

ANDRZEJ WICHUR 

Uwagi o projektowaniu technologii zamra ania górotworu dla potrzeb g bienia szybów  Kwartalnik Gór-
nictwo i Geoin ynieria  z. 3, 2007 
Do wiadczenia krajowe wskazuj , e metoda zamra ania górotworu mo e by  stosowana praktycznie we wszyst-
kich warunkach geologiczno-górniczych; jedynym ograniczeniem s  tutaj koszty, które w wielu przypadkach 
czyni  g bienie t  metod  nieop acalne. Nagromadzone wyniki bada  i zapotrzebowanie na stosowanie tej tech-
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nologii uzasadniaj  potrzeb  opracowania udoskonalonych zasad projektowania technologii zamra ania górotworu 
dla g bienia szybów w warunkach zawodnionego nadk adu o du ej grubo ci. Zasady te powinny opiera  si  na 
opracowanych wcze niej wytycznych, które wykaza y sw  przydatno  przy projektowaniu zamra ania górotworu 
w warunkach LZW. 

S owa kluczowe: zamra anie górotworu, szyby górnicze, projektowanie technologii 

ANDRZEJ WICHUR, MAREK BAJOREK, KORNEL FRYDRYCH 

Metoda sprawdzania podatno ci obudowy pow okowej  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 3, 2007 
Jednym z elementów projektowania obudowy pow okowej jest sprawdzenie jej podatno ci, które polega na wyka-
zaniu, e konstrukcyjna podatno  obudowy jest wi ksza od wymuszonych przemieszcze  górotworu. W artykule 
wykazano, e wyst puj cy we wzorze (21) normy (PN-G-05600:1998) wspó czynnik liczbowy 0,9 posiada zró ni-
cowan  warto  zale n  od parametrów mechanicznych górotworu i obudowy. Analiz  przeprowadzono w opar-
ciu o rozwi zanie podane w pracy [9] przy za o eniu spr ystej pracy obudowy i górotworu. Obliczenia przepro-
wadzono dla 8 rodzajów górotworu scharakteryzowanych warto ciami wspó czynnika zwi z o ci wed ug Proto-
diakonowa f = 1,5÷5 oraz dla 13 przekrojów obudowy wed ug (PN-G-06010:1998) o polu przekroju w wietle 
wyrobiska w granicach od 10 do 53 m2. Wyniki pracy potwierdzaj  wysuni te przypuszczenia. Podana w normie 
(PN-G-05600:1998) warto  0,9 odpowiada warto ciom κ uzyskanym dla wspó czynnika podatno ci obudowy k2
obliczonego ze wzoru (25). Jest to przypadek, w którym wspó czynnik podatno ci obudowy stanowi ok. 60% 
wspó czynnika podatno ci górotworu. 

S owa kluczowe: wyrobiska podziemne, obudowa pow okowa, podatno

ANDRZEJ WICHUR, KORNEL FRYDRYCH, AGNIESZKA ZI BA

Badania porównawcze metod obliczania obci e  obudowy wyrobisk korytarzowych niepoddanych dzia a-
niu wp ywów eksploatacji górniczej  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 3, 2007 
Rozwój techniki budownictwa podziemnego w Polsce w okresie powojennym spowodowa  udoskonalenie tech-
niki dr enia i obudowy wyrobisk podziemnych, a w szczególno ci konstrukcji obudowy podziemnych wyrobisk 
korytarzowych. Do wymiarowania konstrukcji obudów opracowano ró norodne metody oblicze . W celu porów-
nania tych metod przeprowadzono obliczenia dla 27 wariantów obliczeniowych. Uzyskane du e rozbie no ci po-
mi dzy obliczonymi warto ciami wynikaj  z braku weryfikacji tych wyników oblicze  z wynikami pomiarów ob-
ci e in situ. Wynika st d, e nie mo na opiera  si  wy cznie na wynikach oblicze : konieczne jest prowadzenie 
pomiarów w warunkach kopalnianych. 

S owa kluczowe: wyrobiska korytarzowe, obudowa, obci enia

ANDRZEJ WOJTUSIAK 

Zmagania z zagro eniem wodnym szybów solnych w Bo ni  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 3, 2007 
W artykule przedstawiono histori  zmagania si  z powa nym zagro eniem wodnym w kopalni soli w by ej Jugo-
s awii. Niedostosowana do pracy w warunkach deformowania si  górotworu obudowa szybów poddana zosta a
szybko narastaj cemu procesowi niszczenia. Szczególnie trudna sytuacja powsta a wskutek przybli enia si  frontu 
niekontrolowanego ugowania soli w bezpo rednie s siedztwo szybu g ównego, co spowodowa o sp kania i nie-
szczelno ci obudowy tubingowej. Zastosowana i wykonana ju  w warunkach zatapiania kopalni wewn trzna obu-
dowa stalowo-betonowa pozwoli a na przywrócenie szczelno ci i przed u enie u ytkowania kopalni o 20 lat. 

S owa kluczowe: szyby solne, zagro enie wodne, szczelno  obudowy, zabezpieczanie tubingów 

JACEK ZYNEK, ANDRZEJ ANTOSZ 

Budowa sztolni pod masywem góry Chmielnik w Jeleniej Górze — Cieplicach  Kwartalnik Górnictwo i Geo-
in ynieria  z. 3, 2007 
Artyku  przedstawia etapy budowy sztolni pod masywem góry Chmielnik z opisem technologii wykonania, wa-
runków naturalnych górotworu i zasad dr enia tuneli metod  strza ow . Przedstawiono powody wykonania ele-
mentów nieprzewidzianych w pierwotnej dokumentacji technicznej, a koniecznych dla bezpiecznej pracy obiektu. 



22

Ze wzgl du na trudne warunki lokalne sztolnia na ca ej d ugo ci zosta a wykonana w obudowie klasy portalowej. 
Opracowanie stanowi zbiór najistotniejszych wiadomo ci teoretycznych i do wiadczenia wykonawcy robót za-
pewniaj cego jako ciowe, terminowe i bezpieczne prowadzenie prac. Wybudowana sztolnia s u y do przeprowa-
dzenia ruroci gów wody uzdatnionej ze Stacji Uzdatniania Wody z jednej strony góry Chmielnik na drug  stron  do 
zbiorników zapasowo-wyrównawczych. 

S owa kluczowe: Góra Chmielnik, sztolnia, PeBeKa SA, stacja uzdatniania wody w Jeleniej Górze, budowa sztolni 
metod  strzelnicz


