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Streszczenia

IRENA BAGI SKA 

Rozpoznanie i badanie pod o a gruntowego metodami polowymi w uj ciu Eurokodu 7  Kwartalnik Górnictwo 
i Geoin ynieria  z. 1, 2009

W artykule omówiono ide  Programu Eurokodów oraz ogóln  charakterystyk  obu cz ci Eurokodu 7 dotycz -
cego projektowania geotechnicznego. Przedstawiono szczegó owo zapisy dotycz ce planowania, dokumentowania 
oraz rozpoznania i badania pod o a gruntowego metodami polowym. Omówiono procedur  wyznaczania oblicze-
niowych warto ci parametrów geotechnicznych. Odniesiono si  do dotychczasowych zapisów normatywnych. 
Wykazano niektóre ró nice oraz zgodno ci z ju  wprowadzonymi normami PN-EN. Przedstawiono stan obecny 
wdra ania norm EN oraz EN-ISO dotycz cych bada  polowych. 

S owa kluczowe: geotechnika, badania polowe, Eurokod 7 

PRZEMYS AW BARAN, EUGENIUSZ ZAWISZA, AGATA SZYMACHA

Próba weryfikacji parametrów wytrzyma o ciowych odpadów pow glowych metod  granicznego stanu na-
pr enia  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 1, 2009

Przedmiotem artyku u jest weryfikacja warto ci parametrów wytrzyma o ciowych odpadów pow glowych. K t
tarcia wewn trznego i spójno  zosta y wyznaczone za pomoc redniowymiarowego aparatu bezpo redniego ci-
nania oraz metod  analizy wstecznej problemu no no ci granicznej skarpy modelowej. Na podstawie wyników ba-
da  i analiz otrzymane warto ci parametrów wytrzyma o ciowych zosta y u yte w metodzie granicznego stanu na-
pr enia. Obliczenia t  metod  pozwoli y uzyska  kszta t zbocza i przebieg krzywej po lizgu w stanie granicznym 
dla dwóch par wspomnianych parametrów. Porównanie tych kszta tów z badaniem modelowym pokaza o, i  war-
to  spójno ci uzyskana w redniowymiarowym aparacie bezpo redniego cinania jest o po ow  zawy ona. 

S owa kluczowe: odpady pow glowe, graniczny stan napr enia, parametry wytrzyma o ciowe, badania modelowe 

ANDRZEJ BATOG, MACIEJ HAWRYSZ 

Optymalizacja szeroko ci pasów ochronnych przy odkrywkowej eksploatacji kopalin pospolitych  Kwartal-
nik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 1, 2009

W artykule przedstawiono przyk ady optymalizacji szeroko ci pasów ochronnych dla niektórych obiektów in y-
nierskich zlokalizowanych w s siedztwie wyrobisk odkrywkowych kopal  kruszyw budowlanych. W przypadku 
niektórych z tych obiektów np. linii energetycznych, masztów telekomunikacyjnych wskazano, i  technicznie mo-
liwe jest udost pnienie do eksploatacji uwi zionego w filarze ochronnym cz ci z o a z zachowaniem stateczno -

ci zarówno chronionych obiektów jak i zbocza ko cowego wyrobiska. Przedstawiony problem jest szczególnie istotny 
dla kopal  odkrywkowych, w których z o a eksploatowanych kruszyw wyczerpuj  si .

S owa kluczowe: górnictwo odkrywkowe, stateczno  skarp 
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JERZY BAUER, JANUSZ KOZUBAL, WOJCIECH PU A, MAREK WYJAD OWSKI 

Analiza przemieszcze  poprzecznie obci onego pala w trójwymiarowym o rodku liniowo-spr ystym o ce-
chach losowych  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 1, 2009

W artykule przedstawiono modelowanie probabilistyczne odkszta ce  pala pod wp ywem si  poprzecznych dzia-
aj cych w jego g owicy. Pal pogr ony jest w uwarstwionym o rodku liniowo spr ystym o cechach losowych. 

Obci enie pala jest traktowane jako losowe. Elementem nowym, w stosunku do znanych z literatury prac, jest po-
dej cie probabilistyczne dla modelu trójwymiarowego. Podstaw  stanowi modelowanie trójwymiarowe za pomoc
metody elementów sko czonych. Uzyskuje si  serie wyników odkszta ce  przy ró nych warto ciach parametrów 
pod o a. Wyniki te s u  do skonstruowania powierzchni odpowiedzi, któr  estymuje si  za pomoc  regresji nieli-
niowej poprzez specjalnie skonstruowany algorytm iteracyjny. Powierzchnia odpowiedzi umo liwia analiz  nieza-
wodno ci, polegaj c  na znajdowaniu prawdopodobie stw przekroczenia przemieszcze  dopuszczalnych przez 
g owic  pala oraz odpowiadaj cych im wska ników niezawodno ci. Stwierdzono decyduj cy wp yw losowych waha
obci aj cej si y poziomej oraz modu u spr ysto ci wierzchniej warstwy pod o a na warto ci wska ników nieza-
wodno ci.

S owa kluczowe: pal fundamentowe, powierzchnia odpowiedzi, wska nik niezawodno ci

W ODZIMIERZ BRZ KA A, JULIEN BLANC 

Dyskusja i kalibracja hipotezy Meyerhofa  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 1, 2009

Hipoteza Meyerhofa dotyczy no no ci mimo rodowo obci onych fundamentów bezpo rednich. Stosuj c tzw. 
efektywn  szeroko  fundamentu, sprowadza si  obliczenia no no ci aw fundamentowych do przypadku obci e-
nia centralnego, bez mimo rodu. Kontrolne obliczenia spr ysto-plastyczne z wykorzystaniem programu PLAXIS®
potwierdzaj  dopuszczalno  i dobr  jako  tego uproszczenia. W drugiej cz ci pracy poddano weryfikacji tzw. 
cz stkowe wspó czynniki bezpiecze stwa wprowadzane przez Eurokod EC7 oraz wspó czynniki generowane przez 
losowy mimo ród obci enia. Kalibracji dokonano za pomoc  metody Hasofera-Linda, stwierdzaj c, e generalnie 
warto ci wspó czynników w eurokodzie EC7 s  w a ciwie dobrane. 

S owa kluczowe: fundament bezpo redni, no no , obci enie mimo rodowe, cz stkowe wspó czynniki bezpiecze stwa 

MAREK CA A, MICHA  KOWALSKI, MICHA  BETLEJ 

Analiza przebiegu procesów osuwiskowych w oparciu o procedur  „automatic rezoning” w programie 
FLAC v. 6.0  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 1, 2009

W artykule przedstawiono mo liwo  wykorzystania funkcji automatic rezoning do analizy przebiegu procesów 
osuwiskowych skarp i zboczy. Klasyczna analiza stateczno ci skarp ogranicza si  do okre lenia wska nika sta-
teczno ci oraz potencjalnej powierzchni po lizgu bry y osuwiskowej, nie mówi natomiast nic o samym przebiegu 
procesu ani o ostatecznej geometrii ustabilizowanego osuwiska. Aby przeanalizowa  przebieg osuwiska nale y
przeprowadzi  obliczenia w trybie du ych odkszta ce , co poci ga za sob  znaczne deformacje siatki, uniemo li-
wiaj ce po pewnym czasie kontynuowanie oblicze , ze wzgl du na z  geometri  stref. Aby obliczenia mog y by
kontynuowane nale y przeprowadzi  odwzorowanie (remaping) pewnych wielko ci modelu (jak napr enia, pr d-
ko ci, przemieszczenia i in.) z siatki zdeformowanej na now , bardziej regularn  siatk . Wykonanie serii takich 
odwzorowa  w ci g ym procesie obliczeniowym, w pewnych warunkach mo e pozwoli  na pe n  analiz  procesu 
osuwiskowego, co przedstawiono w niniejszym artykule na wybranych przyk adach.

S owa kluczowe: obliczenia numeryczne, stateczno  skarp 

MIECZYS AW CHALFEN, DANIEL GARLIKOWSKI, TADEUSZ MOLSKI, HENRYK ORZESZYNA 

Warunki wodno-gruntowe przedpola zapory zbiornika polderowego „Przeworno”  Kwartalnik Górnictwo i Geo-
in ynieria  z. 1, 2009

Pi trzenie wody w zbiorniku polderowym „Przeworno” powoduje powstawanie niekorzystnych warunków wodno- 
-gruntowe na przedpolu zapory. Linie ci nie  wód gruntowych na sp g utworów spoistych powierzchniowo po-
krywaj cych przedpole zapory zbiornika uk adaj  si  blisko poziomu terenu. Opracowany model matematyczny 
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wykorzystano do oceny wp ywu bariery studni oraz okna hydrogeologicznego usytuowanych w osi rowu opas-
kowego na obni enie poziomu wód gruntowych na przedpolu zapory. Wielowariantowe obliczenia filtracji pozwo-
li y na ocen  skuteczno ci dzia a , jakie mo na podj  dla poprawy zaistnia ych warunków. 

S owa kluczowe: zbiornik polderowy, model matematyczny, stany wód gruntowych 

ANDRZEJ CHROST, KRZYSZTOF JANICKI, BEATA KOSZULA SKA, UKASZ KRYWULT 

Zastosowanie nowych technik pomiarowych w procesie kontroli stateczno ci sk adowiska „ elazny Most” 
 Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 1, 2009

W artykule zosta y opisane elementy systemu monitoringu geotechnicznego Sk adowiska „ elazny Most”, zains-
talowane w latach 2007–2008. Szczególn  uwag  zwrócono na technologie niestosowane dotychczas w Polsce. 
Opisano instalacj  g bokich inklinometrów i piezometrów wyposa onych w strunowe czujniki do pomiaru ci nie-
nia wody porowej, instalowane bezpo rednio w zaczynie cementowo-bentonitowym. Przedstawiono tak e techno-
logi  instalacji zespolonej inklinometru i czujników strunowych w jednym otworze wiertniczym. 

S owa kluczowe: kolumna inklinometryczna, czujnik strunowy, pomiar ci nienia wody porowej, metoda bezpo red-
niej instalacji w iniekcie 

ANDRZEJ DOMONIK, ARTUR DZIEDZIC, AGNIESZKA JARZ BKIEWICZ,  
DOMINIK UKASIAK, PAWE UKASZEWSKI, JOANNA PINI SKA 

Zintegrowany system gromadzenia, przetwarzania i wizualizacji danych geomechanicznych — Baza Danych 
Geomechanicznych  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 1, 2009

W artykule przedstawiono podstawowe informacje o zrealizowanej w Zak adzie Geomechaniki Uniwersytetu War-
szawskiego ogólnodost pnej Geomechanicznej Bazie Danych. Zgromadzono w niej jak dotychczas blisko 200 000 
parametrycznych danych oraz szereg informacji opisowych i graficznych o ska ach z ró nych regionów Polski, 
uzyskanych na drodze bada  w asnych w przeci gu ostatnich kilkunastu lat. Celem zaprojektowanej i wykonanej 
bazy danych jest uporz dkowanie, usystematyzowanie oraz zintegrowanie informacji o w a ciwo ciach geome-
chanicznych ska , tak aby mo liwe by o szybkie ich wyszukiwanie w du ych, wielotematycznych zbiorach. Przy 
projektowaniu za o e  strukturalnych bazy przyj to jako podstawowy jej element, identyfikowalny geoprzestrzen-
nie za pomoc  wspó rz dnych geograficznych „obiekt skalny”, b d cy ród em materia u badawczego. W ten 
sposób wszelkie dane zgromadzone w bazie maj  swoje odniesienie geograficzne, dzi ki czemu mo liwa jest ich 
integracja z systemami GIS, co z kolei pozwala tworzy  wielowarstwowe zestawy informacyjne. Zastosowany 
w bazie system wyszukiwania pozwala uzyskiwa  wyniki zapyta  w postaci tabel i diagramów, umo liwiaj cych 
prezentacj  danych na tle zestawie  klasyfikacyjnych. Opisywana baza danych ma charakter otwarty, a jej za-
warto  dost pna jest poprzez stron  internetow  www.geomechanika.pl, na której zamieszczono modu  wyszu-
kiwania z sze cioma kryteriami zapyta , których wyniki prezentowane s  w 4 raportach. 

S owa kluczowe: baza danych, geomechanika, surowce skalne, GIS 

JAN DRZEWIECKI 

Prawdopodobie stwo zniszczenia wyrobiska górniczego w nast pstwie wstrz su sejsmicznego  Kwartalnik 
Górnictwo i Geoin ynieria  z. 1, 2009

W artykule przedstawiono sposób obliczenia prawdopodobie stwa zniszczenia wyrobiska górniczego w wyniku 
oddzia ywania na nie zjawisk sejsmicznych. Podstaw  oblicze  jest prognoza energii sejsmicznej zjawisk dyna-
micznych o ogniskach zlokalizowanych na wybiegu ciany, jakie mog  towarzyszy  eksploatacji pok adu syste-
mem cianowym. Opracowany w GIG program pozwala okre li  zasi gi obszarów o zadanym ryzyku zniszczenia 
wyrobiska. Umo liwia on oszacowanie rozleg o ci obszarów o zadanym „granicznym” ryzyku t pni cia, w któ-
rym znajduj  si  wyrobiska górnicze. Wyniki oblicze  mog  by  pomocne dla wprowadzenia korekty ich loka-
lizacji, b d  dla opracowania adekwatnej dla obliczonego ryzyka profilaktyki t paniowej. Podano przyk ad obli-
cze  dla eksploatacji pok adu w gla zalegaj cego na g boko ci 750 m. 

S owa kluczowe: górotwór, eksploatacja cianowa, wstrz sy sejsmiczne, ryzyko t pni cia
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ZENON DUDA, JOANNA HYDZIK 

Górniczo-konserwatorskie prace zabezpieczaj ce zabytkowe wyrobiska „Zej cia Kalwaria” na poziomie So-
bieski w Kopalni Soli „Bochnia”  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 1, 2009

Zespó  wyrobisk „Zej cie Kalwaria”, zlokalizowany we wschodniej cz ci Kopalni Soli „Bochnia”, czy poziomy I 
Danielowiec oraz IV August. Ze wzgl du na historyczno — geologiczny charakter, wyrobiska te obj te zosta y
ochron  konserwatorsk . Po wykonaniu zaprojektowanej przebudowy i zabezpieczenia, zespó  wyrobisk „Zej cie 
Kalwaria” zostanie w czony do Trasy Turystycznej. Przedmiotem pracy jest analiza prac konserwatorsko — za-
bezpieczaj cych wyrobisk, aktualnie przebudowywanej cz ci, na poziomie Sobieski i obejmuj  poprzecznik 
Reichetzer V i pod u ni  Sobieski do skrzy owania z poprzecznikiem Angu a. Opracowanie to stanowi kontynua-
cj  przebudowy, której pierwszy etap przedstawiono na XIII Mi dzynarodowym Sympozjum „Geotechnika 2008”. 

S owa kluczowe: Kopalnia Soli Bochnia, zabytkowe obiekty podziemne, górnicze prace zabezpieczaj ce

BARBARA DUTKA, JAN WALASZCZYK, MIROS AW WIERZBICKI 

Okre lenie ci nienia z o owego metanu na podstawie pomiarów metanono no ci oraz bada  sorpcyjnych w gla 
na przyk adzie KWK „Krupi ski”  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 1, 2009

W a ciwa ocena niektórych zagro e  naturalnych wymaga znajomo ci warto ci ci nienia z o owego metanu, któ-
rego bezpo redni pomiar jest bardzo trudny. Powy sze stwierdzenie sk oni o autorów do podj cia próby opraco-
wania po redniej metody wyznaczania tego parametru. W pracy przedstawiono metod , której podstaw  stanowi 
izoterma ca kowitej zawarto ci metanu, wyznaczona dla w gla pobranego z miejsca pok adu o znanej metano-
no no ci. Artyku  prezentuje wyniki zastosowania podanej metody dla w gla pochodz cego z KWK ,,Krupi ski”. 

S owa kluczowe: metanono no , izoterma sorpcji, ci nienie z o owe metanu 

KRYSTYNA DZIDOWSKA, OLGIERD PU A

Warunki geotechniczne i jako  gruntów na terenie poprzemys owym a planowanie przestrzenne  Kwartal-
nik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 1, 2009

W artykule przedstawiono warunki geotechniczne i jako  gruntów na terenie poprzemys owym przeznaczonym 
do zabudowy mieszkalnej. Stwierdzono, e korzystnym czynnikiem geotechnicznym jest stan twardoplastyczny 
gruntów spoistych i stan rednio zag szczony lub zag szczony gruntów sypkich i nasypów niekontrolowanych. 
Korzystna jest te  g boko  wyst powania pierwszego poziomu wodono nego. Ponadto teren nie jest zalewany 
wod  podczas powodzi. Niekorzystne jest natomiast wyst powanie zanieczyszczonych gruntów nasypowych i lo-
kalnie zanieczyszczonych gruntów naturalne. Grunty s  zanieczyszczone ca kowit  sum  benzyny, sum  oleju mi-
neralnego, miedzi  i o owiem, a lokalnie równie  niklem i rt ci . Zanieczyszczenie gruntów nasypowych powo-
duje, e nasypy nie spe niaj  standardów jako ci gruntów dla terenu zabudowy mieszkalnej i lokalnie dla terenu 
przemys owego, nawet do g boko ci 4 m. Nasypy s  niebezpieczne dla rodowiska. Istniej ce warunki geo ro-
dowiskowe wskazuj  na konieczno  rekultywacji gruntów. Z punktu widzenia ostatecznego przeznaczenia nasy-
pów nale y oceni  ich stopie  potencjalnego i rzeczywistego zagro enia dla rodowiska przez ustalenie podat-
no ci metali ci kich i sumy benzyny oraz sumy oleju mineralnego na wymywanie. 

S owa kluczowe: warunki geotechniczne, grunt, zanieczyszczenie 

LIDIA FEDOROWICZ, MARTA KADELA 

Zastosowanie modelu z degradacj  w analizie uk adu warstwowego konstrukcji nawierzchni drogowej wspó -
pracuj cej z pod o em gruntowym  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 1, 2009

W pracy rozwa any jest uk ad konstrukcja nawierzchni drogowej — pod o e gruntowe. Obecnie stosowane teo-
retyczno-empiryczne metody projektowania konstrukcji nawierzchni drogowych bazuj  na stanie napr enia i od-
kszta cenia wyznaczanym w konstrukcji warstwowej wspó pracuj cej z pod o em gruntowym traktowanym jako 
pó przestrze  spr ysta. W modelu obliczeniowym rozwa anego uk adu warstwowego wyodr bniono trzy strefy, 
w których zmiana opisu konstytutywnego materia ów mo e, zdaniem autorek wp ywa  znacz co na opis zacho-
wania ca ego uk adu i ocen  trwa o ci konstrukcji nawierzchni (s  to kolejno: górna strefa nawierzchni, strefa pod-
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budowy zasadniczej i pomocniczej, oraz strefa reprezentuj ca pod o e gruntowe). Wprowadzony podzia  pozwala 
na wprowadzenie propozycji poj cia odporno ci do analizowanego uk adu konstrukcja drogowa — pod o e
gruntowe; gdzie przez odporno  konstrukcji budowlanej na wp yw oddzia ywania D rozumie si  tak  warto Do
tego oddzia ywania, której przekroczenie spowoduje przekroczenie okre lonego stanu granicznego. Do warstw strefy 
podbudowy zastosowano spr ysto-plastyczny model z degradacj  sztywno ci materia u, znany w literaturze jako 
Model Barcelona (zaimplementowany w systemie MES ABAQUS). Przedstawione analizy s  rejestracj  powsta-
j cej w analizowanym uk adzie degradacji materia u, przy czym proces ten mierzony jest warto ci  niemalej cej 
sk adowej degradacji dt wywo anej rozci ganiem. 

S owa kluczowe: model materia u spr ysto-plastyczny z degradacj , odporno  konstrukcji, bezawaryjna praca 
uk adu

W ODZIMIERZ FIGIEL, EWA KAWALEC-LATA A

Aspekty interpretacji obrazów pseudoimpedancji akustycznej o rodka skalnego  Kwartalnik Górnictwo i Geo-
in ynieria  z. 1, 2009

Bezpiecze stwo i niezawodno  energetyczna jest wa n  spraw  w dynamicznie rozwijaj cych si  gospodarkach 
krajowych i zwi zków krajów (UE). Z o a soli kamiennej o jednorodnej wewn trznej strukturze i poziomym lub 
prawie poziomym warstwowaniu stwarzaj  doskona e warunki dla lokalizacji planowanych podziemnych zbior-
ników w glowodorów. Wykonanie inwersji sekcji sejsmicznych prowadzi do uzyskania przybli onego rozk adu 
impedancji akustycznej. Dane takich rozk adów impedancji akustycznej s  baz  do tworzenia obrazów i wizualnej 
interpretacji budowy o rodka skalnego. Detekcja niejednorodno ci litologiczno-facjalnych w budowie pok ado-
wych z ó  soli mo e by  rozpoznawana na podstawie w a ciwej interpretacji obrazów sekcji pseudoimpedancji 
akustycznej. W artykule zaproponowano przekszta cenia kontekstowe i adaptacyjne obrazów dla zwi kszenia
efektywno ci poprawnej interpretacji obrazów symulowanych przez system INWERS. Przedstawiono algorytm 
przekszta ce  wizualizacji i analizy wyników okre laj cej jako  interpretacji budowy o rodka skalnego. Wpro-
wadzono sugestie dotycz ce utworzenia miary przydatno ci wprowadzanych przekszta ce  obrazów w celu u at-
wienia interpretacji sekcji sejsmologicznych. Praca ma na celu rozwój zastosowa  narz dzi obróbki obrazów do 
celów wykrywania zmian litologiczno-facjalnych w pok adach soli kamiennej. 

S owa kluczowe: pseudoimpedancja akustyczna, wizualna interpretacja, analiza i przetwarzanie obrazów, filtry me-
dianowe, filtr Wienera, sekcje syntetyczne, zbiorniki w glowodorów, z o a soli 

LUCYNA FLORKOWSKA 

Modelowanie numeryczne wp ywu górniczych deformacji pod o a na grup  budynków w zwartej zabudo-
wie miejskiej  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 1, 2009

W pracy przedstawiono wyniki modelowania numerycznego wp ywu podziemnej eksploatacji górniczej na grup
budynków w XIX-wiecznej zabudowie miejskiej. Celem prezentowanych bada  by o rozpoznanie mo liwo ci 
wyznaczania zmian stanu napr enia, odkszta cenia i przemieszczenia konstrukcji w oparciu o standardowe po-
miary geodezyjne w po czeniu z symulacj  komputerow . Na podstawie udost pnionych przez kopalni  danych 
pomiarowych oraz materia ów dotycz cych samych budynków opracowano model numeryczny zagadnienia. Za 
pomoc  przemieszczeniowych warunków brzegowych (zmieniaj cych si  w czasie i przestrzeni) narzucano pod-
o u budynków deformacje, jakie zosta y pomierzone na linii geodezyjnej w terenie, w bezpo rednim s siedztwie 

obiektów. Uzyskane wyniki pozwoli y na ledzenie zachodz cych w konstrukcji zmian i obserwowanie, w jaki 
sposób deformacje pod o a oddzia ywuj  na fundamenty i ca o  konstrukcji budynków. Pomimo, e zastosowany 
model numeryczny by  modelem najprostszym, g ównie ze wzgl du na brak mo liwo ci dok adniejszego rozpoz-
nania, rezultaty eksperymentu okaza y si  bardzo interesuj ce. Zarówno charakter geometryczny, jak i rezultaty 
ilo ciowe wyznaczonych przemieszcze  wykaza y dobr  zgodno  z wynikami pomiarów. 

S owa kluczowe: szkody górnicze w budynkach, modelowanie numeryczne, MES 

ANDRZEJ GALINSKI 

Analiza zale no ci mi dzy geomechanicznymi parametrami ska  z o owych i otaczaj cych na przyk adzie 
wybranych rejonów górniczych kopal  LGOM   Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 1, 2009

W pracy przedstawiono zastosowanie regresji wielokrotnej do okre lenia zale no ci mi dzy wynikami pomiarów 
parametrów geomechanicznych z o a i ska  otaczaj cych. Wyniki pomiarów gromadzone by y w dokumentacji 
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kopal  LGOM Stosuj c wybrany model regresji, wyznaczono odpowiednie postacie funkcji. Obliczenia wykonano 
oddzielnie dla stropu, wyrobiska i sp gu i na przyk adzie dwóch kopal  „Rudna” i kopalni „Lubin”. 

S owa kluczowe: mechanika górotworu, badania geomechanicznych w asno ci ska , badania statystyczne 

STEFAN GA CZY SKI 

Przyk ady stateczno ci wyrobisk tunelowych w wietle teorii ich przystosowania do górotworu  Kwartalnik 
Górnictwo i Geoin ynieria  z. 1, 2009

W artykule przeanalizowano problem stateczno ci wyrobisk tunelowych w wietle naturalnego (samoczynnego) 
lub technicznego ich przystosowania do stanu i warunków zalegania górotworu naruszonego robotami geoin ynie-
ryjnymi. Szczegó owo omówiono dolno l skie tunele kolejowe. 

S owa kluczowe: geoin ynieria, stateczno  wyrobisk tunelowych, teoria przystosowania 

STEFAN GA CZY SKI, ANDRZEJ WOJTASZEK 

Teoretyczna analiza mechanizmu przystosowania stateczno ci wyrobisk tunelowych  Kwartalnik Górnictwo 
i Geoin ynieria  z. 1, 2009

W artykule przedstawiono teoretyczne aspekty mechanizmu przystosowania stateczno ci wyrobisk tunelowych do 
górotworu naruszonego robotami geoin ynieryjnymi. Omówiono czynniki sprzyjaj ce samoczynnemu lub stero-
wanemu technicznie przystosowaniu. Podano modele (schematy) uk adów no nych przystosowanych do lokalnego 
ich przeci enia implikuj cego cz ciow  degradacj .

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

GRA YNA GASZY SKA-FREIWALD 

Deformacyjne w a ciwo ci laminowanych utworów ilastych  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 1, 2009

I o upki fliszu karpackiego pochodz ce z rejonu budowanego zbiornika wodnego w winnej Por bie nale y zali-
czy  do gruntów ekspansywnych. P cznienie os abia ich parametry wytrzyma o ciowe i wp ywa na powstawanie 
osuwisk w tym rejonie. Podczas bada  p cznienia zauwa ono wp yw k ta nachylenia lamin na wielko  tego 
parametru. Laminacja i o upków zosta a potraktowana jako anizotropia tych gruntów. Wyniki bada  zosta y przed-
stawione na wykresach opisanych odpowiednimi funkcjami. 

S owa kluczowe: i o upki, p cznienie, nachylenie lamin, anizotropia 

JAN GASZY SKI 

Mieszany problem pocz tkowo-brzegowy w teorii termokonsolidacji. Zagadnienie pocz tkowe  Kwartalnik 
Górnictwo i Geoin ynieria  z. 1, 2009

W pracy przedstawiono rozwi zanie zagadnienia pocz tkowo-brzegowego dla konsoliduj cej pó przestrzeni poro-
watej z polem temperatury. Podano zamkni te rozwi zanie dla napr e  kontaktowych i osiadania sztywnego ko-
owego fundamentu wywo uj cego proces konsolidacji w jego pocz tkowej chwili. 

S owa kluczowe: grunt, konsolidacja, temperatura 

ADRIAN GO DA, TADEUSZ G BI , GRZEGORZ LADOWSKI, MIROS AW MOSZKO 

Aktywno  sejsmiczna w górotworze o niskich parametrach wytrzyma o ciowych na przyk adzie KWK „Zie-
mowit”  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 1, 2009
Wysoka aktywno  sejsmiczna w KWK „Ziemowit”, która pojawi a si  na pocz tku lat osiemdziesi tych i towa-
rzyszy a eksploatacji pok adów grupy 200 serii aziskiej by a niespodziank  dla nauki górniczej. Za o enia, i  gó-
rotwór zbudowany z warstw aziskich o niskich parametrach wytrzyma o ciowych nie jest zdolny do generowania 
wstrz sów o energiach rz du 106÷107 J i wi kszych, zosta y zweryfikowane przez rzeczywisto , a wstrz sy gór-
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nicze ci gle towarzysz  eksploatacji prowadzonej przez kopalni . W niniejszej pracy pokazano obraz sejsmicz-
no ci i zagro enia t paniami w KWK „Ziemowit”. Przedstawiono zmiany jakie dokonuj  si  w sposobie oceny 
zagro enia t paniami, zwracaj c uwag  na konieczno  dalszego prowadzenia bada  nad natur  obserwowanych 
wstrz sów górniczych. Zagadnienia zawarte w niniejszej pracy by y prezentowane na 14 Europejskiej Konferencji 
Geofizyki In ynierskiej i Ochrony rodowiska — Kraków 2008. 

S owa kluczowe: zagro enie t paniami, aktywno  sejsmiczna, kraw dzie eksploatacji, sk onno  do t pa , mecha-
nizm wstrz su

MONIKA GWO D -LASO

Wykorzystanie prostych modeli numerycznych pod o a gruntowego do wyboru optymalnych metod jego 
wzmocnienia  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 1, 2009

W prezentowanej pracy, przedstawiono koncepcje modelowania numerycznego wzmocnionego pod o a gruntowe-
go w oparciu o wyniki przeprowadzonych analiz i symulacji numerycznych. Opisano wytyczne do tworzenia pro-
stych modeli numerycznych wzmocnionego pod o a za pomoc  kolumn i pali. Niniejsza praca stanowi podsumo-
wanie wcze niejszych bada  i wyników przeprowadzonych symulacji numerycznych przy u yciu MES i programu 
Z_Soli zak adaj c spr ysto-plastyczny model o rodka gruntowego. Jedno z zastosowa  proponowanych modeli 
numerycznych ma polega  na wykorzystywaniu ich do szacowania wp ywu parametrów geotechnicznych pod o a
gruntowego na jego warto  rynkow .

S owa kluczowe: MES, analizy i symulacje numeryczne, wzmocnione pod o e gruntowe, modele numeryczne wzmoc-
nionego pod o a gruntowego, aspekty ekonomiczne wzmacniania pod o a gruntowego 

JANUSZ JANKOWSKI, BRONIS AW PAWSZOK 

Zagro enie t paniami podczas eksploatacji ciany 8 w pok adzie 510 warstwa dolna w KWK „Bobrek-Centrum” 
Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 1, 2009

Artyku  przedstawia kszta towanie si  rzeczywistego stanu zagro enia t paniami oraz zakres stosowanej aktywnej 
profilaktyki t paniowej w parceli ciany 8 zlokalizowanej w pó nocno wschodniej cz ci Obszaru Górniczego 
„Bytom-Centrum I” KWK „Bobrek-Centrum”, w obszarze filara ochronnego miasta Bytom. Pok ad 510 w polu 
ciany 8 zalega na g boko ci 550÷730 m, z nachyleniem 5÷11° w kierunku na po udniowy zachód; mi szo  po-

k adu wynosi: 9,0÷9,7 m. W czasie eksploatacji pok adu 510 cian  8 wyst powa y okresy wzmo onej aktywno ci
sejsmicznej. Z uwagi na kszta towanie si  zagro enia t paniami, mo na wydzieli  dwa ró ni ce si  zasadniczo okresy 
prowadzenia ciany 8: od uruchomienia ciany do ko ca wrze nia 2007 r. i od pa dziernika 2007 r. do chwili obecnej, 
tj. do 7 grudnia 2008. Wypracowana ostatecznie aktywna profilaktyka t paniowa w postaci strzela  wstrz sowych
i kamufletowych w pok adzie, strzela  torpeduj cych strop pok adu i wysokoci nieniowego nawadniania calizny 
pok adu oraz ograniczenia techniczne (post pu dobowego do 2,1 m i wysoko ci ciany do 2,3 m) pozwoli y na konty-
nuowanie eksploatacji pok adu 510 cian  8. W konsekwencji wi kszo  silnych wstrz sów sprowokowana by a aktywn
profilaktyk  t paniow , g ównie strzelaniami kamufletowymi i kamufletowo-wstrz sowymi. Du  skuteczno ci
wykaza a si  te  metoda wysokoci nieniowego nawadniania calizny pok adu. D ugi okres (do 25 godzin) utrzymy-
wania si  ci nienia wody, stuki, odpr enia i wstrz sy oraz wzrosty emisji sejsmokaustycznej, wyst puj ce podczas 
nawadniania ciany 8 w pok adzie 510 w.d. wiadcz  o skuteczno ci tej metody. 

S owa kluczowe: aktywna profilaktyka t paniowa, strzelanie wstrz sowe, strzelanie torpeduj ce, wysokoci nienio-
we nawadnianie 

KRZYSZTOF JOCHYMCZYK, WAC AW M. ZUBEREK 

Geodynamika centralnej cz ci Górnego l ska w wietle bada  GPS  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria 
 z. 1, 2009

Badania sejsmologiczne silnych wstrz sów, prowadzone na terenie GZW, wskazuj  na ich cis y zwi zek z budo-
w  geologiczn  tego obszaru. Wyst puj ce na tym terenie deformacje powierzchni terenu s  wynikiem prowa-
dzenia podziemnej eksploatacji górniczej. Jednak na te deformacje mog  nak ada  si  wp ywy napr e  tektonicz-
nych. Potwierdzeniem tej tezy mo e by  wykonanie d ugoterminowych bada  geodynamicznych. Interpretacja 
takich bada  w rejonach prowadzenia intensywnej eksploatacji górniczej jest bardzo trudna ze wzgl du na wyst -
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powanie du ych przemieszcze , wywo anych przez szkody górnicze. Z tego powodu badania geodynamiczne 
prowadzone technik  GPS w rejonach górniczych powinny zosta  rozszerzone dodatkowo o szczegó owe badania 
geologiczne oraz sejsmologiczne. W pracy przedstawiono wst pne wyniki pomiarów GPS na 8 punktach po o o-
nych po udnikowo w pó nocnej i centralnej cz ci GZW, pomi dzy wierkla cem oraz Miko owem. 

S owa kluczowe: GPS, geodynamika, eksploatacja górnicza, przemieszczenia, neotektonika 

JÓZEF KABIESZ, RENATA PATY SKA 

Badania zasi gu i intensywno ci strefy sp ka  wokó  chodnikowych wyrobisk korytarzowych  Kwartalnik 
Górnictwo i Geoin ynieria  z. 1, 2009

W uwarstwionym górotworze karbo skim wyst puj  systemy nieci g o ci zwi zane z jego litologiczn  budow
oraz cechami strukturalnymi ska . Wykonanie wyrobiska powoduje rozwieranie szczelin, co cz sto skutkuje istot-
nym os abieniem parametrów wytrzyma o ciowych masywu skalnego wokó  wyrobiska. Zmiany w asno ci góro-
tworu wokó  wykonanego wyrobiska posiadaj  istotne znaczenie dla doboru jego obudowy, oceny warunków 
utrzymania, zagro e  wyst puj cych w jego otoczeniu, szczelno ci górotworu itd. Zagadnienie rozk adu szczeli-
nowato ci ska  wokó  wyrobisk ograniczono do charakterystyki zeszczelinowania naturalnego. Rozk ad szczelino-
wato ci ska  badano i oceniano na podstawie przeprowadzonych in situ bada  endoskopowych otworów wiertni-
czych i pomiarów aerometrycznych. Na podstawie analizy uzyskanych wyników oraz istniej cych klasyfikacji 
górotworu przedstawiono charakterystyk  zeszczelinowania otoczenia badanych wyrobisk oraz, przyk adowo, po-
dano klasyfikacj  szczelno ci górotworu dla potrzeb wykorzystania ich na podziemne magazyny gazów i cieczy. 

S owa kluczowe: górnictwo, górotwór, sp kania

JANUSZ KACZMAREK 

Kompleksowe badanie wspó czynnika parcia bocznego w gruntach laboratoryjn  metod  pomiaru oporów 
tarcia  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 1, 2009

Przedstawiono schemat aparatu do badania wspó czynnika parcia bocznego w gruntach. Omówiono jego konstruk-
cj  oraz sposób wykonywania pomiaru. Zamieszczono trzy schematy obci e  analizowanej próbki, które stano-
wi  podstaw  metody opracowania wyników badania. Schemat pierwszy, nazwany podstawowym, uwzgl dnia
si y tarcia pomi dzy badan  próbk  a aparatem na górnej powierzchni tej próbki oraz si y tarcia na jej pobocznicy 
w kierunku obwodowym. Schemat ten pomija si y tarcia wyst puj ce na powierzchni kontaktu próbki z aparatem 
dzia aj ce w kierunku jej osi pionowej. Schemat drugi, nazwany rozszerzonym, uwzgl dnia w analizie wszystkie 
elementy schematu podstawowego oraz dodatkowo pomini te w schemacie podstawowym si y tarcia w kierunku 
jej wysoko ci. W trzecim schemacie, nazwany ogólnym, uwzgl dnia dodatkowo obci enie cylindra aparatu ba-
dawczego. Dla analizowanych schematów obci enia próbki w aparacie okre lono równania na podstawie których 
z pomierzonych oporów si  tarcia na kontakcie próbki z aparatem wyznaczy  mo na wspó czynnik parcia boczne-
go. Zwrócono uwag , e mimo ró nej formy zapisanych zale no ci wszystkie równania daj  zbli one wyniki po-
miarów wspó czynnika parcia bocznego gruntów 

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

JANUSZ KACZMAREK 

No no  obudowy tunelu hydrotechnicznego ci gu odwadniaj cego C zbiornika odpadów poflotacyjnych 
„ elazny Most”  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 1, 2009

W artykule przedstawiono problem okre lenia no no ci granicznej obudowy tunelu hydrotechnicznego odprowa-
dzaj cego wody nadosadowe zbiornika odpadów poflotacyjnych. Omówiono wyniki dwukrotnej eksploracji ci gu
po dwudziestu latach jego eksploatacji. Zamieszczono wyniki bada  prób betonu pobranego ze studni udost pnia-
j cej górn  cz  p aszcza obudowy wydr onej w zboczu zapory zbiornika. Próby do badania pobrano z rejonu 
poni ej zwierciad a krzywej filtracji. Opisano sposób wykonania pomiaru grubo ci wewn trznej rury stalowej za 
pomoc  ultrad wi ków. Przedstawiono zasady kontroli zastosowanej metody pomiaru. Omówiono problem ob-
liczania obudów masywnych konstrukcji podziemnych dla ró nych modeli mechaniczno wytrzyma o ciowych 
materia u. Przedyskutowano problemy rozwi zania stanu napr enia w obudowie tunelu dla modelu spr ysto- 
-plastycznego z funkcj  plastyczno ci Coulomba-Mohra i niestowarzyszonym prawem p yni cia. Zwrócono uwa-
g  na problemy niejednoznaczno ci rozwi za , osobliwo ci wyst puj cych na powierzchni plastyczno ci oraz 
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sprzeczno ci. Zamieszczono wyniki oblicze  no no ci obudowy tunelu dla trzech ró nych modeli betonu. Modelu 
liniowo-spr ystego, spr ysto-plastycznego i spr ysto-kruchego. Okre lono rz dn  graniczn  korony zapory, przy 
której obudowa tunelu uzyskuje no no  graniczn .

S owa kluczowe: tunele hydrotechniczne, obudowa masywna, badania in situ, obliczanie obudów 

MAREK KAWA, MATYLDA TANKIEWICZ 

Zastosowanie mikrostrukturalnego kryterium wytrzyma o ci do oceny zabezpieczenia skarpy wykonanej 
w ile warwowym  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 1, 2009

W artykule przedstawiono zastosowanie anizotropowego kryterium wytrzyma o ci materia ów warstwowych do 
oceny zabezpieczenia skarpy wykonanej w ile warwowym. Wykorzystywane kryterium to koniunkcja warunku 
Pariseau i równania p aszczyzny krytycznej. W pracy przedstawiono uproszczon  procedur  identyfikacji 
kryterium dla i ów warwowych. Problem brzegowy zabezpieczenia skarpy rozwi zano wykorzystuj c rodowisko 
FLAC oraz w asn  implementacj  numeryczn  kryterium. Wyniki przedstawione w postaci pól przemieszcze
oraz wykresu si y w kotwi w funkcji k ta upadu warstw w o rodku pokazuj  bardzo silny wp yw anizotropii 
wytrzyma o ci gruntu na rozwi zanie zadania. 

S owa kluczowe: anizotropia wytrzyma o ci, zabezpieczenie skarpy, i y warwowe 

PIOTR KIJEWSKI, JAN LIS 

Oddzia ywanie zasolonych wód kopalnianych na mechaniczne w a ciwo ci ska  w kopalniach rud miedzi 
 Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 1, 2009

W obszarze z o a rud miedzi wyst puj  bardzo zró nicowane warunki prowadzenia robót górniczych wynikaj ce 
z w a ciwo ci masywu skalnego. Nowym zjawiskiem jest obecno  wód zasolonych o st eniu wzrastaj cym wraz 
z g boko ci  zalegania z o a. W artykule przedstawiono wyniki bada  nad wp ywem zmineralizowanych wód 
kopalnianych na podstawowe w a ciwo ci wytrzyma o ciowe i odkszta ceniowe wybranych odmian piaskowców 
i ska  w glanowych. 

S owa kluczowe: w a ciwo ci geomechaniczne, badania laboratoryjne 

MILOSLAV KOPECKÝ 

Problemy geotechniczne projektowanej drogi ekspresowej R4 we wschodniej S owacji  Kwartalnik Górnic-
two i Geoin ynieria  z. 1, 2009

Wspó cze nie S owacja do wiadcza bardzo dynamicznego rozwoju drogownictwa — szczególnie w zakresie prac 
przygotowawczych i konstrukcji dróg ekspresowych i autostrad. Jednym z wa niejszych projektów jest budowa 
drogi ekspresowej R4 od granicy z Polsk  do granicy z W grami. Ca kowita d ugo  cz ci tej drogi przebiegaj -
cej przez terytorium S owacji ma wynosi  108 km. Badania geologiczno-in ynierskie dla wi kszo ci odcinków tej 
drogi s  ju  zako czone. Badania te wykonywano dla wielu mo liwych wariantów konstrukcji. Ich wyniki poka-
zuj , e w wielu miejscach mo na oczekiwa  trudnych warunków geotechnicznych, co oczywi cie wp ywa na pla-
nowany sposób budowy drogi. Najwi ksze ryzyko wyst puje w strefach uskoków geologicznych, zw aszcza w pa-
sie fliszu, który przecina droga R4. Artyku  szczegó owo przedstawia wybrany wariant drogi. Dla wybranego 
wariantu najwa niejszymi czynnikami decyduj cymi o sposobie projektowania jest niebezpiecze stwo zwi zane 
z wyst powaniem uskoków geologicznych oraz wzgl dy rodowiskowe. 

S owa kluczowe: badania geologiczne, drogi ekspresowe, osuwiska 

JÓZEF KOSZELA, KAZIMIERZ GRABAS, JÜRGEN HARTSCH 

Wykorzystanie metod GIS do identyfikacji, katalogowania i oceny obiektów zwi zanych z dzia alno ci
górnictwa uranowego w aspekcie zagro e  dla rodowiska  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 1, 2009

Dziedzictwem zlikwidowanego górnictwa uranowego i powierzchniowej dzia alno ci zak adów górniczych s  szkody 
górnicze i porzucone obiekty, które stwarzaj  zagro enie dla rodowiska. Dotychczas, zasadnicz  przeszkod
wykonania remediacji terenu pogórniczego w Polsce by  brak kompleksowej charakterystyki poszczególnych 
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obiektów i zagro e  z nimi zwi zanych. W niniejszym artykule omówiono metodyk  parametrycznej identyfika-
cji, katalogowania i oceny obiektów i szkód górniczych oraz zagro e  z nimi zwi zanych. Zastosowano j  prak-
tycznie na terenie pi ciu miejscowo ci, w trzech gminach SW Polski. Do tego celu wykorzystano narz dzia GIS 
i do wiadczenia niemieckie. Ponadto, zwrócono uwag  na przydatno  tych danych do przygotowania interwencji 
geotechnicznej, jako wa nej fazy remediacji terenu. 

S owa kluczowe: górnictwo uranowe, szkody górnicze, obiekty pogórnicze, zagro enia, GIS 

EWA KOSZELA-MAREK 

Charakterystyka zmian ci liwo ci roztworów soli NaCl pod wp ywem wysokich ci nie  hydrostatycznych 
 Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 1, 2009

Artyku  przedstawia wyniki zmian ci liwo ci wodnych roztworów soli NaCl o st eniach 5, 10, 20 g/dm3 pod 
wp ywem dzia ania wysokich ci nie  hydrostatycznych od 50 do 400 MPa, w temperaturze 21ºC. Badania ci li-
wo ci przeprowadzono wykorzystuj c specjaln  aparatur : wysokoci nieniowe stanowisko badawcze. Wspó czyn-
niki ci liwo ci  dla wodnych roztworów NaCl ulega y zmianom nieliniowym. Zaznaczy a si  wyra na zale no
mi dzy zmianami obj to ci roztworów NaCl i wielko ci  dzia aj cego ci nienia. Wida  równie  zale no ci li-
wo ci od wielko ci st enia badanych roztworów. Najwi ksza zmiana obj to ci (8,96%) nast pi a dla roztworu o st -
eniu najmniejszym (5 g/dm3), przy ci nieniu najwi kszym (400 MPa). Najmniejsz  zmian  obj to ci zanotowano 

(1,62%) dla roztworu o st eniu najwi kszym (20 g/dm3), przy najmniejszym ci nieniu (50 MPa). 

S owa kluczowe: ci liwo , roztwory soli, wysokie ci nienie hydrostatyczne 

EWA KOZIELSKA-SROKA, MAGDALENA CH

W a ciwo ci osadów dennych Jeziora Czorszty skiego w aspekcie ich wykorzystania w budownictwie ziem-
nym  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 1, 2009

Przedmiotem artyku u jest problem zal dowywania Jeziora Czorszty skiego oraz transformacja uziarnienia grun-
tów skarp abrazyjnych zwi zana z wymywaniem cz ci drobnych, a tak e akumulacj  osadów przydennych. Pod-
j to w nim równie  prób  wskazania mo liwo ci wykorzystania osadów przydennych do uszczelniania ziemnych 
budowli hydrotechnicznych oraz do wykonywania przes on izolacyjnych w sk adowiskach odpadów. 

S owa kluczowe: osady przydenne, zbiornik, w a ciwo ci geotechniczne 

MIROS AW LASKOWSKI, ROMAN FEDORCZAK, ARKADIUSZ ANDERKO 

Eksploatacja w warunkach wyst powania w stropie wyrobisk dolomitu kawernistego na przyk adzie pola 
G-12/7 KGHM Polska Mied  SA O/ZG „Rudna”  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 1, 2009

W artykule przedstawiono, na przyk adzie pola G-12/7, do wiadczenie kopalni w prowadzeniu eksploatacji z o a
rudy miedzi w z o onych warunkach geologicznych, zwi zanych z wyst powaniem w stropie wyrobisk warstwy 
dolomitu kawernistego o obni onych parametrach wytrzyma o ciowych. 

S owa kluczowe: eksploatacja z o a rudy miedzi, zagro enie zawa owe, profilaktyka, dolomit kawernisty 

MARIAN UPIE OWIEC, JERZY S KOWSKI 

Wp yw konsolidacji dynamicznej pod o a na deformacje s siaduj cego terenu  Kwartalnik Górnictwo i Geo-
in ynieria  z. 1, 2009

W pracy przedstawiono mo liwo ci zagospodarowania terenów b d cych nasypami utworzonymi ze ska y p onej.
Jedn  z najefektywniejszych metod wzmacniania takiego pod o a, które mo e charakteryzowa  si  niejednorod-
no ci  oraz ma ym zag szczeniem, jest konsolidacja dynamiczna Menarda. Oprócz zag szczenia warstw grunto-
wych, wzmocnienie to powoduje propagacj  szkodliwych drga  oraz deformacje s siaduj cego pod o a. Na przy-
k adzie budowy osiedla mieszkaniowego „D bowe Tarasy” w Katowicach, przedstawiono parametry technolo-
giczne konsolidacji dynamicznej oraz wyniki osiada  s siaduj cego terenu i znajduj cych si  na nim budynków. 

S owa kluczowe: górnicza ska a p onna, konsolidacja dynamiczna deformacja pod o a
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DARIUSZ YD BA, ADRIAN RÓ A SKI 

Statystyczna charakteryzacja miar geometrycznych mikrostruktur losowych: definicje, w a ciwo ci i zasto-
sowania  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 1, 2009

Artyku  przedstawia analiz  statystyczn  dwusk adnikowych o rodków losowych. Prezentacj  ograniczono do 
najcz ciej wykorzystywanych w mechanice o rodków niejednorodnych funkcji korelacji takich jak: prawdopodo-
bie stwo n-punktowe oraz funkcja „lineal-path”. Obie funkcje wyznaczono dla trzech ró nych typów losowych mi-
krostruktur. Do okre lania warto ci funkcji korelacji wykorzystano algorytm oparty na metodzie Monte Carlo. Na 
podstawie uzyskanych wyników przedstawiono w a ciwo ci poszczególnych funkcji oraz przyk ad ich zastosowania. 

S owa kluczowe: funkcja korelacji, o rodek losowy, prawdopodobie stwo n-punktowe, funkcja lineal-path 

JANUSZ MADEJ, MONIKA ÓJ, S AWOMIR PORZUCEK 

Modelowanie grawimetryczne stref rozlu nie  rozwijaj cych si  nad pustk  skaln  w ska ach metamorficz-
nych  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 1, 2009

W artykule przedstawiono mo liwo ci mikrograwimetrii w wykrywaniu stref rozlu nie  nad wyrobiskami wydr -
onymi w ska ach metamorficznych. Na tle rozwoju metody mikrograwimetrycznej przedstawiono opis metodyki 

bada . Polega a ona na interpretacji pomierzonego rozk adu mikroanomalii si y ci ko ci nad pustkami o znanych 
parametrach. Interpretacja przeprowadzona za pomoc  modelowania grawiemtrycznego. Uzyskane wyniki po-
twierdzi y zró nicowany obraz zmian g sto ciowych nad badanymi pustkami. 

S owa kluczowe: geofizyka, mikrograwimetria, pustki skalne, geomechanika 

AGNIESZKA MAJ 

Napr enia, odkszta cenia i konwergencje na ró nych g boko ciach kopal  soli, studium modelowe dla chod-
nika w górotworze solnym  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 1, 2009

W artykule przedstawiono wp yw g boko ci na napr enia i odkszta cenia w s siedztwie wyrobiska chodnikowe-
go o przekroju kwadratowym w górotworze solnym. Opisano sposób przyjmowania do analiz warto ci napr e
pierwotnych, odpowiadaj cych stanowi napr e  w górotworze solnym. Rozk ady napr e , odkszta ce  i kon-
wergencj  w chodniku obliczono dla o rodka spr ysto-lepkiego metod  elementów sko czonych. Wyniki pracy 
s u y  mog  rozpoznawaniu warunków napr eniowych w górotworze solnym oraz szacowaniu w a ciwo ci lep-
kich górotworu na podstawie pomiarów konwergencji na ró nych g boko ciach.

S owa kluczowe: górotwór solny, napr enia pierwotne, odkszta cenia, konwergencja, MES 

MARIAN MARSCHALKO, LUBOMÍR T ESLÍN, MATEJ FUKA 

Skutki obecnej i dawnej dzia alno ci górniczej w niektórych miejscowo ciach w rejonie Ostrawa – Karwina 
 Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 1, 2009

Praca omawia badania wp ywu podziemnej eksploatacji w gla kamiennego na zmiany geomorfologiczne. W oma-
wianym przypadku (rejony eksploatacji wokó  miejscowo ci Poruba i Lazy) istniej ca aktywno  geomorfolo-
giczna terenu by a pocz tkowo przypisywana dawnym deformacjom uskokowym. W przedstawionych badaniach 
zastosowano metod  precyzyjnej inklinometrii, wykorzystuj c dodatkowo mapy izokatabazowe oraz badania geo-
fizyczne. Zastosowana metoda monitoringu wykaza a zwi zek pomi dzy aktywno ci  geomorfologiczn  na bada-
nym terenie a podziemn  eksploatacj  w gla w rejonie Ostrawa – Karwina, aktywnym górniczo regionie w pó -
nocno-wschodnich Czech. Bardzo istotne dla bada  by  odpowiedni wybór lokalizacji studni inklinometrycznych. 
Jedn  z nich zlokalizowano w strefie aktywnej, drug  w bezpo rednim s siedztwie tej strefy. Wyst powanie in-
klinacji w obydwu studniach jest dowodem wp ywu eksploatacji górniczej na odkszta cenia terenu. Zastosowanie 
przedstawionej metodologii okaza o si  niezwykle skuteczne, mo e by  ona rekomendowana do innych bada
zwi zanych z ocen  skutków eksploatacji górniczej. 

S owa kluczowe: geologia in ynierska, deformacje uskokowe, górnictwo podziemne, eksploatacja podziemna 
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AURELIA MODL, JAROS AW RYBAK 

Badania ci g o ci pali prefabrykowanych  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 1, 2009

W pracy zwrócono uwag  na mo liwo  wdro enia bada  nieniszcz cych w diagnostyce pali prefabrykowanych.
Wspó cze nie istnieje wiele technik umo liwiaj cych badanie pali zarówno pod wzgl dem no no ci, jak równie
jako ci ich wykonania. Sprawdzenie ci g o ci i d ugo ci pali metodami Low-strain jest badaniem prostym, tanim 
oraz szybkim do wykonania. Trudno ci mo e przysporzy  jedynie analiza wyników, zw aszcza dobranie pr dko ci 
rozchodzenia si  fal oraz niejednoznaczno  otrzymanych sygna ów. Jednak korzy , jak  jest niew tpliwie mo li-
wo  kontroli zgodno ci wykonanego palowania z projektem oraz jako ci pali przemawiaj  za coraz powszech-
niejszym stosowaniu zaprezentowanej metody. 

S owa kluczowe: pal prefabrykowany, ci g o

ANDRZEJ NIEROBISZ, ANDRZEJ KOTYRBA, GRZEGORZ MERTA 

Ocena stateczno ci stropów Jaskini Szachownica I  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 1, 2009

W artykule przedstawiono wybrane wyniki bada  sp ka  stropów jaskini Szachownica I wykonane za pomoc  ka-
mery introskopowej i georadaru. W oparciu o wzory analityczne dokonano oceny stateczno ci stropu. 

S owa kluczowe: górotwór, badanie, zawa

SEBASTIAN OLESIAK 

Wykorzystanie sondy wkr canej WST w badaniach mioce skich i ów krakowieckich  Kwartalnik Górnictwo 
i Geoin ynieria  z. 1, 2009

Polska Norma PN-B-04452:2002 dotycz ca bada  polowych z wykorzystaniem mi dzy innymi sondy wkr canej 
WST podaje interpretacj  wyników tylko dla gruntów niespoistych. Brak interpretacji wyników bada  dla gruntów 
spoistych niejako dyskwalifikuje to narz dzie dla oceny parametrów wytrzyma o ciowych tych gruntów. Pewne 
informacje dotycz ce interpretacji wyników bada  dla sondy WST przynosz  podr czniki z zakresu geotechniki. 
Zamieszczone tam interpretacje wyników bada  dla gruntów spoistych odbiegaj  jednak od obserwacji autora. Ni-
niejszy artyku  to propozycja interpretacji wyników bada  z u yciem sondy wkr canej WST dla i ów krakowiec-
kich. Praca ta stanowi przyczynek dla przysz ej, pe nej interpretacji wyników bada  gruntów spoistych z wyko-
rzystaniem sondy WST i mo e by  przydatny w pracach nad projektem Polskiej Normy PN-EN 1997-2. 

S owa kluczowe: geotechnika, geotechniczne badania polowe, geotechniczne badania laboratoryjne 

MAGDALENA OS AWSKA, WOJCIECH PU A

Analiza stateczno ci cian kotwionych zag bionych w gruntach spoistych metod  rachunku wariacyjnego 
 Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 1, 2009

W artykule przedstawiono sposób okre lania si y dzia aj cej w kotwie ciany zag bionej w gruncie za pomoc
metody wynikaj cej z klasycznego rachunku wariacyjnego. Zadanie sformu owano jako izoperymetryczny pro-
blem rachunku wariacyjnego, a nast pnie znaleziono rozwi zanie równania Eulera w zamkni tej postaci. W ogól-
nym przypadku nie da si  otrzyma  zamkni tego wyra enia okre laj cego ekstremaln  warto  rozpatrywanego 
funkcjona u. Aby u atwi  numeryczne poszukiwanie ekstremum, wskazano na ograniczenia dla wyst puj cych 
w zadaniu wspó czynników nieoznaczonych Lagrange’a. Dla przypadku gruntu niespoistego zadanie to zosta o
rozwi zane w jednej z wcze niejszych prac drugiego z autorów. W obecnej pracy skoncentrowano si  na sytuacji 
gruntu spoistego. Wymaga o to rozbudowania opracowanej poprzednio procedury numerycznej i zbudowania no-
wego programu obliczeniowego. W wyniku oblicze  numerycznych mo na okre li  si  w kotwie jako ekstremal-
na warto  wyprowadzonego funkcjona u. Wskazano, e otrzymane t  metod  si y s  wi ksze ni  te otrzymane 
klasyczn  metod  Coulomba. 

S owa kluczowe: analiza stateczno ci, ciany oporowe 
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JOANNA PIECZY SKA, WOJCIECH PU A

Zastosowanie losowej metody elementów sko czonych do analizy losowej zmiennosci no no ci granicznej fun-
damentu bezpo redniego  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 1, 2009

Autorzy podj li prób  analizy no no ci granicznej, uwzgl dniaj cej zmienno  parametrów pod o a przy zastoso-
waniu Losowej Metody Elementów Sko czonych. Do oblicze  wykorzystano niezag biony fundament pasmowy, 
posadowiony bezpo rednio na niewa kim gruncie spoistym. Dzi ki temu dokonano redukcji wzoru na no no
wed ug Terzaghi’ego i stosuj c seri  symulacji Monte Carlo wyznaczono pierwsze dwa momenty no no ci gra-
nicznej. Ponadto powy sze analizy prowadzono przy za o eniu zró nicowanej skali fluktuacji parametrów pod o a
w kierunku pionowym oraz poziomym (uwzgl dnienie anizotropii) oraz podj to prób  odniesienia si  do mo li-
wo ci zaistnienia najgorszego przypadku skali, dla którego no no  graniczna by aby najmniejsza. 

S owa kluczowe: no no  pod o a, modelowanie stochastyczne, skala fluktuacji 

S AWOMIR PORZUCEK 

Badania mikrograwimetryczne nad p ytko le cymi starymi sztolniami wydr onymi w piaskowcu  Kwar-
talnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 1, 2009

Podziemna, p ytka eksploatacja minera ów i surowców skalnych pozostawi a po sobie liczne, p ytko le ce wyro-
biska, które coraz cz ciej udost pniane s  turystycznie. Z tego powodu okre lenie ich stateczno ci jest wi c spra-
w  priorytetow  i wykorzystuje si  w tym celu badania i modelowania geomechaniczne. W niniejszym artykule 
przedstawiono wykorzystanie metody mikrograwimetrycznej do rozpoznania g sto ciowego górotworu ponad sta-
rymi wyrobiskami. Przedstawiono wyniki bada  wykonane nad trzema sztolniami wydr onymi w piaskowcach 
istebnia skich. Badania wykry y istnienie stref rozlu nie  nad dwoma sztolniami. Przeprowadzone modelowanie 
grawimetryczne pozwoli o na okre lenie rozmiarów tych stref oraz wielko ci obni enia g sto ci obj to ciowej 
w tych strefach. Otrzymane wyniki powinny pomóc w znalezieniu poprawnego modelu geomechanicznego, a tak-
e jako ciowo okre li  stan wyrobiska. 

S owa kluczowe: geomechanika, geofizyka, mikrograwimetria, górnictwo, sztolnia 

ADRIAN RÓ A SKI, DARIUSZ YD BA

Uwagi o wielko ci reprezentatywnej elementarnej obj to ci dla losowych mikrostruktur komórkowych  Kwar-
talnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 1, 2009

W tym artykule podj to prób  zdefiniowania reprezentatywnej elementarnej obj to ci (REO) w bardziej szerokim 
zakresie, tj. poprzez definicj  wielko ci próbki wraz z liczb  koniecznych do wykonania realizacji. Analizowano 
losow  mikrostruktur  komórkow , b d c  imitacj  obrazu binarnego. Sposób jej generacji opisano analitycznie 
za pomoc  w a ciwo ci rozk adu dwumianowego. Pokazano, e najprostsz  geometryczn  miar  o rodka losowe-
go, tj. udzia  frakcyjny sk adników, mo na okre la  poprzez u rednianie po ma ej liczbie realizacji du ych próbek, 
b d  zamiennie, poprzez rozpatrywanie du ej liczby realizacji ma ych mikrostruktur. Wykazano analitycznie, e
w przypadku okre lania parametrów transportu istnieje pewna progowa wielko  próbki, poni ej, której warto
rednia nie zbiega do warto ci parametrów efektywnych. Sformu owano warunek, oparty na w asno ciach praw-

dopodobie stwa dwupunktowego, który pozwala na okre lanie tej minimalnej wielko ci próbki. 

S owa kluczowe: reprezentatywna elementarna obj to  (REO), parametry efektywne, prawdopodobie stwo dwu-
punktowe

ADRIAN RÓ A SKI, MACIEJ SOBÓTKA 

Warunki optymalizacji kszta tu wyrobisk podziemnych  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 1, 2009

W artykule formu uje si  energetyczny warunek optymalizacji kszta tu wyrobisk podziemnych. Rozwa ania ogra-
niczono do traktowania górotworu jako o rodka liniowo spr ystego. Rozpatrywano eliptyczne i pó eliptyczne kszta -
ty wyrobisk podziemnych. W celu zweryfikowania s uszno ci przyj tego kryterium wyniki, uzyskane z analiz nu-
merycznych, porównano z rozwi zaniem Sa ustowicza. Artyku  ko cz  przyk ady symulacji numerycznych oraz 
wynikaj ce z nich wnioski. 

S owa kluczowe: wyrobisko podziemne, optymalizacja kszta tu, liniowa spr ysto
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JAROS AW RYBAK, EL BIETA STILGER-SZYD O

Rozpoznanie pod o a gruntowego przy posadowieniach obiektów infrastruktury transportu l dowego  Kwar-
talnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 1, 2009

W artykule zwrócono uwag  na specyfik  programowania i wykonywania bada in situ rozpoznania pod o a grun-
towego przy realizacji posadowie  obiektów drogowych i mostowych. Szczególn  uwag  zwrócono na b dy w roz-
poznaniu pod o a i ich konsekwencje w projektowaniu i realizacji robót budowlanych. Przedstawiono przyk ady
takich b dów w odniesieniu do projektowania fundamentów palowych.  

S owa kluczowe: pod o e gruntowe, badania in situ, budowle mostowe i drogowe 

URSZULA SANETRA, JERZY GAWRY

W asno ci fizyczno-mechaniczne wapieni z Jaskini Szachownica  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 1, 
2009

W artykule przedstawiono wyniki prac maj cych na celu poznanie fizyko-mechanicznych w asno ci wapieni 
buduj cych jaskini  Szachownica, która jest drugim, co do wielko ci siedliskiem nietoperzy w Polsce. Jaskinia 
pod wp ywem dzia ania czynników naturalnych oraz dzia alno ci cz owieka podlega zaawansowanemu procesowi 
destrukcji. W oparciu o wyniki przeprowadzonych bada  laboratoryjnych i pomiarów in situ sporz dzono eksper-
tyz  dla l skiego Urz du Wojewódzkiego. W ekspertyzie zaproponowano kilka wariantów zabezpieczenia jaski-
ni, które maj  na celu powstrzymanie post puj cego procesu niszczenia jaskini i zachowania jej w stanie umo li-
wiaj cym pe nienie dotychczasowej jej funkcji w rodowisku. 

S owa kluczowe: bezpiecze stwo, badania laboratoryjne, w asno ci fizyczno-mechaniczne, wapienie 

JACEK SOBCZYK 

Badanie przebiegu niektórych zjawisk prowadz cych do wyrzutu w warunkach laboratoryjnych z u yciem 
w gla górno l skiego  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 1, 2009

W pracy zaprezentowano wyniki prac badawczych przeprowadzonych na próbie w glowej pobranej z jednej z gór-
no l skich kopalni w gla kamiennego. Badania mia y na celu okre lenie pewnych parametrów zwi zanych z wa-
runkami inicjacji wyrzutów, w których w giel ten móg by uczestniczy . Badania przeprowadzono na brykietach 
w glowych, w oparciu o do wiadczenia z tego zakresu uzyskane podczas analizy w gli dolno l skich. Uzyskane 
wyniki wskazuj  m.in., e do inicjacji wyrzutu konieczny jest gradient ci nienia w obszarze przy granicy calizny, 
nie mniejszy ni  wytrzyma o  na rozci ganie materia u w glowego. 

S owa kluczowe: w giel kamienny, wyrzuty w glowo-gazowe, napr enia gazowe 

ANDRZEJ STANIEK 

System monitoringu stanu zabezpieczenia wyrobiska w aspekcie oceny jako ci wklejenia erdzi kotwiowych 
oraz kotwi linowych  Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria  z. 1, 2009

Samodzielna obudowa kotwiowa lub obudowa podporowa wzmacniana kotwiami jest jednym z podstawowych 
elementów zapewniaj cym bezpiecze stwo pracy w wyrobiskach korytarzowych w podziemnych zak adach gór-
niczych. Wykorzystuj c opracowan  w GIG metod  oceny jako ci wklejenia erdzi kotwiowych oraz kotwi lino-
wych [10], celem stworzenia sprawnie dzia aj cego systemu nadzoru nad jako ci  zabudowania obudowy kotwio-
wej oraz podporowej wzmacnianej kotwiami, opracowano rejestrator sygna ów pomiarowych uwzgl dniaj cy naj-
nowsze rozwi zania zapisu i transmisji danych oraz umo liwiaj cy pomiar w warunkach IP65. Zmodyfikowano 
system przesy u danych oraz zaproponowano utworzenie w GIG jednostki centralnej realizuj cej prace analitycz-
no-diagnostyczne w zakresie kontroli jako ci wklejenia erdzi kotwiowych. W artykule przedstawiono zarys me-
tody, opis techniczny modu u rejestruj cego, mo liwo ci bezprzewodowej transmisji danych po wykonaniu bada
w wyrobisku górniczym, walidacj  systemu pomiarowego oraz przyk ady wykonanych bada .

S owa kluczowe: wyrobisko korytarzowe, obudowa kotwiowa, jako  wklejenia, analiza modalna 
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JOANNA STRÓ YK 

Charakterystyka ci liwo ci gruntu pylastego na przyk adzie lessu z rejonu Wroc awia   Kwartalnik Górnic-
two i Geoin ynieria  z. 1, 2009

W pracy przedstawiono wyniki laboratoryjnych bada ci liwo ci gruntów pylastych. Do bada  wytypowano 
prób  gruntu pylastego z rejonu Wroc awia. Grunty pylaste stwarzaj  szereg problemów w geoin ynierii. Struktura 
tych gruntów charakteryzuje si  du  wra liwo ci  na zmiany wilgotno ci, co powoduje szybkie zmiany w a ci-
wo ci in ynierskich wraz z przej ciem ze stanu nienasyconego do nasyconego wod . W artykule oceniono wra li-
wo  struktury gruntów pylastych na zmiany wilgotno ci poprzez porównanie charakterystyk ci liwo ci prób 
gruntów pylastych o naturalnej strukturze, pocz tkowo nasyconych jak i nienasyconych wod  z charakterystykami 
otrzymanymi z prób gruntów preparowanych w laboratorium. 

S owa kluczowe: grunty pylaste, lessy, wra liwo  gruntów, ci liwo  gruntów 

HANNA B. SUCHNICKA 

Ci nienia prekonsolidowania — wykorzystanie w praktyce in ynierskiej  Kwartalnik Górnictwo i Geoin y-
nieria  z. 1, 2009

W zwi zku ze spotykanymi niekiedy opiniami, co do potrzeby oceny ci nienia prekonsolidowania ’p przy wyzna-
czaniu osiada  pod o a gruntowego, zosta o pokazane, e nie jest to tak oczywiste. Zagadnienie to omówiono na 
przyk adzie kilku charakterystycznych — ze wzgl du na typ prekonsolidowania — zachowa  si  gruntów (wykre-
sy krzywych ci liwo ci). Zwrócono uwag  na „naturalne” zmniejszanie si ci liwo ci gruntów normalnie 
skonsolidowanych, przy wzro cie ci nienia przez nie przenoszonego. W wyniku tego przedzia  napr e  w którym 
relacje (e – ’) mog  by  uznane za wprost proporcjonalne — poszerza si , a styczne modu y ci liwo ci przyjmu-
j  zbli one warto ci. Jedynie w gruntach bardzo lu nych, z makrostruktur , lub poddanych obci eniu mniejszemu 
od wywo anego nadk adem, wielko  ci nienia prekonsolidowania mo e mie  istotne znaczenie przy wyznaczaniu 
osiadania pod o a. 

S owa kluczowe: ci liwo  gruntów, ci nienie prekonsolidowania, parametry ci liwo ci

JAN WALASZCZYK, STANIS AW HACHAJ, ANDRZEJ BARNAT 

Analiza spektralna drga  budynku wywo anych wstrz sami górniczymi  Kwartalnik Górnictwo i Geoin y-
nieria  z. 1, 2009

Drgania budynków wywo anych wstrz sami górniczymi rejestrowane s  poprzez pomiar pr dko ci albo przyspie-
szenia. Powstaje pytanie co do jako ci tych pomiarów w kontek cie np. obliczenia jednej z ww. wielko ci na pod-
stawie pomiaru drugiej z nich. Odpowiedzi na tak postawione pytanie szukano drog  analizy spektralnej pr dko ci 
i przyspieszenia pomierzonych dla dwóch wstrz sów oraz przyspieszenia obliczanego numerycznie na podstawie 
pomierzonej pr dko ci. Wykazano niedoskona o  takiego sposobu post powania. 

S owa kluczowe: wstrz sy górnicze, pomiar pr dko ci i przyspieszenia, analiza spektralna


