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Streszczenia

JERZY CIE LIK, DANUTA FLISIAK, JERZY FLISIAK, JAKUB MAZUREK 

Przestrzenna analiza numeryczna wyt enia filarów komór solnych pola eksploatacyjnego Pagory w otwo-
rowej Kopalni Soli „Barycz”  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 1, 2008 

W pracy zaprezentowano przestrzenne odwzorowanie geometrii uk adu pustek poeksploatacyjnych w polu Pagory KS 
Barycz oraz wyniki oblicze  numerycznych stanu napr enia i wyt enia w obr bie analizowanego pola. W pierwszej 
cz ci artyku u zaprezentowano geometryczny, bry owy model pustek poeksploatacyjnych wykonany na podstawie 
danych pochodz cych z inwentaryzacji komór solnych echosond . Na podstawie bry owego modelu geometrycz-
nego zbudowano numeryczny model obliczeniowy. Wyniki oblicze  na tym modelu pozwoli y na analiz  wyt e-
nia filarów mi dzykomorowych pola eksploatacyjnego oraz mo liwych po cze  hydraulicznych pomi dzy komo-
rami. Wyniki oblicze  porównano z obserwacjami kopalnianymi po cze  hydraulicznych komór. 

S owa kluczowe: odwzorowanie geometryczne 3D, obliczenia numeryczne, wyt enie filarów 

ANDRZEJ DOMONIK 

Detekcja anizotropii teksturalnej w piaskowcach fliszowych za pomoc  prostych technik komputerowej ana-
lizy obrazu  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 1, 2008 

W artykule przedstawiono wyniki bada  nad struktur  geometryczn  powierzchni rozdzielczych, powsta ych po 
testach wytrzyma o ci na rozci ganie metod  poprzecznego ciskania, na zorientowanych próbkach piaskowców 
cergowskich. Przedstawiono technik  i metodyk  ilo ciowej charakterystyki chropowato ci szczelin za pomoc  wy-
miaru fraktalnego wyznaczonego przy u yciu metod komputerowej analizy obrazu fotograficznego. Obliczone dla 
ci le okre lonych, zaprojektowanych p aszczyzn wymuszonego zniszczenia, warto ci wymiaru fraktalnego odnie-

siono do orientacji jawnych sp ka  ciosowych zmierzonych w terenie. 

S owa kluczowe: anizotropia, analiza obrazu, napr enie, cios, wymiar fraktalny 

JAN DRZEWIECKI 

Okre lenie niszcz cej strefy wp ywów dla zjawisk sejsmicznych  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 1, 2008 

W artykule przedstawiono sposób obliczenia zasi gu niszcz cej strefy wp ywów dla zjawisk sejsmicznych, tj. stre-
fy, w której mo e nast pi  zniszczenie wyrobiska górniczego. Podstaw  obliczenia tego zasi gu by a analiza wybra-
nych parametrów udokumentowanych t pni  z okresu od 1990 r. do 2006 r. W obliczeniach wykorzystano meto-
d  prognozowania energii sejsmicznej zale nej od intensywno ci eksploatacji o ogniskach wstrz sów zlokalizo-
wanych na wybiegu ciany. Obliczenia wykonano dla stref, których rozmiar zak ada 20-, 50- i 80-proc. mo liwo
zniszczenia wyrobiska górniczego. Podano przyk ad oblicze  dla eksploatacji pok adu w gla zalegaj cego na g -
boko ci 750 m. 

S owa kluczowe: górotwór, eksploatacja cianowa, wstrz sy sejsmiczne 
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BARBARA DUTKA, MIROS AW WIERZBICKI 

Wybrane w asno ci w gli w rejonach zagro onych wyrzutami metanu i ska  Kwartalnik Górnictwo i Geoin-
ynieria  z. 1, 2008 

Zagro enie wyrzutami metanu i ska  w kopalniach górno l skich wydaje si  mie  charakter lokalny, zwi zany 
z istniej cymi zaburzeniami geologicznymi. W pracy przedstawiono wyniki bada  sorpcyjnych, porowato ci i po-
jemno ci gazowej w gli odmienionych strukturalnie oraz w gli o strukturze nienaruszonej. Zwi kszona pojemno
gazowa, bardzo wysokie wspó czynniki dyfuzji, wysoka porowato  oraz ma a zwi z o  w gli odmienionych wp y-
waj  niew tpliwie na znaczny wzrost zagro enia wyrzutami w rejonach ich wyst powania. Bardzo silny spadek 
porowato ci w gli odmienionych wywo any obci eniem powoduje, e podczas wiercenia otworów mo e nie wy-
st powa  objaw zwi kszonego wydzielania gazu. 

S owa kluczowe: wyrzuty gazu i w gla, metan, struktura w gla, sorpcja 

W ODZIMIERZ FIGIEL, EWA KAWALEC-LATA A

Analiza obrazów sekcji pseudoimpedancji akustycznej  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 1, 2008 

Wykonanie inwersji sekcji sejsmicznych prowadzi do uzyskania przybli onego rozk adu impedancji akustycznej. 
Dane takich rozk adów oporu akustycznego s  baz  do tworzenia obrazów i wizualnej interpretacji budowy o rod-
ka skalnego. Metoda jest skuteczna w rozpoznawaniu zmian litologiczno-facjalnych wsz dzie tam, gdzie zmiany 
te powoduj  zmiany warto ci oporu akustycznego. W praktyce zbyt wysoki poziom zak óce  mo e uniemo liwia
wizualn  interpretacj . W artykule zasugerowano metody analizy i przetwarzania obrazów, wspieraj ce wizualiza-
cj  w celu wzrostu wiarygodno ci interpretacji ww. obrazów w procesie wykrywania zmian litologicznych w po-
k adach soli kamiennej. 

S owa kluczowe: przetwarzanie obrazów, sekcje pseudoimpedancji akustycznej, interpretacja wizualna, pok ado-
we z o a soli 

KORNEL FRYDRYCH 

Badania nad wp ywem wspó czynnika podatno ci pod o a na no no  obudowy wyrobiska podziemnego
Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 1, 2008 

Cech  wyró niaj c  obudowy wyrobisk podziemnych (w tym tuneli) jest to, e obudowy te wspó pracuj  z góro-
tworem, tzn. na kontakcie obudowy i górotworu powstaj  przemieszczenia, powoduj ce zaistnienie si  (odporu gó-
rotworu), które dzia aj  oprócz aktywnego parcia górotworu. Istnienie odporu spr ystego górotworu powa nie
zwi ksza no no  obudowy. Fakt ten spowodowa , e odpór ten nale y uwzgl dni  w obliczeniach statycznych. 
Jednak stosowany sposób posiada dwie zasadnicze wady: nie uwzgl dnia wp ywu konstrukcji obudowy na warto
wspó czynnika podatno ci pod o a oraz nie uwzgl dnia zmienno ci warto ci wspó czynnika podatno ci pod o a
wynikaj cej ze zmienno ci promienia wyrobiska w wy omie. W artykule przedstawiono wp yw odporu spr yste-
go górotworu na projektowany rozstaw odrzwi obudowy ukowej oraz omówiono wp yw konstrukcji obudowy na 
wielko  tego odporu. 

S owa kluczowe: projektowanie obudowy, odpór spr ysty górotworu, wspó czynnik podatno ci pod o a, wyrobis-
ka podziemne, tunele 

STEFAN GA CZY SKI, ANDRZEJ WOJTASZEK 

Proces samoprzystosowania naruszonego górotworu w geoin ynieryjny uk ad no ny  Kwartalnik Górnictwo 
i Geoin ynieria  z. 1, 2008 

W artykule scharakteryzowano górotwór (ska y i grunty) naruszony robotami geoin ynieryjnymi jako materia  kon-
strukcyjny zdolny do samoczynnego tworzenia uk adów no nych. Opisano proces samoprzystosowania takich uk a-
dów — od osiowo ciskanych belek skalnych do podatnych sklepie  ci nie  w górotworze zdegradowanym — 
w dwóch podstawowych zakresach, tj. zmieniaj cego si  modelu (schematu) obliczeniowego oraz przekszta caj -
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cych si  warunków brzegowych uk adu, wywo anych procesem redystrybucji pierwotnych si  wewn trznych. 
Podano wzory okre laj ce parametry uk adów no nych. 

S owa kluczowe: mechanika górotworu, uk ad no ny, teoria przystosowania 

W ODZIMIERZ HA AT

Zastosowanie procedur obliczeniowych do rozwi zywania zginanych belek  Kwartalnik Górnictwo i Geoin-
ynieria  z. 1, 2008 

Programy systemów algebry komputerowej zwane Computer Algebra System (w skrócie CAS) s  ogólnymi kom-
puterowymi programami. Nale y zaznaczy , e nie s  one gotowymi programami ukierunkowanymi na konkretne 
obliczenia, zwi zane np. z nauk  o wytrzyma o ci materia ów, a w szczególno ci na rozwi zywanie zginanych belek. 
Przekazanie rutynowych oblicze  algorytmicznych komputerowi przy pomocy przedstawionych w pracy procedur 
obliczeniowych opartych na CAS i rachunku dystrybucyjnym, mo e przynie  wiele korzy ci. Najwa niejsz  z nich 
jest uproszczenie i skrócenie zapisu. Przy za o eniu, e CAS eliminuje b dy rachunkowe, obliczenia wykorzys-
tuj ce procedury b d  postrzegane jako rodek, a nie cel ostateczny. W pracy przedstawiono arkusze robocze — 
worksheety, w których zapisano rozwi zania dla dwóch belek. Po wybraniu z menu opcji Edit/Execute/Worksheet 
wystarczy nacisn  klawisz Enter, aby otrzyma  rozwi zania w postaci wykresów opisuj cych zginane belki. Ob-
liczenia wykonano za pomoc  Maple’a. Podane procedury zapisane w pakiecie o nazwie „Proc_beam” to „gotow-
ce” u atwiaj ce i upraszczaj ce korzystanie z Maple’a w zakresie rozwi zywania zginanych belek. 

S owa kluczowe: Maple, rachunek symboliczny CAS, rachunek dystrybucyjny, procedury obliczeniowe, worksheet, 
zginanie belek, wykresy linii ugi cia, wykresy k tów obrotu przekroju belek, wykresy momentów zginaj cych, wy-
kresy si  tn cych

ANDRZEJ JANOWSKI, MACIEJ OLCHAWA, MARIUSZ SERAFI SKI 

Likwidacja rejonów wydobywczych na przyk adzie likwidacji Rejonu PW kopalni „Polkowice-Sieroszowice” 
 Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 1, 2008 

Zaprezentowano problematyk  zwi zan  z procesami likwidacji wyodr bnionego rejonu zak adu górniczego. Przed-
stawiono podstawowe uwarunkowania formalno-prawne oraz zagadnienia dotycz ce potencjalnych zagro e  mo-
g cych wyst pi  w likwidowanym obszarze, a tak e zagadnienia techniczne z tym zwi zane. Problematyka ta zo-
sta a omówiona na przyk adzie koncepcji likwidacji Rejonu PW kopalni „Polkowice-Sieroszowice” z uwzgl dnie-
niem likwidacji szybów P-III i P-IV. 

S owa kluczowe: likwidacja kopalni, likwidacja rejonu, zagro enia naturalne, projektowanie górnicze 

ANDRZEJ JANOWSKI, MACIEJ OLCHAWA, MARIUSZ SERAFI SKI 

Mo liwo ci wykorzystania dla celów wentylacyjnych i transportowych wyrobisk w obecno ci zrobów w aspek-
cie likwidacji rejonu  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 1, 2008 

W artykule przedstawiono analiz  zachowania si  przyk adowych istniej cych wyrobisk wentylacyjnych i transporto-
wych funkcjonuj cych w otoczeniu zrobów w kopalniach LGOM. Zaprezentowano ocen  stateczno ci tych wyrobisk 
oraz usystematyzowano czynniki decyduj ce o utrzymywaniu funkcjonalno ci wyrobisk wygrodzonych w zrobach. 

S owa kluczowe: likwidacja pól eksploatacyjnych, utrzymanie wyrobisk, wentylacja, transport 

ADAM KANCIRUK 

Metoda pomiaru pr dko ci fal ultrad wi kowych w próbkach skalnych podczas testów laboratoryjnych
 Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 1, 2008 

Pomiar pr dko ci fal ultrad wi kowych podczas jednoosiowego ciskania próbek skalnych umo liwia okre lanie 
stopnia ich wewn trznej destrukcji. W tym celu standardowe urz dzenie do bada  wytrzyma o ciowych jest wy-
posa ane w par  specjalnych kowade . Ka de z nich zawiera dwa piezoelektryczne przetworniki: jeden dla fal typu P, 
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drugi dla fal typu S. Poddana testowi próbka jest umieszczana pomi dzy kowad ami po uprzednim posmarowaniu 
jej powierzchni czo owych cienk  warstw  kuplantu. Przetworniki jednego kowad a odgrywaj  rol  nadajników fal. 
S  one pod czane do wyj cia typowego przemys owego defektoskopu poprzez prze cznik. W ten sposób elektrycz-
ne impulsy generowane przez defektoskop mog  naprzemiennie pobudza  obydwa przetworniki. Przetworniki 
drugiego kowad a pe ni  rol  odbiorników fal. S  one pod czane do wej  dwóch kana ów analogowo-cyfrowego 
oscyloskopu pracuj cego w trybie cyfrowym. W ten sposób odbierane sygna y mog  by  bez trudu obserwowane 
na ekranie oscyloskopu. Dodatkowo jego wej cie synchronizacyjne jest do czane do wyj cia defektoskopu. Umo -
liwia to pomiar okresu pomi dzy opadaj cym zboczem impulsu wzbudzaj cego i szczytem pierwszego dodatniego 
impulsu odebranego. W ten sposób opó nienie fal typu P lub S mo e by  r cznie mierzone co 30 s z rozdzielczo -
ci  20 ns. Podczas testu inne wielko ci, takie jak: si a ciskaj ca, pod u ne i poprzeczne odkszta cenia, s  mierzo-
ne i zapisywane automatycznie. Uzyskane dane pomiarowe mog  by  u yte do opracowania charakterystyk mate-
ria u próbki skalnej. 

S owa kluczowe: mechanika ska , elektronika, metrologia 

W ADYS AW KONOPKO, MIROS AWA BUKOWSKA 

Parametr tg β jako miara sk onno ci górotworu do t pa  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 1, 2008 
Przepisy do prawa geologicznego i górniczego wprowadzaj  poj cie górotworu sk onnego do t pa . Liczne klasy-
fikacje ska  b d  górotworu opracowane s  dla potrzeb budownictwa ogólnego, tunelowego lub hydrotechnicz-
nego. Opisuj  w asno ci ska  (górotworu) na stosunkowo niewielkiej przestrzeni. Klasyfikacje te s  ma o przydat-
ne dla potrzeb problematyki t pa , które to zdarzenia cz sto s  rezultatem ca okszta tu uwarunkowa  geologiczno- 
-górniczych wyrobiska, w szczególno ci wynikaj cych z w a ciwo ci wytrzyma o ciowych, litologicznych i petro-
graficznych ska  w przestrzeni od otoczenia wyrobiska do powierzchni terenu i ich zmian wynikaj cych z za-
burze  geologicznych i zasz o ci eksploatacyjnych w okre lonym miejscu i czasie. W artykule podj to prób  opra-
cowania miary oceny sk onno ci górotworu do t pa  w oparciu o zasi g wp ywów g ównych eksploatacji na po-
wierzchni  terenu, w teorii Budryka–Knothego okre lany parametrem tg β.

S owa kluczowe: górotwór, sk onno  do t pa , parametr tg β

GRZEGORZ KORTAS 

Wp yw w a ciwo ci fizycznych i geometrii wysadu solnego na jego wypi trzanie si  Kwartalnik Górnictwo 
i Geoin ynieria  z. 1, 2008 
Przygotowano model badawczy 3D do testowania o rodka spr ysto-lepkiego reprezentuj cego wysad solny i ota-
czaj ce go utwory. Metoda elementów sko czonych zosta a zastosowana do okre lania pr dko ci wypi trze  wy-
sadu solnego. Przedmiotem testów by  wp yw: ró nic g sto ci ska  solnych i utworów otoczenia wysadu, g sto ci 
czapy wysadu, lepko ci ska  solnych, wysoko ci wysadu oraz nachylenia skrzyde  wysadu na pr dko  jego wy-
pi trzania. W pracy przedstawiono zwi zki mi dzy pr dko ci  wypi trzania si  wysadu a g sto ci , podatno ci
na pe zanie B w prawie pe zania Nortona i geometrycznymi elementami wysadu. Zwi zki te s  zgodne z hipote-
zami o ruchu wysadów solnych. Praca stanowi wycinek studiów przeprowadzanych w ramach projektu badawcze-
go na temat ruchu górotworu w otoczeniu wysadów solnych. 

S owa kluczowe: MES, halokineza, tektonika solna, diapiryzm 

ANDRZEJ KWINTA 

Dobór wielko ci pola elementarnego do numerycznego obliczania obni e  Kwartalnik Górnictwo i Geoin y-
nieria  z. 1, 2008 
Do obliczania wska ników deformacji wykorzystuje si  poj cia: funkcji elementarnej, wp ywów elementarnych i pola 
elementarnego. Podzia  pola eksploatacyjnego na pola elementarne pozwala na przej cie z ca kowania na sumowa-
nie. Uzyskane w pracy wyniki wykazuj , e jedynie wielko , a nie kszta t pola elementarnego ma znaczenie dla 
dok adno ci obliczanych obni e .

S owa kluczowe: prognozowanie obni e , pole elementarne 
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MONIKA ÓJ

Grawimetryczne badania dynamiki rejonu wysadu solnego „D bina”  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria 
 z. 1, 2008 

Praca przedstawia wyniki pi cioletnich bada  grawimetrycznych na terenie wysadu solnego „D bina”. Wysad ten 
oddziela pola eksploatacyjne Kopalni W gla Brunatnego Be chatów i jest nara ony na dzia ania zwi zane z inge-
rencj  cz owieka w górotwór — takie jak post puj ce odwodnienie czy zmiana nacisku na boczne ciany wysadu. 
Celem przeprowadzonych tam bada  grawimetrycznych by o stwierdzenie, czy w czasowych zmianach pola si
ci ko ci zaznacza  si  b d  dynamiczne zmiany zachodz ce na i wokó  wysadu, a tak e próba znalezienia róde
pojawiaj cych si  zmian czasowych. 

S owa kluczowe: badania grawimetryczne, czasowe zmiany si y ci ko ci, wspó czesne procesy geodynamiczne 

AGNIESZKA MAJ 

Wp yw parametrów o rodka spr ysto-lepkiego na konwergencj  powierzchniow  prostok tnego chodnika 
na podstawie bada  modelowych  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 1, 2008 

W artykule przedstawiono wyniki bada  wp ywu smuk o ci wyrobiska chodnikowego i warto ci modu u Younga na 
wzgl dn  konwergencj  powierzchniow  i jej pr dko  w 20. roku zaciskania pustki. Wyniki uzyskano na drodze 
bada  modelowych, które polega y na sformu owaniu zestawu zada  wej ciowych do programu obliczeniowego 
Cosmos/M, obliczeniu zada  programem Cosmos/M z zapisem przemieszcze , wyliczeniu ich przyrostów w cza-
sie oraz analizie wyników i sformu owaniu zwi zków funkcyjnych. Otrzymano paraboliczn  zale no  wzgl dnej 
konwergencji powierzchniowej i jej pr dko ci od logarytmu smuk o ci przekroju chodnika oraz hiperboliczn
zale no  wzgl dnej konwergencji powierzchniowej i jej pr dko ci od modu u Younga. Warto  bezwzgl dna kon-
wergencji i jej pr dko ci osi gaj  minimum dla smuk o ci λ = 1. Warto ci wzgl dnej konwergencji powierzchnio-
wej oraz jej pr dko ci pozostaj  takie same dla wyrobisk o smuk o ci λ i jej odwrotno ci 1/λ. Wp yw wspó czyn-
nika Poissona w zakresie od 0,2 do 0,4 na konwergencj  jest mniej znacz cy. Modu  konwergencji i jej pr dko ci
zmniejsza si  wraz ze wzrostem warto ci wspó czynnika Poissona. Wyniki bada  wraz z funkcjami aproksymacyj-
nymi przedstawiono na wykresach. 

S owa kluczowe: konwergencja, MES, o rodek spr ysto-lepki, badania modelowe 

JANUSZ MAKÓWKA, JÓZEF KABIESZ 

Sposób analizy przyczyn i konsekwencji wyst powania zagro enia t paniami na przyk adzie kopalni SA
 Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 1, 2008 

W artykule przedstawiono sposób analizy mo liwych róde  zagro enia t paniami podczas planowanej eksploata-
cji potencjalnie zagro onej t paniami cz ci pok adu w gla kamiennego. Obok analizy rozk adu ci nienia piono-
wego w pok adzie dokonano oblicze  stanu deformacji trzech wybranych warstw w stropie, okre lono prawdopo-
dobn  maksymaln  energi  wstrz su sejsmicznego mog cego zaistnie  w trakcie eksploatacji oraz obliczono g sto
strumienia energii sejsmicznej docieraj cej do pok adu. Na tej podstawie opracowano projekt profilaktyki t paniowej. 

S owa kluczowe: w giel kamienny, eksploatacja, t pania, analiza stanu zagro enia

PIOTR MA KOWSKI, ZBIGNIEW NIEDBALSKI, TADEUSZ MAJCHERCZYK 

Konwergencja wyrobisk chodnikowych na podstawie wyników oblicze  numerycznych i ich weryfikacja po-
miarami in situ  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 1, 2008 

Dla oceny stateczno ci wyrobisk podziemnych powszechnie stosowane s  metody numeryczne. Dobór modelu 
i parametrów fizycznych ska  jest kluczowym, a zarazem najtrudniejszym zadaniem dla w a ciwego funkcjonowa-
nia wyrobiska. O poprawno ci wykonanych oblicze  mog wiadczy  jedynie pomiary kopalniane, które zostan
wykonane po wydr eniu wyrobiska. W artykule przedstawiono wyniki oblicze  numerycznych, na podstawie któ-
rych zaprojektowano dwa wyrobiska korytarzowe w kopalniach w gla. Zastosowano w nich najbardziej obecnie 
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w Polsce popularn ukow  obudow  podporow  typu P. Nast pnie w wyrobiskach tych przez okres kilkunastu 
miesi cy prowadzono pomiary konwergencji. Praktyczna ocena wtórnego stanu równowagi by a przyczynkiem do 
wykonania oblicze  dla kilkunastu modeli spr ystych oraz spr ysto-plastycznych, które pozwoli y zweryfiko-
wa  wst pne za o enia analizowanych modeli i wskaza  metody obliczeniowe najbardziej odpowiadaj ce zadanym 
warunkom górniczo-geologicznym. 

S owa kluczowe: wyrobiska górnicze, pomiary konwergencji, numeryczna weryfikacja 

ANDRZEJ MARKIEWICZ, JAROS AW SUCHAN 

Deformacje ród awicowe a warunki stropowe pól eksploatacyjnych G-6/7 (Oddzia  G-26) i G-7/5 (Oddzia
G-7) Kopalni „Rudna” KGHM Polska Mied  SA  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 1, 2008 
Deformacje tektoniczne górnego i dolnego permu na monoklinie przedsudeckiej objawiaj  si  jako subhoryzontal-
ne strefy przesuni ciowe sp gowej cz ci cechsztynu i s siedztwie polimetalicznego cia a z o owego. Przemiesz-
czenia pozostaj  w zwi zku do paleomorfologii granicy pomi dzy czerwonym sp gowcem a cechsztynem. Artyku
opisuje wp yw tej tektoniki na roboty górnicze i stabilno  stropu. 

S owa kluczowe: monoklina przedsudecka, cechsztyn, tektonika, subhoryzontalne strefy cinania, warunki stropowe 

MARIAN MARSCHALKO, PETER JURIŠ 

Analiza terenów pogórniczych Slezska Ostrava, Vitkowice i Radvanice z punktu widzenia osiada  powodowa-
nych podziemn  eksploatacj  i ruchami masowymi gruntu  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 1, 2008 
W artykule omówiono wybrane czynniki in yniersko-geologiczne wp ywaj ce na planowanie krajobrazu. Spo ród 
licznych geoczynników (strefy in yniersko-geologiczne, urabialno  ska , rodzaj ska  nadk adu czwartorz du, obec-
no  zalewisk, osiadania spowodowane podebraniem terenu dzia alno ci  górnicz , ruchy osuwiskowe, zagro enie 
radiacyjne) wybrano dwa. Pierwszy to podebranie, które jest okre lane na podstawie osiada  powierzchni terenu 
na skutek podziemnej eksploatacji w gla. Jest to istotne kryterium mo liwo ci wykorzystania terenu pogórnicze-
go, co jest g ównym tematem rozwa a  w niniejszym artykule. Drugim analizowanym geoczynnikiem jest defor-
macja zboczy (ruchy osuwiskowe). Jest to z kolei wa ny czynnik ograniczaj cy mo liwo  u ytkowania terenu 
pogórniczego, który nie mo e by  pomijany przy pracach w zakresie planowania krajobrazu. Przyczyn  wyko-
nania powy szej analizy by o niewystarczaj ce branie pod uwag  czynników geoin ynierskich przy planowaniu 
zagospodarowania krajobrazu, wydawaniu decyzji o pozwoleniu na budow  itd. Analizowany w artykule obszar 
pokazuj  mapy nr 15-43-10 w skali 1:10 000, obejmuj ce okr g gmin Slezska Ostrava, Moravska Ostrava, Vitko-
vice, Radvanice. 

S owa kluczowe: geologia in ynierska, planowanie krajobrazu, fundamentowanie, GIS 

PIOTR MICHALSKI, EWA KOZIELSKA-SROKA 

Wp yw wietrzenia i deformacji górniczych na zmiany podstawowych parametrów geotechnicznych odpadów 
pow glowych wbudowanych w obwa owanie rzeki K odnicy  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 1, 2008 
W pracy przedstawione s  wyniki bada  prowadzonych na obwa owaniu rzeki K odnicy, wybudowanym z odpa-
dów pow glowych kopalni „So nica”. Przedmiotem bada  by o okre lenie wp ywu wietrzenia naturalnego oraz 
osiada  górniczych na zmiany podstawowych parametrów geotechnicznych materia u obwa owania. Okre lono 
sk ad uziarnienia, g sto  obj to ciow  i wilgotno  materia ów po 4 i 16 latach zalegania w obwa owaniu na 
g boko ci w zakresie 0÷1,15 m poni ej korony obwa owania. Stwierdzono wp yw wietrzenia na zmiany uziar-
nienia, przejawiaj ce si  zmniejszaniem si  zawarto ci frakcji kamienistej i znacznym przyrostem frakcji py owej 
z i ow , przy czym wp yw wietrzenia zanika  na g boko ci oko o 1 m. Zmiany uziarnienia powodowa y zmiany 
parametrów wytrzyma o ci na cinanie i wspó czynnika filtracji. Stwierdzono tak e istotny wp yw rozpe zywania 
powierzchni terenu, b d cego efektem przemieszczania si  kraw dzi niecki osiada  górniczych, na rozlu nienie
korpusu nasypu, si gaj ce niemal jego korony. Rozlu nienie to spowodowa o zmniejszenie k ta tarcia wewn trz-
nego i wzrost wspó czynnika filtracji. 

S owa kluczowe: odpady pow glowe, wietrzenie naturalne, szkody górnicze 
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MARIUSZ M YNARCZUK 

Zastosowanie metod analizy obrazu do opisu ukszta towania powierzchni prze amów skalnych  Kwartalnik 
Górnictwo i Geoin ynieria  z. 1, 2008 
Opis ukszta towania powierzchni prze amów rozdzielczych zajmuje istotne miejsce w geotechnicznym opisie ma-
sywów skalnych. Dostarcza on informacji o jego wytrzyma o ci, stabilno ci, przepuszczalno ci itp. Niestety, stan-
dardowo u ywane do tego celu parametry s  cz sto oparte na opisie jako ciowym lub bazuj  na podstawowych 
pomiarach ilo ciowych, które co prawda s  proste w realizacji, ale nios  ze sob  ograniczon  ilo  informacji i nie 
zawsze pod aj  za post pem technik badawczych. W pracy zaproponowano metod  oceny ukszta towania (chro-
powato ci) powierzchni prze amów próbek skalnych w oparciu o przekszta cenia analizy obrazu, ze szczególnym 
uwzgl dnieniem metod morfologii matematycznej. Uznano, e zastosowanie tych narz dzi do obróbki danych 
pochodz cych z profilomierzy (np. laserowych) mo e przyczyni  si  do wyznaczenia szeregu nowych parametrów 
opisuj cych analizowan  struktur , a w efekcie doprowadzi  do polepszenia ilo ciowego opisu powierzchni prze-
amów rozdzielczych. W wyniku przeprowadzonych bada  wykazano równie , e takie podej cie do problematyki 

analizy chropowato ci prze amów skalnych pozwala na rozró nianie (grupowanie) badanych prze amów ze wzgl -
du na cechy strukturalno-teksturalne analizowanych ska .

S owa kluczowe: prze am skalny, chropowato , analiza obrazu 

MARIAN PALUCH, ANTONI TAJDU

Analiza wytrzyma o ciowa stropu b d cego w kontakcie dwuparametrowym z pok adem przy eksploatacji 
na zawa  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 1, 2008 
Praca stanowi rozwini cie pracy T. Ozoga [7] poprzez wprowadzenie kontaktu dwuparametrowego typu Wieghardta. 
Wyprowadzono dla stropu wzory na obliczenie ugi , k ta obrotu, napr e , si  przekrojowych: M(x) — momentu 
zginaj cego, Q(x) — si y tn cej. Ponadto wyznaczono dla wspornika energi  spr yst  i jej rozk ad na cz  odpo-
wiadaj c  za zmian  obj to ci i cz  dotycz c  zmiany postaci. Wyznaczono równie  graniczn  d ugo  wspor-
nika, przy której nast puje jego zniszczenie. 

S owa kluczowe: eksploatacja na zawa , kontakt dwuparametrowy, si y przekrojowe, energia spr ysta

RENATA PATY SKA, ANTONI KIDYBI SKI 

Modelowanie zjawisk gazogeodynamicznych w pok adach jednorodnych i z uskokiem  Kwartalnik Górnic-
two i Geoin ynieria  z. 1, 2008 
W artykule przedstawiono w zarysie stan wiedzy na temat wyrzutów w gla i gazu w wybranych podziemnych ko-
palniach w gla w Polsce i wiecie. Wskazano na mo liwo ci metod numerycznych w zakresie modelowania prze-
biegu tego procesu oraz bli szego rozpoznania jego mechanizmu pod k tem prognozy i profilaktyki zagro enia 
w kopalni. Omówiono wyniki bada  na modelu cz stkowym przebiegu i parametrów wyrzutu fazy sta ej (w giel) 
i gazowej (metan) bior cych udzia  w wyrzucie w gla i gazu dla pok adu jednorodnego oraz zaburzonego. Opisa-
no rozwój procesu wyrzutowego (jego etapy) oraz sformu owano wnioski. 

S owa kluczowe: wyrzuty w gla i gazu, modelowanie procesu wyrzutowego 

PATRYCJA PI TEK 

Test punktowy, test brazylijski i test na jednoosiowe ciskanie — badania porównawcze  Kwartalnik Górnic-
two i Geoin ynieria  z. 1, 2008 
W referacie przedstawiono wyniki bada  na obci enie punktowe, na rozci ganie metod  brazylijsk  i na jedno-
osiowe ciskanie walcowych próbek skalnych. Badaniom poddane zosta y piaskowce o ró nej wielko ci ziaren, 
które pobrano z kilku kopal  GZW. W wyniku przeprowadzonych bada  zosta y wyznaczone warto ci wspó czyn-
nika przeliczeniowego wyst puj cego w liniowej zale no ci pomi dzy wytrzyma o ci  na jednoosiowe ciskanie 
a wytrzyma o ci  na obci enie punktowe oraz pomi dzy wytrzyma o ci  na rozci ganie metod  brazylijsk  a wy-
trzyma o ci  na obci enie punktowe badanych piaskowców. Analizuj c wyniki do wiadcze  szczególn  uwag
zwrócono na charakter p kania próbek przy obci aniu punktowym. 

S owa kluczowe: jednoosiowe ciskanie, piaskowce, test brazylijski, test punktowy, wytrzyma o
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JOANNA PINI SKA 
W a ciwo ci geomechaniczne opok  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 1, 2008 
Region lubelski stanowi niezwyk y przyk ad koegzystencji górnictwa, budownictwa i przetwórstwa surowców skal-
nych, których korzenie od paleolitu poprzez redniowiecze si gaj  dnia dzisiejszego. Krzemionkowe surowce skalne 
w dolinie Wis y by y a  do epoki wczesnego elaza ród em surowca do wyrobu broni i narz dzi, a korzystaj ce
z ich wytrzyma o ci ludy — prekursorami dzisiejszej geomechaniki. Dost pno  w glanowych surowców skal-
nych górnej kredy oraz neogenu znalaz a od redniowiecza swój wyraz w budownictwie obronnym, sakralnym 
i mieszkalnym Lubelszczyzny. Unikalne techniki górnicze wydobywania ich jako budulca kamiennego s  przyk a-
dami twórczego po czenia wiedzy in ynierskiej, geologicznej i znajomo ci ich w a ciwo ci geomechanicznych. 
Na bogatym tle regionalnego górnictwa skalnego na szczególn  uwag  zas uguj  opoki, których nietypowe w a ci-
wo ci geomechaniczne stanowi y podstaw  ich ugruntowanej w redniowieczu przydatno ci budowlanej. W pracy 
przedstawiono charakterystyk  cech wytrzyma o ciowo-odkszta ceniowych opok wraz z ocen  podatno ci na de-
terioracj  w d ugiej skali czasowej na tle innych surowców skalnych Lubelszczyzny. 

S owa kluczowe: surowce skalne, w a ciwo ci geomechaniczne, opoki, redniowieczne górnictwo, deterioracja, 
konserwacja

S AWOMIR PORZUCEK, MAREK CA A, JANUSZ MADEJ 

Grawimetryczne odwzorowanie geomechanicznego modelu stref rozlu nie  w otoczeniu starego wyrobiska
 Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 1, 2008 

Na obszarach pogórniczych istnieje niebezpiecze stwo zwi zane z mo liwo ci  wyst pienia deformacji ci g ych 
i, o wiele gro niejszych, nieci g ych powierzchni terenu. Powstaj  one wskutek zapadania si  podziemnych, zin-
wentaryzowanych i niezinwentaryzowanych, wyrobisk. Lokalizacja nieznanych wyrobisk jest mo liwa przy u y-
ciu metody mikrograwimetrycznej, która bardzo dobrze si  sprawdza w warunkach zabudowy i infrastruktury 
miejskiej. Metod  t  mo na równie  okre li  po o enie g biej zalegaj cej pustki, mierz c nie tylko wp yw samej 
pustki, ale i rozlu nie  wyst puj cych nad ni . W niniejszej pracy przedstawiono prace modelowe cz ce modele 
geomechaniczne z modelami grawimetrycznymi. Dzi ki pracom z zakresu geomechaniki mo liwe jest okre lenie 
zasi gu i rozmiarów rozlu nie  nad wyrobiskami. Modele grawimetryczne tych rozlu nie  pozwol  na odpo-
wied , jaki jest kszta t anomalii zaburzonych ich wyst powaniem oraz w jakich warunkach s  one mo liwe do za-
rejestrowania. Z praktycznego punktu widzenia wykrycie stref o obni onej g sto ci umo liwi prawid ow  lokali-
zacj  otworów podsadzaj cych.

S owa kluczowe: geomechanika, geofizyka, mikrograwimetria, górnictwo, stare zroby górnicze 

JÓZEF RUSINEK, STANIS AW KURNIK 

Analiza odleg o ci i czasu mi dzy wstrz sami ze strzela  torpeduj cych a samoistnymi o energii rz du E4 J 
w warunkach KW SA KWK „Piast”  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 1, 2008 
W latach 2002–2006 w KWK „Piast” prowadzono roboty górnicze mi dzy innymi w partiach V, VII, VIII, XV i XVII. 
Roboty te by y powodem generowania wstrz sów, mi dzy innymi o energii rz du E4 J w ilo ci 1352 sztuk. W ana-
lizowanym okresie przeprowadzono 751 strzela  torpeduj cych, z których zarejestrowano 598 wstrz sów. Po po-

czeniu bazy wstrz sów o energiach rz du E4 J i odpowiedzi ze strzela  torpeduj cych rejestrowanych w tej sa-
mej partii otrzymano do analizy 311 wstrz sów ze strzela  torpeduj cych i 1118 wstrz sów samoistnych o energii 
rz du E4 J. Wzajemna korelacja wstrz sów dotyczy odleg o ci mi dzy hipocentrum zaistnia ego wstrz su ze strze-
la  torpeduj cych a hipocentrum wstrz su o energii E4 J oraz odleg o ci mi dzy miejscem detonacji MW (dno 
otworu strza owego) a miejscem lokalizacji wstrz su o energii E4 J. Przedmiotem analizy jest równie  przedzia
czasowy mi dzy wstrz sem ze strzela  a wstrz sem o energii rz du E4 J. 

S owa kluczowe: górnictwo, sejsmiczno , strzelania torpeduj ce

NORBERT SKOCZYLAS 

Koncepcja wspomagania analizy ryzyka za pomoc  logiki rozmytej na przyk adzie zagro enia wyrzutowego 
w kopalni w gla kamiennego  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 1, 2008 
Praca zawiera propozycje wykorzystania logiki rozmytej w zagadnieniach zwi zanych z bezpiecze stwem prac 
w górnictwie. W obszarze tym wyst puj  w dalszym ci gu problemy, których opisanie w sposób tradycyjny z wy-
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korzystaniem zale no ci matematycznych wydaje si  w najbli szym czasie niemo liwe. Warto wi c pokusi  si
o prób  zastosowania innych technik opisu zjawisk i procesów, jak na przyk ad logika rozmyta. Autor w pracy 
przedstawia przyk adowo stworzony system ekspercki na bazie logiki rozmytej. Pozwala on na szacowanie ryzyka 
wyst pienia wyrzutu gazu i ska  w zale no ci od warto ci wska nika desorpcji i zwi z o ci w gla. Zademonstro-
wane zosta o dzia anie zaproponowanego systemu na przyk adzie analizy ryzyka zaistnienia wyrzutu dla chodnika 
H4 409/3 w KWK „Zofiówka” oraz chodnika H6 409/3 w KWK „Zofiówka”. 

S owa kluczowe: logika rozmyta, systemy eksperckie, zagro enie wyrzutami gazu i ska

JOANNA STRÓ YK 
W a ciwo ci gruntów pylastych okolic Wroc awia — badania wst pne  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynie-
ria  z. 1, 2008 
W pracy przedstawiono wst pne wyniki bada  edometrycznych gruntów pylastych — lessów z rejonu Wroc awia. 
Oznaczono warto  wspó czynnika zapadowo ci imp oraz warto ci efektywnych napr e  uplastyczniaj cych, które 
nast pnie umo liwi y obliczenie stopnia napr enia uplastyczniaj cego YSR. Wyznaczona warto  wspó czynnika 
imp okaza a si  mniejsza od 0,02 — imp = 0,016, co pozwoli o zaliczy  ten grunt do niezapadowych. Warto  stop-
nia YSR zmienia a si  wraz ze zmian  nasycenia próbki wod  — dla Sr = 1 wynios a YSR = 1,45, a dla Sr = 0,35 
wynios a YSR = 0,95. Zauwa ono, e stan konsolidacji gruntu zmieni  si  po nasyceniu gruntu wod  z prekonsoli-
dowanego na normalnie skonsolidowany. 

S owa kluczowe: grunty pylaste, zapadowo , YSR 

MICHA  STRZELECKI 

Wykorzystanie narz dzi GIS do analizy hydrogeologicznej w obszarze by ych kopal  w Wa brzychu  Kwartal-
nik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 1, 2008 
W pracy przedstawiono analiz  numeryczn  procesu filtracji nieustalonej w zakresie obszaru, w którym nast puje
okresowe zalewanie piwnic budynków. Celem oblicze  by o znalezienie przyczyn zjawiska poprzez analiz  wp y-
wu wielu mo liwych czynników na proces znacznego podnoszenia si  zwierciad a wód podziemnych w badanym 
obszarze. Wykazano, e jedynym wyt umaczeniem zjawiska jest wp yw zaprzestania eksploatacji górniczej, co 
powoduje podwy szenie piezometrycznej linii ci nie  w starej nieu ywanej sztolni Gluckhilf, znajduj cej si  pod 
budynkami. W procesie obliczeniowym wykorzystano narz dzia GIS do tworzenia geometrii analizowanego ob-
szaru oraz do wizualizacji przestrzennego obrazu zwierciad a wód podziemnych. 

S owa kluczowe: filtracja, przep yw nieustalony, GIS, numeryczny model terenu 

KRZYSZTOF MARIAN TOMICZEK 

Zmienna uszkodzenia D dla ska  poddanych próbom jednoosiowego rozci gania  Kwartalnik Górnictwo 
i Geoin ynieria  z. 1, 2008 
Na podstawie charakterystyk napr enie — odkszta cenie, oznaczonych w próbach jednoosiowego monocyklicz-
nego i wielocyklicznego rozci gania walcowych smuk ych próbek dwóch piaskowców i granitu wyznaczono war-
to ci zmiennej uszkodzenia D, która opisuje stopie  uszkodzenia materia u. Warto ci D obliczono stosuj c zmo-
dyfikowane metody proponowane przez Lemaitre’a oraz Ju i Xie. Stwierdzono, e D (praktycznie) w przypadku 
badanych ska  nie osi ga granicznej warto ci 1, charakterystycznej dla materia u zniszczonego, a decyduj cy wp yw
na jej warto ci ma styczny wspó czynnik odkszta calno ci pod u nej Et, który jest miar  odkszta calno ci chwilowej. 

S owa kluczowe: mechanika ska , próba jednoosiowego rozci gania, mechanika p kania, kruche zniszczenie, 
zmienna uszkodzenia D 

JAN WALASZCZYK, DARIUSZ WIEWIÓRKA 

Modelowanie wp ywu zaburze  tektonicznych na drgania stropu w górotworze uwarstwionym  Kwartalnik 
Górnictwo i Geoin ynieria  z. 1, 2008 

W pracy przedstawiono zjawisko dynamicznego odci enia oraz metodyk  modelowania komputerowego tego zja-
wiska. Zaprezentowano model numeryczny grupy komór w rejonie oddzia ywania du ego uskoku. W wyniku ob-
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licze  otrzymano wykresy przemieszcze , pr dko ci i przyspiesze  w wybranych punktach modelu. Analiz  uzu-
pe niono o wykresy zmian napr e  w filarach i otoczeniu grupy komór. Stosowano w pracy cyfrow  filtracj  wy-
ników eliminuj c  b dy numeryczne. 

S owa kluczowe: geomechanika, dynamika, modelowanie komputerowe 

EUGENIUSZ ZAWISZA, ANDRZEJ TADEUSZ GRUCHOT 

Wp yw stabilizacji cementem lub silmentem na wytrzyma o  i mrozoodporno  gruntu pylastego  Kwartal-
nik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 1, 2008 

W pracy przedstawiono wyniki bada  stabilizacji gruntu pylastego cementem i silmentem. Okre lono wytrzyma-
o  na ciskanie py u z dodatkiem 3, 6 i 10% stabilizatora po 7, 14, 28 i 42 dobach piel gnacji próbek. Wytrzyma-
o  na ciskanie okre lono równie  na próbkach z dodatkiem stabilizatora po 28 dobach piel gnacji próbek pod-

danych cyklom zamra ania w temperaturze – 23ºC i odmra ania w wodzie. Otrzymane warto ci wytrzyma o ci na 
ciskanie oraz wska nika mrozoodporno ci analizowano w odniesieniu do warto ci wymaganych dla materia ów

stosowanych w budownictwie drogowym. 

S owa kluczowe: grunty pylaste, stabilizacja 

TYMOTEUSZ ZYDRO , EUGENIUSZ ZAWISZA, ANDRZEJ MACA KA, PIOTR JANTOS 

Badania parametrów zag szczalno ci gruboziarnistego kruszywa z u la wielkopiecowego  Kwartalnik 
Górnictwo i Geoin ynieria  z. 1, 2008 

W artykule przedstawiono wyniki bada  parametrów zag szczalno ci kruszywa z u la wielkopiecowego o uziar-
nieniu 0÷31,5 mm pochodz cego z firmy Slag Recycling sp. z o.o. w Krakowie. Celem bada  by o porównanie 
metod zag szczania. Zastosowano dwie metody zag szczania: ubijania i wibracji. Badania metod  ubijania prze-
prowadzono w normowym (Vcyl = 2,2 dm3) i redniowymiarowym (Vcyl = 9,8 dm3) aparacie Proctora przy zasto-
sowaniu standardowej oraz zmodyfikowanej energii zag szczania. Badania metod  wibracyjn  wykonano na sto-
liku wibracyjnym typu Ve-Be w cylindrze o obj to ci 8,1 dm3 okre laj c wp yw czasu, wielko ci obci enia oraz 
grubo ci warstw na zag szczalno  kruszywa. 

S owa kluczowe: u le wielkopiecowe, parametry zag szczalno ci


