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Streszczenia

IRENA BAGI SKA, RYSZARD JERZY IZBICKI 

Niejednorodno  o rodka gruntowego w kinematycznej analizie stateczno ci zboczy  Kwartalnik Górnictwo 
i Geoin ynieria  z. 2, 2008 

W pracy przedstawiono dotychczasowe metody uwzgl dniania niejednorodno ci o rodka gruntowego w kinema-
tycznej analizie stateczno ci zboczy w p askim stanie odkszta cenia. Zaprezentowano proponowany algorytm obli-
czeniowy uwzgl dniaj cy uwarstwienia o rodka gruntowego w uogólnionej Metodzie Elementów Kinematycz-
nych. Poddano analizie zmian  wysoko ci krytycznej zbocza uwarstwionego przy zmiennym po o eniu linii roz-
graniczaj cej ró ne o rodki gruntowe. Wyniki przeprowadzonych analiz numerycznych zilustrowano graficznie. 

S owa kluczowe: stan graniczny, kinematyczna analiza stateczno ci zboczy niejednorodnych, uogólniona Metoda 
Elementów Kinematycznych 

ANDRZEJ BATOG, MACIEJ HAWRYSZ 

Problemy analizy stateczno ci skarp nasypów kolejowych  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 2, 2008 

W artykule podj to problem stateczno ci skarp nasypów wyst puj cy przy modernizacji magistralnych linii kole-
jowych w zwi zku ze zwi kszeniem pr dko ci rozk adowych do 160 km/h i wi cej. Postawiono tez , i  aktualnie 
obowi zuj ce przepisy w zakresie projektowania skarp nasypów kolejowych nie uwzgl dniaj  specyfiki ich ob-
ci enia znacznymi oddzia ywaniami dynamicznymi. Przedstawiono sposób ustalania obci e  nasypów z uwzgl d-
nieniem oddzia ywa  dynamicznych przeje d aj cych poci gów dla pr dko ci powy ej 120 km/h oraz zapropono-
wano procedur  analizy stateczno ci skarp nasypów kolejowych podlegaj cych takim obci eniom. 

S owa kluczowe: stateczno  skarp, nasypy, kolej  

JACEK BOSAK, MAREK BOSAK, TOMASZ MICHALSKI 

Skuteczno  odwodnienia wg bnego metod  wiertnicz  przy stabilizacji osuwisk  Kwartalnik Górnictwo i Geo-
in ynieria  z. 2, 2008 

Autorzy od 12 lat stosuj  metod  odwodnienia wg bnego osuwisk metod  wiertnicz . Na wybranych przyk adach: 
Koronowo, Uherce Mineralne, Korytniki, Tyrawa Wo oska, Jaros aw, przedstawiaj  jej skuteczno . Jej g ówn
zalet  s : mo liwo  przej cia wody przed jej dotarciem do strefy po lizgu oraz wykonywanie robót odwodnienio-
wych w korpusach i poni ej nich bez zamykania ruchu. Jednocze nie jest odwadniana p aszczyzna po lizgu i ko-
luwia. Zasi g tej metody jest ograniczony jedynie mo liwo ciami techniki wiertniczej. W swojej dzia alno ci autorzy 
zak adali t  metod  dreny horyzontalne o d ugo ci 40 m. U ywane dreny s  specjaln  konstrukcj : elastyczne i o du-
ej przepuszczalno ci (powy ej 10%) oraz podwy szonej wytrzyma o ci na rozci ganie. Ca o  jest przedstawiona 

na tle warunków hydrogeologicznych rejonu osuwisk. Autorzy dochodz  do wniosku, e wielu przypadkach do-
datkowe konstrukcje oporowe stosowane równolegle z g bokim drena em s u  tylko odbudowie korpusu i jako 
swoisty wspó czynnik bezpiecze stwa. Ka dy omawiany przyk ad zawiera opis tego typu struktur. 

S owa kluczowe: osuwisko, odwodnienie, drena , stabilizacja, drogi, wiercenie 
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W ODZIMIERZ BRZ KA A, KAROLINA GORSKA 

Uproszczona analiza stateczno ci pionowej szczeliny w gruncie  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 2, 
2008

Przedstawiono in yniersk  metod  oceny stateczno ci szczeliny bazuj c  na przestrzennej równowadze granicz-
nej, porównuj c jej wyniki z analiz  spr ysto-plastyczn . Dokonano krótkiego przegl du uproszczonych metod 
obliczeniowych stateczno ci szczeliny, wykazuj c, e wp yw trzeciego wymiaru (d ugo ci sekcji) nie mo e by
pomini ty. Do oblicze  przyj to kszta t klina od amu z o ony z ostros upów i graniastos upów tak, aby uzyska
mo liwie najniekorzystniejszy schemat zniszczenia. Rozpatrzono 5 przypadków w zale no ci od zasi gu strefy ci -
cia oraz wysoko ci zwierciad a wody gruntowej. Przyj to wska nik stateczno ci FS dla szczeliny o g boko ci H
jako stosunek pomi dzy utrzymuj cym hydrostatycznym parciem zawiesiny Ps, a efektywnym poziomym parciem 
szkieletu gruntowego Ph, powi kszonym o parcie wody gruntowej Pw. Parcie efektywne gruntu (Ph) wyznaczone 
zosta o z bilansu dzia aj cych si  na klin od amu. W przyk adzie obliczeniowym ustalono ekstremaln  warto  k -
ta θ nachylenia p aszczyzny po lizgu sztywnej bry y gruntu dla zmieniaj cej si  g boko ci szczeliny, która mini-
malizuje wska nik FS. Warto  ta jest nieco wi ksza od π/4 + φ /2. W pracy porównano wska niki bezpiecze -
stwa dla uproszczonej metody obliczeniowej oraz oblicze  numerycznych w modelu spr ysto-plastycznym. 

S owa kluczowe: ciana szczelinowa, zawiesina bentonitowa, analiza stateczno ci, metoda równowagi granicznej  

MAREK CA A, MICHA  KOWALSKI 

Analiza stateczno ci skarp z gruntu zbrojonego  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 2, 2008 

Artyku  dotyczy analizy stateczno ci skarp zbrojonych. Zwykle do zbrojenia u ywa si  gwo dzi b d  kotew wraz 
z zabezpieczeniem powierzchniowym. Analiza stateczno ci dla takich przypadków ogranicza si  zazwyczaj do 
uwzgl dnienia gwo dzi lub kotwi wspó pracuj cych z gruntem. Zbrojenie powierzchniowe na ogó  nie jest brane 
pod uwag . W artykule opisano sposób modelowania zbrojenia skarpy przy u yciu gwo dzi ze wst pnym naci -
giem. W obliczeniach uwzgl dniono tak e oddzia ywanie siatki stalowej u o onej na powierzchni skarpy. Gwo -
dzie modelowano przy u yciu elementów rockbolt, które mog  zosta  zerwane, natomiast siatk  stalow  modelo-
wano jako element belkowy z wytrzyma o ci  wy cznie na rozci ganie, po czony z gruntem za pomoc  inter-
fejsu typu unglued. Wska niki stateczno ci obliczano przy u yciu metody redukcji wytrzyma o ci na cinanie.
Wst pny naci g gwo dzi by  realizowany przez napisan  przez autorów funkcj  FISH. Przeprowadzono szereg 
oblicze  wska ników stateczno ci, wykazuj c, e oblicowanie z siatki stalowej jest nie tylko zabezpieczeniem po-
wierzchniowym, ale wp ywa równie  znacz co na globaln  stateczno  skarpy. 

S owa kluczowe: stateczno  skarp, siatki stalowe Tecco, zbrojenie, gwo dzie gruntowe  

MIECZYS AW CHALFEN, TADEUSZ MOLSKI 

Wp yw parametrów ekranu gruntowego na warunki filtracji w ziemnych budowlach hydrotechnicznych 
 Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 2, 2008 

Jednym z wa nych elementów konstrukcyjnych ziemnego wa u przeciwpowodziowego mo e by  ekran przeciw-
filtracyjny na skarpie odwodnej. Jego podstawowym zadaniem jest najcz ciej obni enie powierzchni swobodnej 
w ca ym przekroju od skarpy odwodnej do skarpy odpowietrznej, a dodatkowymi skutkami ubocznymi mo e by
zmniejszenie nat enia przep ywu przez warstw  wodono n , a tak e lokalne podwy szenie pr dko ci przep ywu, 
szczególnie w rejonie styku ekranu i polderu zalewowego. Ekran taki b dzie skutecznie ogranicza  przep yw pod 
warunkiem, e jego grubo  i przepuszczalno  b dzie dobrana optymalnie dla konkretnego przekroju. W pracy 
bada si  na modelu matematycznym, jak wspomniane parametry ekranu wp ywaj  na warunki filtracji przez kor-
pus i pod o e wa u. Wykazano, e nat enie przep ywu, uskok zwierciad a wody gruntowej na ekranie oraz ma-
ksymalna d ugo  wektora przep ywu w otoczeniu ekranu w przybli eniu liniowo zale  od grubo ci i przepusz-
czalno ci ekranu. Poprawne wykonanie ekranu, dotrzymanie na etapie wykonawstwa jego parametrów zgodnie 
z projektem, jest warunkiem koniecznym jego skutecznego dzia ania.

S owa kluczowe: ekran s abo przepuszczalny, warunki filtracji, model matematyczny  
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MARCIN DERLACZ, KRZYSZTOF STERNIK 

Zastosowanie kotew gruntowych do zabezpieczenia wykopu w rejonie osuwiska  Kwartalnik Górnictwo i Geo-
in ynieria  z. 2, 2008 

Kotwy gruntowe maj  zastosowanie w konstrukcjach zapewniaj cych stateczno  skarp nasypów, wykopów i zbo-
czy. Opisano proces projektowania i wykonawstwa kotew gruntowych do zabezpieczenia g bokiego wykopu w re-
jonie istniej cego osuwiska na przyk adzie zrealizowanej inwestycji. Analiza przyczyn osuwiska oraz wielowa-
riantowe obliczenia pozwoli y na odpowiedni dobór parametrów i zasi gu kotew. Zastosowano wst pne spr enie
kotew. Konstrukcja kotew z wydzielon  cz ci  woln  i bu aw  zapewni a docisk istniej cej bry y od amu do sta-
bilnego masywu. Skuteczno  zastosowanych rozwi za  zosta a potwierdzona pomiarami geodezyjnymi. 

S owa kluczowe: stateczno  skarpy, kotwy gruntowe, osuwisko, metody równowagi granicznej, MES  

KRYSTYNA DZIDOWSKA, LECH NOGA 

Ocena warunków geotechnicznych i standardów jako ci osadów dennych dla potrzeb modernizacji kana u
miejskiego we Wroc awiu  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 2, 2008 

Praca przedstawia warunki geotechniczne pod o a i standardy jako ci osadów dennych w dnie Kana u Miejskiego 
we Wroc awiu dla potrzeb modernizacji kana u w celu przepuszczenia wielkiej wody kontrolowanej. Stwierdzono, 
e pod o e gruntowe jest generalnie no ne. Holoce skie i plejstoce skie grunty piaszczysto- wirowe s  w stanie 
rednio zag szczonym i zag szczonym. Glina piaszczysta moreny dennej jest w stanie twardoplastycznym, grani-

cz cym ze stanem pó zwartym. Warstw  gliny nale y równie  traktowa  jako pod o e szczelne i przydatne przy 
wykonywaniu os onowych cian uszczelniaj cych. Natomiast osady denne w dnie kana u, jako urobek do wydo-
bycia, s  niebezpieczne dla rodowiska z powodu ca kowitej zawarto ci kadmu, o owiu, cynku, niklu i rt ci. Za-
nieczyszczenie metalami ci kimi osadów dennych powoduje, e urobek po wydobyciu b dzie odpadem, który 
musi by  zagospodarowany lub unieszkodliwiony. Z punktu widzenia ostatecznego przeznaczenia wydobytych 
osadów dennych nale y oceni  ich stopie  potencjalnego i rzeczywistego zagro enia dla rodowiska przez usta-
lenie podatno ci metali ci kich na wymywanie. 

S owa kluczowe: warunki geotechniczne, osady denne, zanieczyszczenie  

LIDIA FEDOROWICZ, JAN FEDOROWICZ 

Uwzgl dnienie prekonsolidacji w ocenie stanu granicznego w rozlu niaj cym si  pod o u górniczym  Kwar-
talnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 2, 2008 

Deformacje pod o a górniczego mog  by  przyczyn  uszkodze , a nawet awarii konstrukcji budowlanej spoczy-
waj cej na tym pod o u. Dotyczy to zarówno konstrukcji o charakterze liniowym (drogi, nasypy), i konstrukcji ku-
baturowych. Numeryczne, in ynierskie oceny wyt enia konstrukcji — b d cego wynikiem deformacji pod o a
— s  zwykle prowadzone przy zastosowaniu spr ysto-idealnie plastycznych modeli konstytutywnych gruntu. Jed-
nak e adekwatne analizy zachowania pod o a gruntowego, gdy mamy do czynienia cznie z wp ywem deformacji 
pochodzenia górniczego oraz obci enia konstrukcj , powinny by  prowadzone przy u yciu zaawansowanych 
modeli konstytutywnych gruntu. Przedstawione w pracy rozwa ania dotycz  analizy zmian, jakie zachodz  w war-
to ciach oraz rozk adzie napr e  poziomych w rozlu niaj cym si  pod o u górniczym, podlegaj cym poziomym 
odkszta ceniom εx. Laboratoryjne badania warunków tworzenia si  stanu krytycznego w gruncie poddanym roz-
lu nieniu stanowi  ilustracj  z o ono ci zwi zków napr enie — odkszta cenie w pod o u poddanym obci e-
niom o charakterze statycznym i kinematycznym. Warunki powy sze zosta y odtworzone (rozdzia  3) w modelu 
stanu krytycznego Modified Cam-Clay. W rozdziale 4 przedstawiono natomiast przyk ad numerycznej symulacji 
awarii, mo liwej w uk adzie budowla — pod o e górnicze, gdy w trakcie rozlu niania gruntu powi kszaj cy si
obszar równowagi plastycznej obejmie stref  bezpo redniej wspó pracy konstrukcji z pod o em. 

S owa kluczowe: deformacje pod o a wywo ane eksploatacj  górnicz , górnicze pod o e gruntowe, proces roz-
lu niania gruntu, stan równowagi plastycznej, model konstytutywny stanu krytycznego, model Modified Cam-Clay, 
uk ad budowla–pod o e górnicze
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JAN GASZY SKI 

Wp yw temperatury na konsolidacj  o rodka porowatego nasyconego ciecz  Kwartalnik Górnictwo i Geo-
in ynieria  z. 2, 2008 

W pracy podano rozwi zanie zagadnienia pocz tkowo-brzegowego dla konsoliduj cej warstwy porowatej z polem 
temperatury. Przeanalizowano w a ciwo ci funkcji opisuj cej osiadanie brzegu w zale no ci od parametrów ter-
micznych o rodka dla pocz tkowej i ko cowej chwili procesu. Podano zale no  pomi dzy napr eniami a tempe-
ratur , która te napr enia wywo a a.

S owa kluczowe: grunt, konsolidacja, temperatura 

TOMASZ GODLEWSKI, JOANNA FUDALI, JAKUB SALONI 

Zwi kszenie wspó czynnika stateczno ci globalnej skarpy wysokiego nasypu poprzez wzmocnienie pod o a
sztywnymi kolumnami betonowymi CMC™  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 2, 2008 

Przedmiotem artyku u jest zastosowanie wzmocnienia pod o a metod  kolumn CMC™ w celu zwi kszenia sta-
teczno ci globalnej wysokich nasypów. W artykule opisano technologi  wzmacniania pod o a za pomoc  kolumn 
betonowych typu CMC™. Scharakteryzowano warunki gruntowe, w których zastosowanie kolumn CMC™ ma 
szczególne uzasadnienie techniczne. Przedstawiono podstawowe za o enie dotycz ce projektowania, maj c na uwa-
dze przede wszystkim poprawienie wspó czynnika stateczno ci globalnej pod o a. Pokazano przyk ad poprawnego 
zastosowania technologii CMC™, w którym dzi ki zaprojektowaniu odpowiedniego rozstawu kolumn, techno-
logii wykonania i zbrojeniu podstawy nasypu spe niono stan graniczny stateczno ci globalnej wysokiej budowli 
ziemnej. 

S owa kluczowe: kolumna CMC™, wspó czynnik stateczno ci globalnej, wzmocnienie pod o a

KAZIMIERZ GWIZDA A, TADEUSZ BRZOZOWSKI 

Badania dynamiczne no no ci pali  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 2, 2008 

Przedstawiono przyk ady bada  dynamicznych no no ci pali wykonane w kraju. Metoda bada  uznawana jest za 
porównywaln  z badaniem statycznym, umo liwiaj c ocen  no no ci pali. Podstawow  zalet  metody dynamicz-
nej badania no no ci pali jest wyeliminowanie konieczno ci monta u urz dze  kotwi cych oraz krótki czas potrzebny 
na przeprowadzenie bada . Szczególne zalety bada  dynamicznych doceni  mo na w przypadku, gdy warunki 
techniczne lub terenowe utrudniaj  przeprowadzenie próbnego obci enia statycznego. Porównanie krzywych ob-
ci enie–osiadanie uzyskanych na podstawie bada  dynamicznych z krzywymi z próbnych obci e  statycznych 
wykazuje generalnie dobr  zgodno  wyników bada . Badania dynamiczne (DLT) nale y kalibrowa  za pomoc
próbnego obci enia statycznego (SPLT), traktowanego jako badanie odniesienia dla danego obszaru posadowie-
nia. Wykonanie wi kszej liczby bada  DLT pozwoli w przysz o ci (zgodnie z Eurokodem 7) na okre lenie wspó -
czynników t umienia dla warunków polskich oraz wprowadzenie odpowiednich wspó czynników bezpiecze stwa.

S owa kluczowe: no no  pali, badania dynamiczne  

JACEK JAKUBOWSKI, KRZYSZTOF REIMAN 

Numeryczna symulacja wyburzenia komina murowego  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 2, 2008 

Autorzy podj li prób  zastosowania metody elementów odr bnych i systemu 3DEC do symulacji wyburzenia ko-
mina murowego metod  strza ow . Przedstawiono wyniki symulacji numerycznej wyburzania komina murowego 
o wysoko ci 67,6 m, z pojedynczym w omem obalaj cym, dla dwóch wielko ci stopy oporowej. Otrzymany w wy-
niku symulacji przebieg obalenia komina murowego, szacunki stanu napr enia oraz wnioski dotycz ce procesu 
zniszczenia stopy oporowej s  generalnie zgodne z obserwacjami praktycznymi. Symulacja numeryczna i 3DEC 
mo e by  bardzo przydatnym narz dziem wspomagaj cym prac  do wiadczonego in yniera strza owego. 

S owa kluczowe: geomechanika, mechanika budowli, symulacja numeryczna, modele numeryczne, budownictwo 
specjalne, materia y wybuchowe, wyburzanie z zastosowaniem materia ów wybuchowych  
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JANUSZ KACZMAREK 

Interpretacja wyników badania wspó czynnika parcia bocznego w gruntach metod  opart  na pomiarze 
momentów od si  tarcia  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 2, 2008 

Przedstawiono schemat aparatu do badania wspó czynnika parcia bocznego w gruntach. Omówiono jego konstruk-
cj  oraz sposób wykonywania pomiaru. Zamieszczono dwa schematy obci e  badanej próbki, które stanowi
podstaw  metody opracowania wyników badania. Schemat pierwszy, nazwany podstawowym, uwzgl dnia si y tarcia 
pomi dzy badan  próbk  a aparatem na górnej powierzchni próbki oraz si y tarcia na pobocznicy próbki w kierun-
ku obwodowym. Schemat ten pomija si y tarcia wyst puj ce na powierzchni kontaktu próbki z aparatem, dzia aj ce 
w kierunku jej pionowej osi. Schemat drugi okre lany w pracy jako rozszerzony uwzgl dnia w analizie wszystkie 
elementy schematu podstawowego oraz dodatkowo pomini te w schemacie podstawowym si y tarcia w kierunku 
jej wysoko ci. Dla obu rozpatrywanych schematów obci enia próbki w aparacie okre lono równania, na podsta-
wie których z pomierzonych warto ci momentów pochodz cych od si  tarcia na kontakcie próbki z aparatem wy-
znaczy  mo na wspó czynnik parcia bocznego. Zwrócono uwag , e mimo ró nej formy obu zwi zków po spe -
nieniu przez wymiary próbki odpowiedniego warunku geometrycznego oba równania powinny dawa  zbli one
wyniki. W zwi zku z tym oba równania powinny by  stosowane jednocze nie w opracowaniu wyników badania, 
a na podstawie ich analizy powinna by  okre lana poprawno  wykonania pomiaru wspó czynnika parcia bocznego. 

S owa kluczowe: w asno ci gruntu, wspó czynnik parcia bocznego, badania laboratoryjne  

JANUSZ KACZMAREK 

Wst pne badanie wspó czynnika parcia bocznego w osadach zbiornika odpadów poflotacyjnych „ elazny 
Most”  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 2, 2008 

W artykule omówiono koncepcj  laboratoryjnego sposobu badania wspó czynnika parcia bocznego w gruntach. Przed-
stawiono konstrukcj  aparatu do badania wspó czynnika parcia bocznego wykonanego w Zak adzie Hydrotech-
nicznym KGHM SA, w którym przez pomiar momentów od si  tarcia na kontakcie badanej próbki z aparatem 
wyznacza si  poszukiwan  cech  gruntu. Zamieszczono dokumentacj  fotograficzn  z procesu kalibracji aparatu 
oraz wykonania badania wspó czynnika parcia bocznego w osadach Zbiornika Odpadów Poflotacyjnych „ elazny 
Most”. Dla dwóch uproszczonych schematów obci enia próbki w aparacie okre lono wspó czynnik parcia bocz-
nego dla dwu próbek osadów poflotacyjnych o ró nych wysoko ciach.

S owa kluczowe: badania laboratoryjne, wspó czynnik parcia bocznego  

MAREK KAWA, DARIUSZ YD BA 

Kryterium wytrzyma o ci geomateria ów z mikrostruktur  warstwow  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynie-
ria  z. 2, 2008 

W artykule przedstawiono anizotropowe kryterium wytrzyma o ci geomateria ów z mikrostruktur  warstwow . Roz-
wa ana mikrostruktura to periodyczny dwusk adnikowy o rodek warstwowych, w którym wytrzyma o  poszcze-
gólnych sk adników opisuje warunek Druckera–Pragera. Proponowane kryterium to koniunkcja anizotropowego 
kryterium Pariseau oraz równania p aszczyzny krytycznej. Przydatno  postulowanego opisu zweryfikowano wy-
korzystuj c teori  homogenizacji. Parametry materia owe s  zdefiniowane w artykule w sposób analityczny, w funkcji 
parametrów wytrzyma o ciowych sk adników struktury. Jako przyk ad zastosowania kryterium przedstawia si  roz-
wi zanie zagadnienia no no ci granicznej pod o a uwarstwionego w funkcji k ta upadu warstw. Zaprezentowane 
wyniki pokazuj  istotny wp yw anizotropii wytrzyma o ci materia u na rozwi zanie zagadnienia brzegowego. 

S owa kluczowe: mikrostruktura warstwowa, anizotropia, kryterium wytrzyma o ci, teoria homogenizacji  

ROMAN KINASH 

Metody oceny niezawodno ci konstrukcji budowlanych przy niepe nych parametrach  Kwartalnik Górnic-
two i Geoin ynieria  z. 2, 2008 

W artykule przedstawiono przedzia owe i histogramowe metody obliczenia niezawodno ci. Oparte s  one na uwzgl d-
nieniu pocz tkowej niejednorodno ci materia ów i zmienno ci obci e  oraz wymiarów geometrycznych, ich 
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mo liwej zmiany w czasie, niedok adno ci matematycznego modelu konstrukcji. Metody stosowane s  przy nie-
dostatecznej liczbie danych wej ciowych (których otrzymanie jest niemo liwe lub nierentowne). W pracy porów-
nano wyniki otrzymane przy rozwi zywaniu najprostszego zadania — jednoosiowego centralnego ciskania elbe-
tonowego s upa ró nymi metodami: interwa ow , histogramow , linearyzacji oraz metod  Monte Carlo. Na podstawie 
zaproponowanego histogramowego wspó czynnika zapasu mo na obliczy  niezawodno  konstrukcji poprzez wyzna-
czenie powierzchni jego wykresu. 

S owa kluczowe: s up elbetowy, niezawodno , metoda Monte Carlo, metoda interwa owa i histogramowa, histo-
gramowy wspó czynnik zapasu  

HALINA KONDERLA 

Stateczno  skarp i zboczy w uj ciu Eurokodu 7  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 2, 2008 

W pracy przedstawiono krótk  charakterystyk  Eurokodu 7. Podano ogólne zasady analizy stateczno ci skarp i zbo-
czy wed ug tej normy. W przyk adzie liczbowym rozwa ano wp yw ró nych podej  obliczeniowych na wspó czyn-
nik ogólnej stateczno ci i wspó czynnik pomocniczy. Obliczenia numeryczne wykonano za pomoc  autorskiego 
programu o nazwie FILAR opartego na metodzie Janbu. 

S owa kluczowe: projektowanie geotechniczne, stany graniczne, stateczno  skarp i zboczy 

JÓZEF KOSZELA, EWA KOSZELA-MAREK, ZDZIS AW SYSAK 

Weryfikacja zmian ci liwo ci wody i roztworu soli NaCl pod wp ywem wysokich ci nie  Kwartalnik Gór-
nictwo i Geoin ynieria  z. 2, 2008 

Przedstawiono wyniki ci liwo ci wody i roztworu soli NaCl (20 g/dm3) pod wp ywem ci nie  hydrostatycznych 
od 50 do 400 MPa, przy temperaturze 21ºC. W zakresie tych ci nie  obj to  wody zmniejszy a si  od 2,1 do 9,4%, 
a roztworu soli od 1,6 do 6,9%. Niejednakowym i nieliniowym zmianom ulega y tak e wspó czynniki ci liwo ci .
Badania przeprowadzono w specjalnie skonstruowanej aparaturze. 

S owa kluczowe: wysokie ci nienia, woda, roztwór soli, ci liwo

EDWARD KOWALSKI, MAREK ROTKEGEL, STANIS AW STA GA 

Uwarunkowania geologiczno-in ynierskie wznowienia budowy Elektrowni Szczytowo-Pompowej „M OTY” 
ko o Bystrzycy K odzkiej  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 2, 2008 

Podziemne roboty górnicze zwi zane z budow  Elektrowni Szczytowo-Pompowej „M OTY” rozpocz to w latach 
70. ubieg ego wieku. Wykonano wówczas oko o dwa kilometry podziemnych wyrobisk korytarzowych, w tym 
cz ciowo trzy nitki sztolni derywacyjnych (ci nieniowych), sztolni  udost pniaj c , obiegow  oraz objazdow .
Po oko o 30-letnim okresie wstrzymania budowy elektrowni rozwa ana jest mo liwo  jej wznowienia. Autorzy 
referatu przeprowadzili stosowne badania stanu technicznego wykonanych wyrobisk i scharakteryzowali geolo-
giczno-in ynierskie uwarunkowania kontynuacji lub zaniechania budowy hydroelektrowni „M OTY”. 

S owa kluczowe: geotechnika, budowla hydrotechniczna, obudowa chodnikowa  

JANUSZ KOZUBAL, MAREK WYJAD OWSKI 

Zapis warunku plastyczno ci w j zyku skryptowym FLEXPDE oraz FLAC 2D  Kwartalnik Górnictwo i Geo-
in ynieria  z. 2, 2008 

Praca powsta a jako rozwi zanie problemu zapisu zagadnie  plastyczno ci w programie MES FlexPDE v5.0 oraz 
programie MRS FLAC 2D. Zastosowano model cia a spr ysto-idealnie plastycznego w zadaniach p askiego stanu 
odkszta cenia, za o ono stowarzyszone prawo p yni cia. Opracowana cie ka post powania w dogodny sposób 
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umo liwia zapisanie warunków z dodatkowymi ograniczeniami, tj. zamkni cie od strony napr e ciskaj cych 
w przestrzeni napr e  g ównych oraz ograniczenie rozci gania zapisanych jako wypuk e linie wielosegmentowe. 

S owa kluczowe: j zyk skryptowy, warunki plastyczno ci stowarzyszone prawo p yni cia

JAROS AW KR ELEWSKI, RYSZARD J. IZBICKI 

Grunt zbrojony — analiza numeryczna  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 2, 2008 

W pracy przedstawiono wyniki bada  numerycznych i do wiadczalnych dla konstrukcji z gruntu zbrojonego. Po-
równuj c dane do wiadczalne i numeryczne dla ciany z gruntu zbrojonego stwierdzono zasadno  podj cia próby 
opisu rzeczywistych w a ciwo ci polimeru i w efekcie stworzenia modelu zaproponowanego przez J. Kr elew-
skiego. Przeprowadzone w pracy rozwa ania numeryczne, skonfrontowane z wynikami bada  do wiadczalnych 
obiektu rzeczywistego, pos u y y do sformu owania wniosków o istotnym charakterze praktycznym. 

S owa kluczowe: grunt zbrojony, deformacje konstrukcji, reologia, geosyntetyki  

DONAT MILKOWSKI, ANNA GÓRECKA, MA GORZATA WÓJCICKA-MILEWSKA 

Zabezpieczenie i monitoring osuwisk powsta ych na Zboczu Pó nocnym wyrobiska odkrywkowego BOT 
KWB Turów SA  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 2, 2008 

BOT KWB Turów SA charakteryzuje si  wyj tkowo trudnymi warunkami geologiczno-in ynierskimi, w których 
prowadzi eksploatacj . Towarzysz  temu zagro enia zwi zane z utrat  stateczno ci skarp i zboczy. W latach 
1993–2007 na zboczu pó nocnym odkrywki powsta y cztery osuwiska. Referat opisuje podj te rodkii dzia ania 
zapewniaj ce bezpieczn  prac  koparek i przeno ników ta mowych w rejonie powstaj cych deformacji. Prowa-
dzono regularny monitoring deformacji powierzchniowych, wg bnych i sondowania geostatyczne. Cz stotliwo
pomiarów zwi kszano, gdy post p eksploatacji poziomów wydobywczych II i I pok adu w gla zbli a  si  do pó -
nocnych granic wyrobiska. Zaprezentowano wyniki analiz geotechnicznych — wielko ci i pr dko ci przemiesz-
cze  punktów systemu kontrolno-pomiarowego oraz przeprowadzonych oblicze  stateczno ci.

S owa kluczowe: zagro enia geotechniczne, osuwiska, GPS, pomiary geodezyjne, przemieszczenia wg bne, inkli-
nometry, sondowania geostatyczne, mapy zagro e  geotechnicznych  

ZBIGNIEW MUSZY SKI, JAROS AW RYBAK 

Zastosowanie metod estymacji odpornej w obliczeniach no no ci granicznej pali  Kwartalnik Górnictwo 
i Geoin ynieria  z. 2, 2008 

W pracy przedstawiono wyniki oblicze  no no ci granicznej pali fundamentowych na podstawie tzw. metody 80% 
zaproponowanej przez Brinch Hansena. Przeanalizowano procedur  aproksymacyjn  w aspekcie: liczby pomiarów 
osiada  uwzgl dnianych w obliczeniach, wag poszczególnych pomiarów osiada  oraz zmiany wag poszczegól-
nych pomiarów osiada  (eliminacja b dów metodami estymacji odpornej). Korzystaj c ze rodowiska Mathcad 
opracowano algorytm obliczania no no ci granicznej nast puj cymi metodami: metod  najmniejszych kwadratów 
— przy za o eniu jednakowych wag dla wszystkich analizowanych punktów; metod  najmniejszych kwadratów 
— przy za o eniu zró nicowanych wag dla poszczególnych punktów; metod  Hubera — przy za o eniu wst pne-
go zró nicowania wag dla poszczególnych punktów; metod  du sk  — przy za o eniu wst pnego zró nicowania 
wag dla poszczególnych punktów. W obliczeniach wykorzystywano sze  ostatnich obserwacji z zakresu pracy 
spr ysto-plastycznej pali (ostatnie sze  obserwacji przed zako czeniem próbnego obci enia). Wnioski z prze-
prowadzonych oblicze  maj  w dalszych etapach stanowi  podstaw  do zaproponowania metody obliczania no -
no ci granicznej na podstawie wyników próbnego obci enia statycznego dla potrzeb kalibracji wdra anych coraz 
cz ciej bada  dynamicznych. 

S owa kluczowe: pal, próbne obci enie, no no  graniczna, estymacja odporna  
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JAROS AW RYBAK 

Metody obliczania no no ci granicznej pali fundamentowych  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 2, 2008 

Wprowadzenie próbnych obci e  dynamicznych znacz co zwi kszy o niezawodno  realizowanych robót palo-
wych. Dla przyk adu: W latach 2005–2007 liczba przebadanych pali prefabrykowanych przekracza a ju rednio 
2,5 na ka de 1000 mb wbitych pali. Dla porównania wymagania normowe nakazuj  przebadanie niewiele ponad 1 
pala na ka de 100 (co przy redniej d ugo ci przekraczaj cej 10 m daje wska nik ok. 1,0 na ka de 1000 mb). Sze-
rokie wprowadzenie bada  dynamicznych pali prefabrykowanych nie ograniczy o wcale liczby wykonywanych 
bada  statycznych. Nie stanowi  ju  one podstawowego badania no no ci, maj cego na celu weryfikacj  projektu, 
a raczej traktowane s  jako test referencyjny dla wi kszej liczby bada  dynamicznych. Z tego powodu nale y tak 
projektowa  badania statyczne, by w ich wyniku wyznaczy  no no  graniczn  pala lub, co najmniej, uzyska
dane do wyznaczenia no no ci granicznej przez ekstrapolacj . W pracy przedstawiono metody obliczania no no ci 
granicznej i wyniki oblicze  no no ci granicznej dla przebadanych wcze niej pali. Przedstawiona w pracy metoda 
80%, po jej przetestowaniu na wi kszej liczbie bada , mo e by  skutecznym narz dziem w obliczaniu no no ci
granicznej pali na podstawie bada  statycznych. 

S owa kluczowe: pal, próbne obci enie, no no  graniczna  

ANNA SOBOTKA, MARTA PAJ K

Metody wzmocnienia posadowienia zabytkowego budynku i ich ocena za pomoc  analizy wielokryterialnej 
 Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 2, 2008 

Artyku  obejmuje problematyk  zaprojektowania sposobu wzmocnienia posadowienia budynku. Wzmocnienie po-
sadowienia w danych warunkach (zabytkowy ko ció ) mo na wykona  za pomoc  ró nych technologii. Mo liwe 
jest zastosowanie pali wciskanych Mega, pali iniekcyjnych Jet Grouting oraz pali formowanych widrem ci g ym 
w technologii betonowania ci nieniowego CFA. Wyboru najlepszej technologii mo na dokona  przy pomocy ana-
lizy wielokryterialnej. Metoda ta pozwala na wnikliw  analiz  i ocen  mo liwych rozwi za  technologicznych 
z punktu widzenia przyj tego zbioru kryteriów. Analiza prowadzona by a dla dwóch grup kryteriów. Oceny wed ug 
kryteriów niewymiernych z grupy kryteriów technologicznych dokonano w oparciu o metod  Baasa–Kwakernaaka. 

S owa kluczowe: liczba rozmyta, pale, analiza wielokryterialna, wzmocnienie fundamentów  

TOMASZ STRZELECKI 

Obliczenia numeryczne tensora przepuszczalno ci Darcy’ego w oparciu o metod  asymptotycznej homoge-
nizacji  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 2, 2008 

W pracy przedstawiono obliczenia numeryczne 2D i 3D dotycz ce okre lenia tensora przepuszczalno ci Darcy’ego 
dla periodycznej komórki VRE w oparciu o teori  asymptotycznej homogenizacji. Dla obydwu przypadków geo-
metrii obszaru przeprowadzono analiz  zale no ci wspó czynników filtracji od porowato ci. Uzyskane rezultaty 
oblicze  dla przyj tego prostego schematu geometrycznego pozwalaj  stwierdzi , e uzyskane warto ci wspó -
czynników filtracji s  tego samego rz du wielko ci dla przyj tej wielko ci wymiaru komórki periodycznej co ta-
belaryczne warto ci wspó czynników dla piaskowca o wielko ci ziaren porównywalnej z wielko ci  komórki pe-
riodycznej VRE. 

S owa kluczowe: teoria homogenizacji, tensor przepuszczalno ci Darcy’ego, filtracja, o rodki porowate  

CEZARY TO , BOGDAN WOLSKI, LESZEK ZIELINA 

Inwentaryzacja obiektu geotechnicznego na przyk adzie Kopca im. J. Pi sudskiego w Krakowie  Kwartalnik 
Górnictwo i Geoin ynieria  z. 2, 2008 

Inwentaryzacja kszta tu i pomiar deformacji obiektów geotechnicznych mo e by  efektywnie przeprowadzony z po-
moc  technologii, która integruje dane otrzymane metod  skaningu laserowego, zdj  cyfrowych oraz tachime-
trycznego pomiaru linii nieci g o ci. T  technologi  zastosowano przy pomiarze i analizie deformacji obiektu 
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geotechnicznego Kopca im. J. Pi sudskiego w Krakowie. Wyniki pomiaru opracowano stosuj c trzy rodzaje mo-
deli 3D, a mianowicie siatk  TIN, model bry owy oraz model warstwicowy. Dok adno  przedstawienia obiektu 
za pomoc  modelu w prezentowanych badaniach wynosi 2÷3 cm. W przypadku geotechnicznych obiektów ziem-
nych tak wysoka dok adno  mo e by  osi gni ta tylko w przypadkach, gdy powierzchnia obiektu jest regularna 
i nie ma lokalnych deformacji. 

S owa kluczowe: monitoring deformacji, modele 3D 

JAN WALASZCZYK, STANIS AW HACHAJ, ANDRZEJ BARNAT 

Identyfikacja w a ciwo ci odkszta ceniowych górotworu w oparciu o numeryczn  analiz  wstrz su zwi za-
nego z wyburzaniem budowli  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 2, 2008 

Likwidacj  (wyburzenia) starych konstrukcji budowlanych coraz cz ciej przeprowadza si  metod  minersk .
Wyburzane obiekty s  zwykle posadowione po ród innych budowli, których konstrukcje powinny by  chronione 
przed uszkodzeniem. Najwi kszym zagro eniem dla chronionych obiektów s  parasejsmiczne drgania wywo ane
wybuchem materia u krusz cego i upadkiem wyburzanej konstrukcji. Energia niesiona przez fal  sejsmiczn  jest 
przekazywana na obiekt chroniony, wprowadzaj c go w drgania. Parametry (widmo cz stotliwo ciowe, widmowa 
g sto  mocy, maksymalne wychylenie) rzeczywistego wektora pr dko ci przekazanego na chroniony obiekt s
przedmiotem analizy przy projektowaniu procesu wyburzeniowego. Rzadko znana jest struktura i w a ciwo ci fi-
zyczne górotworu, na którym posadowione s  chronione budynki, a w a ciwo ci te decyduj  o postaci propaguj -
cej fali parasejsmicznej. W atwy sposób mo na zidentyfikowa  warstw  wierzchni  gruntu (i okre li  jej w a ci-
wo ci mechaniczne), lecz morfologia warstw g biej zalegaj cych (poni ej fundamentów) na ogó  nie jest znana. 
Niniejsza praca stanowi prób  okre lenia w a ciwo ci fizycznych ska  na podstawie porównania rejestrowanego 
wstrz su towarzysz cego wyburzaniu rzeczywistej konstrukcji z wynikami uzyskanymi na modelu numerycznym 
zbudowanym na bazie elementów sko czonych.

S owa kluczowe: wyburzanie budowli, modelowanie numeryczne, w a ciwo ci fizyczne górotworu 

EDWARD WIENC AW, ZBIGNIEW MAREK, TADEUSZ KACZAREWSKI, EUGENIUSZ KODA 

Model przep ywu wód podziemnych dla zwa owiska nadk adu z odkrywkowej kopalni w gla brunatnego 
 Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 2, 2008 

W artykule przedstawiono przyk ad numerycznego modelowania przep ywu wód podziemnych podczas odwad-
niania odkrywki kopalni w gla brunatnego. Zapewnienie wystarczaj cej kubatury dla gruntów z nadk adu w gla jest 
konieczne dla dalszej eksploatacji KWB „Turów”. Model FEMWATER zwa owiska nadk adu z kopalni opraco-
wano dla numerycznego rozwi zania przep ywu wód podziemnych dla projektu rozwoju zwa owiska wewn trz-
nego w tej kopalni. Podstaw  rozwi zania numerycznego by  problem przep ywu opisany równaniami Richarda 
w uj ciu trójwymiarowym, z zastosowaniem metody elementów sko czonych. G ównym celem przeprowadzonego 
modelowania by a prognoza podtopie  (zawodnienia) zwa owiska nadk adu i jego bezpo redniego otoczenia. Wy-
niki bada  modelowych przep ywu wód podziemnych zostan  wykorzystane do projektu rozbudowy systemu od-
wodnienia odkrywki i zwa owiska oraz rozbudowy monitoringu potencjalnych zagro e  stateczno ci skarp zwa o-
wiska w s siedztwie obiektów chronionych. G ówne obiekty podlegaj ce zabezpieczeniu w rejonie projektowane-
go zwa owiska to: filar Nysy u yckiej, droga mi dzynarodowa Trzcinie–Sieniawka oraz zaplecze techniczne 
i magazynowe kopalni. Wyniki modelowania b d  równie  wykorzystane do zaprojektowania technicznych za-
bezpiecze  zwa owiska w rejonie tych obiektów. 

S owa kluczowe: modelowanie przep ywu, kopalnia w gla brunatnego, zwa owisko nadk adu 

BOGUMI  WRANA, BART OMIEJ CZADO 

Identyfikacja t umienia w gruncie  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 2, 2008 

W artykule przedstawiono typow  procedur  wyznaczania wspó czynników t umienia konstrukcji przy pomocy 
metody modalnej. Przeprowadzono krótk  analiz  mo liwo ci zastosowania tej metody dla o rodka gruntowego. 
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Opisano procedur  wyznaczania t umienia w gruncie przy zastosowaniu metody po owy pasma z wykorzystaniem 
do tego celu transformaty falkowej. Przedstawiono podstawowe zalety tej metody w odniesieniu do metody mo-
dalnej. Przedstawiono przyk ad obliczeniowy zastosowania przedstawionej metody. 

S owa kluczowe: t umienie, identyfikacja, metoda po owy pasma, transformata falkowa  

BOGUMI  WRANA, MICHA  KOWALSKI 

Odpowied  nasypu zbrojonego geosyntetykami na obci enia parasejsmiczne  Kwartalnik Górnictwo i Geo-
in ynieria  z. 2, 2008 

W artykule rozwa ane jest zagadnienie metody oblicze  nasypu wzmocnionego geosyntetykami na obci enia pa-
rasejsmiczne pochodz ce od wstrz sów wywo anych eksploatacj  górnicz . W artykule podano metod  zalecan
w normach oblicze  nasypów, opart  na koncepcji po lizgu bry y sztywnej. Na tle metody normowej w artykule 
przedstawiono metod  rozwi zania komputerowego. Przedstawiono rozwi zanie równania ruchu nasypu wzmoc-
nionego geosyntetykami w postaci p askiego stanu odkszta cenia przy wymuszeniu kinematycznym jako wymu-
szeniu parasejsmicznym. Obliczenia przyk adu wykonano przy zastosowaniu programu FLAC opartego na meto-
dzie ró nic sko czonych.

S owa kluczowe: grunt zbrojony, geosyntetyki, obci enia parasejsmiczne  


